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Izvleček
Namen: V članku je predstavljen praktični primer v letih 2016–2017 izvedene optimi
zacije nekakovostno zasnovanega prostora šolske knjižnice na OŠ Simona Gregorčiča
Kobarid. Članek predstavi razvoj knjižnične dejavnosti na kobariški šoli in navede ra
zloge, ki so pripeljali do optimizacije prostora, v katerem šolska knjižnica deluje od
leta 1998. Skozi oblikovne elemente in principe, uporabljene v prostoru pred in po op
timizaciji, utemeljuje pozitivne učinke optimizacije na prostor in uporabnike. Zaradi
neustrezne prostorske zasnove knjižnice je v članku predstavljena ambicioznejša vizija
za kakovostno rešitev osnovnega prostorskega problema.
Metodologija/pristop: Članek pregledno opisuje vsebinske, likovne in praktične vidike
izvedene optimizacije prostora šolske knjižnice.
Rezultati: Članek predstavlja rezultate prve analize procesov in rezultatov optimizacije.
Ob tem se je pokazalo, da se lahko optimizacijo šolske knjižnice upravičeno uvršča
med primere dobrih praks prenov prostorov šolskih knjižnic v Sloveniji.
Omejitve raziskave: Postopki optimizacije so bili zasnovani in izvedeni na podlagi

objektivnih pomanjkljivosti prostora knjižnice in subjektivnih ocen počutja zaposlenih
in uporabnikov v tem prostoru. Medtem ko lahko učinke optimizacije merimo na kon
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kretnih posledicah, pa meritev počutja v prostoru in meritev funkcionalnosti prostora
pred začetkom izvajanja postopkov nimamo, zato rezultatov pred prenovo in po njej ne
moremo povsem objektivno primerjati.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Poleg osnovnega namena predstavitve praktičnega pri
mera optimizacije in zaznanih učinkov na uporabnike želi članek spodbuditi k razmis
leku o pomenu kakovostno in premišljeno oblikovanega učnega in podpornega okolja
v slovenskih šolah.
Ključne besede: šolske knjižnice, knjižnični prostori, bralni kotički, uporabniki,

dejavnosti

Abstract
Purpose: The article presents a practical example of the space optimization in the
school library at the Simon Gregorčič Primary School Kobarid, finished in 2016/17. It
describes the historical development of the school library and lists the main reasons
for the optimization of the place where the school library has been situated since 1998.
By means of the design elements and the principles used before and after the place
optimization, it explains the positive effects of the optimization on the place and the
users alike. Due to the unsuitable spatial library design, a more ambitious vision for
the quality solution of the basic spatial problem is also proposed.
Methodology/approach: The article transparently describes the contextual, visual and
practical viewpoints of the space optimization in the school library.
Results: The processes and results of the optimization have been analysed and summa
rized for the first time. It is evident that the described school library space optimization
can be listed among the examples of good practices in renovating the school library
premises in Slovenia.
Research limitations: The optimization processes were designed and executed on the

basis of impartial library space flaws and subjective evaluations of the well-being by
the employees and library users alike. However, although the effects of the optimiza
tion can be scientifically measured, there are no analyses of the users’ well-being be
fore the optimization process. Therefore, the results cannot be objectively compared.

Originality/practical implications: The article presents the actual library space optimi
zation and its effects on the users’ well-being, as well as promotes the considerations
of the qualitative and considerate design of learning and learning-supportive environ
ment in Slovenian schools.
Keywords: school libraries, library premises, reading corners, users, activities

1 Uvod
Knjižnična dejavnost se na Osnovni šoli Simona Gregorčiča v Kobaridu izvaja že
od same izgradnje šole v letu 1968, vendar je namenski prostor za svoje delovanje
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dobila šele leta 1998, po večji adaptaciji šole. Po letu 2003, z zaposlitvijo
strokovnega kadra in posledično bolj sistematično in strokovno zasnovanimi
aktivnostmi, se je knjižnična dejavnost na šoli močneje uveljavila kot podpora
šolskim in učnim procesom. Jasnejši cilji delovanja in večji pomen šolske knjižnice
so posledično prinesli nove poglede na fizični prostor, v katerem se dejavnost
izvaja, kar je bilo osnova za nekatere estetske in funkcionalne spremembe v
prostoru šolske knjižnice.
1.1 Razvoj šolske knjižnice pred optimizacijo
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid je bila zgrajena leta 1968. Nova šola je bila
velika in moderna, odlikovali so jo velik večnamenski prostor in svetle učilnice.
Povezovalni hodnik je bil zasnovan okrog dveh, z brezami poraslih atrijev z
velikimi okni, ob katerih so lahko učenci posedali med odmori. Prostor za šolsko
knjižnico tedaj še ni bil predviden. Skoraj desetletje je bila strokovna literatura
razpršena po kabinetih, knjižno gradivo za učence zaklenjeno v omarah, izposojo
pa je izvajal eden od učiteljev in ji je bilo namenjenih le nekaj ur tedensko. Po
rušilnem potresu leta 1976 je bila v eni od učilnic urejena začasna ambulanta. Ob
njenem zaprtju je bila še istega leta v tem prostoru urejena prva šolska knjižnica,
s policami za gradivo, ki se ga je začelo katalogizirati ter urejati po prilagojenem
UDK sistemu. Leta 1998 je prišlo do nadgradnje šolske stavbe. Oba atrija sta bila
predelana, s čimer je šola pridobila pet novih učilnic ter dva osrednja prostora.
Manjši atrij je s pozidavo postal računalniška učilnica, v večjem prostoru pa se
je uredilo šolsko knjižnico.
Po menjavah različno usposobljenih kadrov na delovnem mestu knjižničarja se
je leta 2003 v šoli prvič zaposlilo knjižničarko z univerzitetno bibliotekarsko izo
brazbo in dobrim poznavanjem področij delovanja šolske knjižnice, predpisanih
v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja iz leta 1996. Prej
skladišče literarnega ter avdio-video gradiva je začelo dobivati vedno pomemb
nejšo vlogo kot prostor različnih dejavnosti, storitev (M. Kozorog Kenda, osebna
komunikacija, 15. 3. 2019). Knjižnica je začela opravljati podporno vlogo šolske
mu okolju ter se z njim tesno prepletati. Leta 1995 je bil učencem na voljo prvi
računalnik z multimedijsko opremo, leta 2003 so se začele zahtevne priprave
na devetletko, leta 2007 pa se je knjižnica začela vključevati v sistem COBISS.
Učenci so se knjižnično-informacijsko opismenjevali, knjižnica se je vključila v
več projektov za promocijo branja, v njenem prostoru so se odvijali knjižničarski,
pravljični in novinarski krožek, likovne, tematske in spominske razstave ter kul
turne prireditve (Kozorog Kenda, 2008). Ob otvoritvah razstav se je, kot v pravih
galerijah, začelo prirejati simbolične slovesnosti in s tem se je dodatno motiviralo
učence za obisk knjižnice. Učenci so se vedno močneje zavedali, da knjižnica ni
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le izposojevalnica knjig, ampak tudi prostor učenja, druženja, kulture, glasbe,
branja, recitacije, likovne umetnosti … Zaradi svojih prostorskih posebnosti pa
knjižnica ni bila prostor, v katerem bi se človek z veseljem zadrževal. Prišlo je do
točke, ko je bilo treba pozornost usmeriti tudi na sam prostor knjižnice, saj ta
očitno ni več zmogel uspešno podpirati vsebinskih vizij šole.
V šolskem letu 2016/17 je menjava zaposlene na delovnem mestu šolske knjižni
čarke sprožila niz razmišljanj o optimizaciji prostora in posledično prinesla v
prostor knjižnice nekatere spremembe in izboljšave. Določene vizualne in funk
cionalne spremembe so bile izvedene takoj, s prostovoljnim delom in z relativno
majhnim finančnim vložkom, a z velikim učinkom, še posebej glede na to, da ima
fizični prostor knjižnice na kobariški šoli veliko pomanjkljivost.

2 Vidiki optimizacije prostora šolske knjižnice
2.1 Prostor knjižnice
Videti je, da so projektanti pri načrtovanju razširitve stavbe leta 1998 prvenstveno
upoštevali potrebe po večjem številu prostorov na šoli, enostavno konstrukcijsko
rešitev s pozidavo atrijev pa so verjetno narekovala tudi omejena finančna
sredstva. Žal je bila rešitev preveč premočrtna, zato je z vidika bivanjskega ugodja
prostor knjižnice v svoji osnovi povsem zgrešen.
Knjižnica je z vseh strani ujeta med šolske zidove in je zato brez oken, naravne
svetlobe in možnosti zračenja, kar je, ironično gledano, diametralno nasprotno
nekdanjemu odprtemu in svetlemu atriju, ki je stal na istem mestu. Prostor pra
vokotne oblike ima ob krajših stranicah dva vhoda, ki si stojita nasproti. Oba
se odpirata na hodnik, ki obkroža knjižnico s treh strani in med seboj povezuje
pritlične učilnice, a je tudi ta hodnik brez oken.
Odsotnost oken je največja in hkrati nerešljiva pomanjkljivost tega prostora. Če
lahko nezadostno naravno svetlobo nadomestimo s sofisticiranimi umetnimi viri
ali tehnološkimi rešitvami, pa je veliko bolj problematično pomanjkanje stika
z zunanjim svetom in naravo. Znanstveno dokazano je, da že sam vizualni stik
z naravo ugodno vpliva na imunski sistem in posledično na zdravje in počutje
človeka (Sternberg, 2010). Ko se oba vhoda knjižnice zapreta in luči ugasnejo, je
v prostoru popolna tema, zato je v njem nemogoče vzgajati kakršno koli zeleno
rastlino, s katero bi v prostor vnesli košček narave, hkrati pa bi pomagala pri fil
triranju zraka. Vpliv te slabosti prostora je na učence, ki v knjižnici preživijo malo
časa, zanemarljiv. Ob prenovi leta 1998 pa se je povsem pozabilo na knjižničarja
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oziroma knjižničarko, ki tukaj vsak dan preživi do 8 delovnih ur, saj odsotnost
dnevne svetlobe, svežega zraka in stika z naravo gotovo ni nekaj, kar bi se dalo
zlahka prenašati več desetletij zapored.
Pozicija naše knjižnice v osrednjem delu stavbe sicer popolnoma ustreza pri
poročilom iz Standardov za šolske knjižnice iz leta 2001, predlaganih s strani
Sekcije za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev (Zveza …, 2001). V
navedenih standardih v zvezi z razsvetljavo, okenskimi površinami in zračenjem
ni zaslediti nobenih priporočil. Tudi IFLA v svojih smernicah za šolske knjižnice
(Schultz-Jones in Oberg, 2015) priporoča le ustrezno in zadostno razsvetljavo,
vendar izrecno ne navaja, da bi moral biti del svetlobe v knjižnici naravnega izvo
ra. Pogoji osvetlitve so toliko bolj nedvoumno določeni v Pravilniku o zahtevah za
zagotavljanje varnosti zdravja delavcev na delovnih mestih (1999), ki v Sloveniji
predstavlja zakonodajno osnovo za področje notranje razsvetljave (Bizjak, Kobav
in Prelovšek, 2013). 29. člen Pravilnika določa: »Delodajalec mora zagotoviti, da
so delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z naravno svetlobo. Razpored,
velikost, število in kakovost površin za osvetljevanje z naravno svetlobo mora
zagotoviti osvetljenost delovnih mest v skladu s standardi, delavcem pa vidni
stik z okoljem.« V 30. členu so sicer določene tri izjeme, pri katerih je lahko de
lovni prostor osvetljen drugače zaradi obratovalnih razmer, velikosti prostora ali
njegove lege pod zemljo, vendar naša knjižnica ne sodi v nobeno od teh katego
rij. Ugotovimo torej lahko, da prostor knjižnice ni neustrezen le po subjektivnih
ocenah, ampak je tudi neskladen z veljavnimi predpisi.
Knjižnični pult je bil pred optimizacijo postavljen na sredino med obema vhodo
ma, tako da je bila knjižničarka s hrbtom obrnjena proti vratom na vzhodni stra
ni. Zaradi neprijetnega občutka sedenja s hrbtom proti vratom so bila vzhodna
vrata večinoma zaklenjena, učenci pa so v knjižnico vstopali skozi zahodni vhod.
Prostor knjižnice in njegovo glavno pomanjkljivost je bilo potrebno sprejeti. Cilj
optimizacije je bil, da se izkoristi dobre plati prostora.
Da bi omogočili menjavo zraka v prostoru brez prižiganja hrupnega ventilatorja,
se je oboje vrat nehalo zapirati. Razporeditev preostalega tlorisa šole je zaslužna,
da je zračni tok skozi knjižnico blag, do pravega prepiha ne pride nikoli. Odprtost
obeh vhodov vseeno precej pripomore k menjavi zraka v prostoru in s tem zmanj
ša potrebo po moteči ventilaciji.
Da so bila vrata lahko odprta, je bilo seveda možno le pod pogojem, da smo
knjižnični pult umaknili drugam. Novi prostor je dobil ob vzhodni steni, kjer ima
knjižničarka dober pregled nad knjižnico in obema vhodoma, obenem pa je njena
pozicija s hrbtom zaščitena pred nenadnimi vplivi iz ozadja.
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Tako pozicijo delovnega mesta priporoča Kryžanowski (2012), ki primerja ugoto
vitve sodobne okoljske psihologije s starodavnimi spoznanji feng šuja. Navaja,
da delovno mesto z zaščitenim zaledjem prispeva k večji zbranosti in učinkovi
tosti. Vizualni nadzor nad vhodi v prostor povečuje občutek varnosti in s tem
zmanjšuje stres. Možnost pogleda v osrednji del prostora je še posebej primerna
za poklice, kjer je pomembna komunikacija s strankami, hkrati pa taka pozicija
varuje zaupnost podatkov na računalniškem zaslonu.

Slika 1: Tlorisna shema postavitve pohištva v knjižnici pred optimizacijo in po njej
(avtorica: Petra Škrjanc)
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Z odprtimi vrati smo hkrati s pretokom zraka dosegli tudi večji obisk učencev.
Pred tem so morali učenci iz vzhodnih učilnic prehoditi ves hodnik, da so sploh
prišli do knjižnice, zdaj pa se lahko v njej mudijo tudi med petminutnimi odmo
ri, saj je dostop iz vzhodnih učilnic neposreden. Skozi knjižnico si krajšajo pot
učenci ali učitelji, ob tem pa se srečujejo in komunicirajo. S spremembo prepro
ste navade je knjižnica postala učinkovita in praktična povezava – ne le fizično
med vzhodnim in zahodnim delom šole, ampak tudi med šolsko skupnostjo. S
povečano dostopnostjo je knjižnica postala šolsko družabno središče za otroke
vseh starosti. Negativna plat večje pretočnosti je povečana frekvenca in hitrost
gibanja učencev skozi prostor. Okrepila se je jakost zvokov, kar je izziv za priho
dnje izboljšave v prostoru.
Vrata se zaprejo, kadar se v knjižnici izvajajo dejavnosti po oddelkih (branje v
nadaljevanjih, knjižnično-informacijska vzgoja, ogled filmov …). Da bi tudi za
zaprtimi vrati ohranili odprt značaj prostora in hkrati vanj spustili vsaj malo sve
tlobe s hodnika, je v načrtu optimizacije še menjava živo rumenih masivnih vrat z
drsnimi iz varnostnega stekla, ki se bodo povsem nemoteče odpirala ob zunanji
steni knjižnice. Duhu Goriškega slavčka, po katerem je poimenovana šola, se
bomo poklonili z v steklo vrat vgraviranim povečanim rokopisom pesmi Soči.
2.2 Svetloba in barve
Kakor ugotavljajo Bizjak idr. »dobra osvetlitev (velika osvetljenost, ustrezno
razmerje svetlosti, dober indeks barvnega videza …) poveča našo pozornost
in aktivnost, kar seveda prispeva k izboljšanju našega počutja, hkrati pa tudi
k izboljšanju naših delovnih sposobnosti.« (Bizjak idr., 2013, str. 30) Bizjak
idr. navajajo, da se v svetlem prostoru odlično znajdemo, saj ga lahko v nekaj
trenutkih pregledamo in informacije o njem shranimo v svoj spomin, zaradi česar
se počutimo varne in sproščene.
Bizjak idr. opisujejo nekaj motečih vplivov svetlobnih virov, kar lahko nadzoru
jemo z ustrezno razmestitvijo in jakostjo umetnih virov svetlobe. V knjižnicah
je najbolj neugodno odsevno bleščanje, ko se odsevi svetlobnih virov zrcalijo v
gladkih površinah papirja knjig ali računalniških zaslonov. Druga slabost, značil
na za umetno razsvetljavo, je utripajoča svetloba. »Utripanje svetlobe s frekven
co, ki jo naš vidni sistem lahko zazna, otežuje koncentracijo na vidno nalogo, ki
jo opravljamo.« (Bizjak idr., 2013, str. 20) Bizjak idr. navajajo, da je škodljivo tudi
utripanje svetlobe v frekvencah, ki jim naš vidni sistem ne sledi več.
Pomembno je, da so svetlobni viri dobro vzdrževani, da se vsaj vidno zaznav
nemu utripanju v celoti izognemo (redna menjava iztrošenih neonskih sijalk).
Knjižnica, 2019, 63(1–2), 247–268

253

Petra Škrjanc

Kot navajajo Bizjak idr. (2013), so od leta 2011 znanstvenikom, poleg delovanja
človeškega očesa in vidnega sistema, znane tudi glavne značilnosti tretjega fo
toreceptorja, ki meri predvsem svetlost okolice. Populacija ganglijskih celic v
mrežnici posreduje signale v hipotalamus, predel možganov, ki je med drugim za
dolžen za delovanje avtonomnega živčevja in predstavlja povezavo med živčnim
in hormonalnim sistemom. Tretji fotoreceptor nadzira sinhronizacijo notranje
ure ter nekatere fiziološke odzive v očesu. Eden od nevidnih vplivov svetlobe je
cirkadialni vpliv svetlobe na naš dnevni ritem, ki preko tretjega fotoreceptorja,
najbolj občutljivega na modro svetlobo, uravnava faze spanja in budnosti, čas po
čitka in aktivnosti, porabo kisika in delovanje žlez z notranjim izločanjem. Poleg
cirkadialnega vpliva navajajo Bizjak idr. (2013) še neposredni vpliv svetlobe na
raven melatonina (spalnega hormona) in na raven kortizola (stresnega hormona).
Ob izpostavljenosti močni hladno-beli svetlobi raven melatonina v telesu upade
hitreje kot običajno, v manj osvetljenem prostoru s svetlobo toplo-bele barve pa
se zniža raven kortizola, zato se telo bolje sprosti.
Sternberg (2010) navaja, da »daljša izpostavljenost fluorescentni razsvetljavi v
odsotnosti naravne svetlobe, …, zniža nivo razpoloženja pri večini ljudi, tudi pri
ljudeh, ki niso nagnjeni k zimski depresivnosti, t. i. SAD — seasonal affective dis
order.« (Sternberg, 2010, str. 49) Zgolj z umetno svetlobo razsvetljeni prostori so
še posebej problematični v zimskem času, ko je zaradi kratkega dneva človek več
časa izpostavljen umetni kot dnevni svetlobi (Sternberg, 2010). »Številne študije
pod nadzorovanimi razmerami so pokazale, da uporaba umetne svetlobe, ki je
bližja naravni svetlobi (tj. celoten spekter svetlobe, bela ali belo-modra svetloba)
ugodno vpliva na vedenje in zdravje.« (Slotkis, 2017, str. 157) Bizjak idr. ugotav
ljajo, da je »razsvetljava objektov za vzgojo in izobraževanje … zaradi različnih
dodatnih zahtev zelo specifično področje.« (Bizjak idr., 2013, str. 222) Posebnost
takih prostorov je mladost uporabnikov, ki v teh prostorih preživijo precej časa,
ne sme pa se zanemariti tudi starejših uporabnikov, za katere so ti prostori delov
na mesta. »Razsvetljava knjižnice mora zagotavljati ustrezno osvetlitev za različ
ne aktivnosti, ki se dogajajo v knjižnicah: orientacija v prostoru, prepoznavanje
oseb, iskanje knjig po knjižnih policah, hitro branje med policami, podrobno
branje za mizo, uporaba računalnikov in podobno.« (Bizjak idr., 2013, str. 232)
Ker je naša knjižnica povsem odvisna od umetne razsvetljave, mora biti ta skrbno
premišljena in dobro vzdrževana. Želje in ideje zaenkrat preraščajo možnosti, a
nekaj stvari se je vseeno premaknilo na bolje. Standardne neonske luči na stropu
funkcionalno osvetljujejo knjižnico, vendar ne prispevajo k njenemu videzu. Da
smo prostoru dodali večplastnost in ga vizualno razdelili na vsebinske sklope,
smo namestili manjše vire dodatne toplejše svetlobe, ki v prostoru ustvarjajo
prijetnejše razpoloženje. Visoka usločena in na videz krhka talna svetilka nad
bralnim kotičkom s svojim velikim belim senčilom pod stropom ustvarja učinek,
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da v kotu knjižnice sije sonce. Da resnično plemeniti prostor, opazimo šele, ko
je ugasnjena. Drug sekundarni vir svetlobe je osvetljena vitrina za manjše tri
dimenzionalne postavitve, tretji vir pa predstavlja svetilka na delovnem omizju
knjižničarke. Zamenjava ploskih stropnih luči z visečimi lestenci organskih oblik
bi še omehčala in odprla podobo prostora ter pomagala izboljšati vtis zračnosti.
Barvne sheme šolskih knjižnic niso in ne morejo biti vnaprej določene. Nareko
vati bi jih morale lastnosti prostora, osvetlitev, razporeditev funkcionalnih delov
ter arhitekturni in pohištveni stil posamezne knjižnice. Barvne sheme morajo
omogočati dobro orientacijo med gradivom, hkrati pa ne smejo motiti procesov
branja in učenja. Barve, v kombinaciji z oblikami in materiali, bi morale biti
stvar strokovne presoje notranjih oblikovalcev, ob sodelovanju z zaposlenimi,
ki prostor poznajo (Sannwald, 2001) in ob upoštevanju potreb ter razvojnih sto
penj uporabnikov. Pogosto ni tako, saj se na barvne in oblikovne zasnove šolskih
knjižnic gleda predvsem z vidika nižjih stroškov, pa naj bo v smislu materialnih
stroškov ali stroškov za storitve strokovnega notranjega oblikovanja. Trstenjak
(1996) sicer za učne prostore priporoča rumeno barvo in njene odtenke, svetlo ze
leno, sinje modro in biserno sivo, vendar pri tem razmišlja predvsem o učilnicah
in ne o skupnih šolskih prostorih. Dewe (2006) navaja, da lahko določeni vidiki,
med drugim barve in razstavljene umetnine, doprinesejo k spodbujanju uporabe
knjižničnih prostorov, še posebej pri mlajših uporabnikih. Na primerih britanskih
knjižnic ugotavlja, da je notranjščina pogosto v pastelnih odtenkih, z nekoliko in
tenzivnejšimi barvami na mladinskih oddelkih, razen v redkih primerih, ko je pri
opremi knjižnic sodelovala stroka notranjih oblikovalcev in oblikovala otroške
oddelke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi in z grafičnimi dodatki ter napisi.
Prav tako navaja primere, ko sta bila barva in oblikovanje uporabljena kot nada
ljevanje zunanje podobe knjižnice ali pa v smislu definiranja različnih območij
v notranjosti. Ugotavlja, da lahko drznejša barvna shema in dobro oblikovana
oprema pripomoreta k vtisu, da gre za izjemen in sodobnim potrebam prilagojen
prostor ter s tem spodbuja k pogostejši uporabi knjižnice.
Barva je zaradi odsotnosti naravne svetlobe v prostoru naše knjižnice ključen
oblikovni element. Pred optimizacijo je bila južna stena pobarvana v tople ru
mene odtenke, podporni stebri pred njo so bili deloma jabolčno zeleni. Ta nepo
srečen barvni izbor je bil posledica dobronamernega poskusa vdihniti knjižnici
več življenja, njegov učinek pa je bil ravno nasproten. Zlato rumena je v zaprtem
prostoru delovala zadušljivo, jabolčno zelena pa poleg tople rumene ni delovala
sveže, ampak prej nervozno. Bukov videz pohištva in oker barva knjižnih polic
iz prejšnjega tisočletja so še prispevali k občutku tople zadušljivosti. Ob južni
steni blizu vzhodnih vrat so bile postavljene visoke zaprte omare in vitrina, kar
je prostor še bolj zaprlo.
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Slika 2: Knjižnica pred optimizacijo: izbor barv in postavitev omar ustvarjata
občutek zadušljivosti (vir: zasebna zbirka Martine Kozorog Kenda)

S premikom pulta in omar se je južna stena sprostila za namen likovnega razsta
višča. Ostala je le vitrina, ki smo jo osvetlili in s tem pridobili razstavno nišo za
manjše kiparske izdelke ali izvode starejših knjig. Postavili smo jo tako, da ločuje
razstavno steno od umivalnika in smetnjakov v kotu.
Nova razstavna površina na južnem zidu je skoraj dvakrat daljša kot prej, hkrati
pa je to postal tudi najbolj vizualno izpostavljen zid v knjižnici, saj se ga vidi,
že preden vstopiš vanjo. Da bi pozornost še bolj preusmerili s pomanjkljivosti
prostora in opreme, smo steno dodatno poudarili. Prebeljeno smo poslikali z ve
likimi srebrnimi krogi večjega formata. Največji krog ima premer 2 m, najmanjši
pa 0,75 m, pri čemer sta bili tako velikost krogov kot njihova kompozicija skrbno
načrtovani. Izpostavljene betonske opornike smo pobelili, vsak kot za njimi pa
dopolnili s preprostimi kotnimi letvicami, ki kot okvir obrobljajo zidni ploskvi
levo in desno od sredinskega opornika. Ker smo kroge na obe uokvirjeni ploskvi
naslikali kontinuirano, kot da opornika sploh ne bi bilo, smo ustvarili učinek,
da se zidna poslikava nadaljuje pod njim kot nekakšna velikanska tapeta. Kot
ugotavlja že Pečjak (2006), je likovna forma kroga po svoji naravi močno organi
zirana, kar učinek povezanosti obeh zidnih ploskev še okrepi.
Južni zid je s tem postal vizualna povezava med obema vhodoma v prostor in
glavni fokus knjižnice. Hkrati na simbolni ravni obiskovalcem sporoča, da gre
za skupni šolski prostor, ki je bil namenoma zasnovan tako, da vzgaja tudi k
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ozaveščanju pomembnosti oblikovanega prostora. Krogi zaradi svoje popolne in
univerzalne oblike, velikih dimenzij in kovinsko srebrne barve delujejo neobičaj
no, zato uspešno opravljajo svojo vlogo preusmerjanja pozornosti s pomanjklji
vosti v prostoru. Zaradi svoje velikosti in oblike dajejo v prostoru občutek blage
ga gibanja in s tem nadomeščajo siceršnje pomanjkanje žive energije. Nevtralni
srebrna in bela barva delujeta hladno, a veliko bolj zračno kot prejšnja rumena.
Kovinski lesk srebrne dodaja nadih prestiža, prostor se zdi večji in svetlejši.
Že Butina (2000) navaja, da se nam barve razkrivajo kot psihične energije. Izraza
toplo in hladno govorita o tem, da barve povzročajo telesne in čustvene odmeve,
ki jih same barve kot lastnosti fizičnega sveta nimajo, ampak jih v zaznavanje
vnaša naša psiha. Zaznava barve nastane samo v našem organizmu in čeprav je
povsem subjektivna izkušnja posameznika, Butina ugotavlja, da ima doživlja
nje barv vendarle dovolj vsem ljudem skupnih značilnosti. Navaja primer toplih
barv, ki povzročajo enake učinke pri vseh ljudeh. Pečjak (2006) ugotavlja, da so
barve senzorna podlaga, na katero se vežejo čustva. Ista barva lahko v različnih
kulturnih okoljih vzbuja različna čustva. Ljudje iz tropskih pokrajin imajo rajši
tople barve, prebivalci severnih pokrajin pa hladne. Med številnimi raziskavami
o vplivu barv na človeka je bilo za srebrno barvo ugotovljeno, da med drugim
vzbuja občutke prestiža, bela pa občutke svetlobe, mladosti in miline.

Slika 3: Neobičajno poslikana južna stena povezuje oba vhoda v knjižnico. Stena služi
kot razstavna površina in je hkrati scensko ozadje za manjše prireditve (foto: Petra Škrjanc)
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Razstavna stena s srebrnimi krogi v naši knjižnici je postala atraktivna površina,
hkrati pa podlaga za srebrne montažne okvirje, v katerih razstavljamo izbrane li
kovne izdelke učencev. Vpadljiva stena služi tudi kot scensko ozadje ob različnih
priložnostih, kot je npr. omizje z literarnim gostom ali manjša prireditev.
Odlika osvežene knjižnice so številni majhni, a dobro premišljeni detajli. Na
vzhodni steni izstopa večja reprodukcija ilustracije Damijana Stepančiča iz knjige
Soči. Reprodukcijo smo dali natisniti z dovoljenjem založbe Miš, ilustrator pa jo
je ob obisku knjižnice signiral in datiral, s čimer je za nas pridobila še posebno
vrednost. Ilustracije nismo izbrali zgolj zaradi skladnega vsebinskega konteksta,
ampak tudi s čistega likovnega vidika, saj je Stepančičev likovni izraz kot ustvar
jen za prenovljeni prostor naše knjižnice.

Slika 4: Velika signirana reprodukcija iz knjige Soči (Gregorčič, 2016) ilustratorja
Damijana Stepančiča (foto: Petra Škrjanc)

Sedanja knjižničarka je ob prihodu na našo šolo umaknila vse otrokom nedostop
ne vrhnje police, kar je prostor navidezno odprlo in povišalo. S tem se je razkril
zgornji del zahodne stene nad knjižnimi policami, kar je bilo kot nalašč za stalno
postavitev štirih velikih slik —oken v pravljične svetove, ki so fokus zahodne
strani knjižnice. Slike so v okviru projektnega dela zasnovali in v mešani tehniki
izdelali učenci 9. razreda. Upodobili so štiri teme iz sveta otroške literature: ži
valske junake, otroške junake, pravljični svet princes in zmajev ter povezovalno
sliko, ki prikazuje potovanje v vesolje domišljije in mitov. Pravljične slike bo treba
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dodatno galerijsko osvetliti, kar bo obogatilo tudi svetlobo v prostoru. Izpod rok
učencev so tudi ilustrirane UDK oznake, ki vnašajo še več otroške spontanosti
in vsebine v prostor, hkrati pa prekrivajo najvidnejše dele zastarelih kovinskih
knjižnih polic.

Slika 5: Otroške slike v mešani tehniki na temo pravljičnih svetov in UDK oznake (foto: Petra Škrjanc)

Otroško avtorstvo povečuje občutek pripadnosti in knjižnico še bolj približa upo
rabnikom, ki so večinoma tudi otroci. To potrjuje ena redkih raziskav učinkov
šolskih prostorov na učinkovitost učenja. Barrett, Zhang, Davies in Barrett (2015)
so raziskovali vpliv šolskih prostorov na učne uspehe angleških šolarjev. Z ne
vroznanstvenimi pristopi so potrdili prej zgolj intuitivna domnevanja, da lahko
lastnosti prostorov vplivajo na učni uspeh. Raziskava se je osredotočila na tri šir
še vidike fizičnega okolja — stimulativnost, individualizacija in naravnost (angl.
stimulation, individualisation, naturalness). Raziskava vidika individualizacije
je dokazala, da ima razstavljanje otroških izdelkov v šolskih prostorih spodbuden
vpliv na učence v smislu okrepljenega občutka pripadnosti in domačnosti.
Poleg srebrne in bele so še posebej na oblazinjenju in preprogi vodilne barve
likovne zasnove odtenki modre in zelene. Modra je sicer hladna barva, vendar
je pri ljudeh zelo priljubljena (Pečjak, 2006; Trstenjak, 1996), uporabili pa smo
jo v raznovrstnih različicah, od poživljajoče turkizne do globoke pariško modre.
Razpon modrih odtenkov je poudarjen z dodatkom analognih zelenih tonov.
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Čeprav je zelena barva zaradi kulturno pogojene negativne čustvene simbolike
(npr. zelena zavist) ljudem ena najbolj zoprnih barv (Trstenjak, 1996), pa je modro
zelena kombinacija zaradi bližine v barvnem krogu skladna (Pečjak, 2006) in
je zato neprijeten čustveni naboj zelene barve omiljen. Raziskovalka Sternberg
(2010) pojasnjuje, da čepki na očesni mrežnici vsebujejo tri pigmente, tj. modre
ga, zelenega in rdečega, ki vpijajo različne valove dolžine svetlobe in omogočajo
zaznavo celotnega spektra vidnih svetlob. Navaja, da so valovne dolžine svetlobe,
ki so jih odbijale zelene rastline v naravnem okolju prvega življenja na Zemlji,
povzročile, da se je gen za zeleni pigment evolucijsko razvil prvi. Pred 500 mi
lijoni let je razvoj gena za modri pigment omogočil zaznavo še številnejših od
tenkov zelene. Sternberg domneva, da je evolucijski primat zelene barve v naših
možganih eden od možnih razlogov, da ta barva v fiziološkem pogledu deluje
sproščujoče na celoten organizem, saj je tudi prvobitno zeleno okolje živim bitjem
nudilo zaščito in s tem vzbujalo občutke ugodja.
Modri in zeleni odtenki hladijo prostor knjižnice, ki je sicer poln knjižnih polic
v oker in rjavi barvi ter omar v rumenkastih odtenkih lesa. Barvitejši detajli iz
pod otroških rok in vzorci dekorativnega tekstila vnašajo v prostor pestrost in
domačnost.
2.3 Oblike in materiali
Obstoječo opremo smo dopolnili s preprogo, sedalnimi vrečami, z blazinami ter
s pletenimi tabureji, s čimer se je v prostor vneslo več tekstur in na otip prijetnih
materialov. Večje omare in nekatere knjižne police so bile le prestavljene.
Najvpadljivejša in najbolj priljubljena pridobitev je postal bralni kotiček, ki smo
ga z odstranitvijo enega prekata knjižnih polic umestili v prej temačen severo
zahodni kot. Bralni kotiček smo uredili z jasnim namenom promocije branja in
zaradi njegove vizualne in taktilne privlačnosti nam je to dobro uspelo.
Sternberg (2010) ugotavlja, da sta »od vseh načinov, s katerimi zaznavamo svet
okrog sebe … dotik in voh edina načina zaznavanja, pri katerih smo s predmeti
okrog sebe v neposrednem stiku. … Dotik nam o svetu okrog nas pove veliko,
pa tudi mnogo bolj podrobno kot ostala čutila.« (Sternberg, 2010, str. 75 in 92)
Sternberg navaja, da z dotikom zaznavamo ne le teksturo, ampak tudi vlago in
temperaturo predmeta. Čutilo dotika je povezano tudi s čutilom vida. Na podlagi
odboja svetlobe lahko ocenimo, kakšna je opazovana površina, potek pa gre tudi
v obratni smeri, saj si skozi taktilne zaznave ustvarjamo sliko predmeta v možga
nih. Dotik prijetnih, naravnih in toplih površin znižuje nivo stresa, saj je toplota
dotika povezana s čustvi iz najzgodnejšega otroštva. Materin dotik dojenčku ne
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daje le toplote in z njo večje možnosti preživetja, ampak vzbuja tudi občutek
varnosti.

Slika 6: Bralni kotiček, fotografiran kmalu po njegovi ureditvi (foto: Petra Škrjanc)

Na otip prijetne tople in mehke površine ter tekstura pletenih taburejev iz narav
nih materialov v knjižnici blažijo umeten, anorganski občutek, ki ga v prostor
vnašajo hladne kovinske police ter stropne luči in umetna masa talne obloge.
Območje bralnega kotička smo definirali z dekorativno preprogo, z namestitvijo
visoke svetilke pa smo ga prijetno osvetlili. Na preprogi pod svetilko stojijo tri
sedalne vreče, ostali bralci lahko posedajo na različno velikih blazinah. O name
nu kotička pričajo še unikatne zastavice iz vzorčastih ostankov blaga, ki hkrati
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zaključujejo kompozicijo v višino in so v dialogu z usločeno svetilko. Bralcem
najbližje knjižne police smo izpraznili, da lahko nanje odložijo knjige po konča
nem prebiranju. Uvajamo tudi polico za knjige, ki bi jih še posebej radi priporočili
otrokom v branje in s tem pozitivno sugerirali njihovo izbiro, saj učenci med krat
kimi odmori večkrat neselektivno posežejo po tistem, kar je najlažje dosegljivo.
Največji strošek optimizacije je bil stropni projektor, ki je zamenjal staro televizijo
in videorekorder. S tem se je sprostil prostor za dve omari za interno dokumen
tacijo in vzorčne izvode knjig. Severni zid je postal velika projekcijska površina,
pod njo so stara lesena razstavna stojala za revije. Med projiciranjem se lahko
del luči v knjižnici pogasi, kar omogoča večjo kakovost projekcije in ustvari vtis
sedenja v kinu. Stare nizke klopi iz časov po drugi svetovni vojni smo z učenci po
pravili in prebarvali, debelo oblazinjene po navadi stojijo poleg obeh radiatorjev.
Ob južni steni lahko učenci sedijo na nizkih pletenih taburejih, igrajo velik lesen
štiri v vrsto, iz rekvizitarne šolske gledališke skupine pa smo si izposodili dve le
seni mizici in nekaj stolov, saj je med našimi učenci izredno priljubljeno igranje
šaha. Šahovski mizici sta v knjižnico vnesli presenetljiv občutek, kot da bi igralci
sedeli na poletni terasi in ne v prostoru brez oken.

Slika 7: Šahovski mizici ustvarjata zračen vtis terase (foto: Petra Škrjanc)
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Razen dveh smo vse računalniške enote odstranili iz knjižnice, saj je šolska ra
čunalnica v neposredni bližini. Računalniška miza, namenjena učencem, je po
stavljena ob vzhodni steni med vhodom in pultom, vendar je ta rešitev zaenkrat
najmanj posrečena, saj knjižničarka nima pregleda nad vsebinami na zaslonu.
Prostora za izboljšave ob obstoječih pohištvenih kosih ni veliko, vezani pa smo
tudi na položaj električnih vtičnic.
Električna in internetna napeljava narekujeta tudi postavitev knjižničnega pulta
ob vzhodni steni. Položaj pulta v prostoru je sicer optimalen, vendar pa obstoječa
oprema ne omogoča, da bi izkoristili dani prostor v celoti. Površina mize za delo
z uporabniki in za strokovno delo knjižničarja je skupna in premajhna, zaradi
pomanjkanja shranjevalnih površin in predalov se na njej hitro naberejo kupi
gradiva, namenjenega različni obdelavi.
2.4 Posledice optimizacije knjižničnega prostora
Ugotavljamo, da smo z vizualnim in funkcionalnim predrugačenjem knjižnice
dosegli vidno izboljšanje. To potrjuje analiza učinkov optimizacije prostora šolske
knjižnice z vidika uporabnikov (Levpušček Melinc, 2019). Knjižnica je postala
prostor, ki s svojo podobo posredno vzgaja obiskovalca in ga vodi k spoznanju,
da ni vseeno, v kakšnih prostorih živimo in delamo (Filipič idr., 2013). Čez noč
je postala eden najbolj priljubljenih prostorov na šoli in je med vsemi odmori
polna življenja. Učenci jo doživljajo kot prijeten in zanimiv ambient, ki uspešno
zadovoljuje njihovo potrebo po druženju, pa tudi po umiku v knjige. V njej je
dovolj prostora za pisanje domačih nalog, za družabne igre med odmori ali branje
stripov ob toplem radiatorju. Prostor se ves čas po malem razvija in dopolnjuje, s
tem pa je knjižnica za učence vedno znova zanimiva. Na nadaljnji razvoj gledamo
po eni strani kot na sledenje začrtani prenovi, sproti pa razmišljamo tudi o
izboljšavah, ki jih vpeljujemo na podlagi opazovanja. Pozorni smo na obnašanje
učencev, na njihove navade in gibanje skozi prostor knjižnice ter se na manj
ustrezne oblike odzivamo s konkretnimi spremembami, na primer s prilagajanjem
pozicije premičnega pohištva ali preurejanjem gradiva po policah. Izboljšave so
možne tudi znotraj posameznih delovnih procesov, ki jih izvaja knjižničarka. Ena
od takih konkretnih izboljšav delovnega procesa bi bila npr. nabava vozička za
vračanje gradiva na police, saj je to delo precej naporno, pa tudi zamudno.
Konstantne izboljšave učinkovitosti delovnih procesov in okolja so sicer temelj
poslovne filozofije kaizen, bolj uveljavljene v svetu industrijske proizvodnje, a
zato nič manj učinkovite v storitvenih dejavnostih, pa tudi v družbenem ter oseb
nem življenju. Masaaki Imai (2012), ustanovitelj Kaizen Institute in utemeljitelj
pristopa kaizen v poslovnem svetu, dokazuje, da stremljenje k sprotnim majhnim
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in stalnim izboljšavam dolgoročno doprinese k občutno večji učinkovitosti in
ekonomičnosti. Majhne, pogosto komaj opazne, a konstantne izboljšave se uvaja
na podlagi ugotovitev, izhajajočih iz skrbnega opazovanja procesov in (delovne
ga) okolja ter sprotnega odpravljanja šibkih členov in ozkih grl. Prednost kaizen
izboljšav je v tem, da so pogosto povezane z nizkimi stroški, ki pa na dolgi rok
prinašajo velike učinke ter pozitivne psihološke vplive. V slogu kaizena smo v
knjižnici zamenjali pozicijo knjig za najmlajše uporabnike in s tem dosegli večjo
preglednost nad njihovim vedenjem med policami ter lažji dostop do gradiva. Po
vsej knjižnici smo izpraznili nekaj polic in jasno označili, da so namenjene od
laganju knjig. S tem smo preprečili, da bi učenci knjige pospravljali na napačna
mesta.
Dolgoročno bo v knjižnici potreben večji in precej dražji poseg, saj so knjižne
police zastarele in obrabljene, hkrati pa za manjše otroke iz vrtca in prve triade
nedostopne in nepraktične. Ob zamenjavi polic bo potrebno koncept knjižnice
zasnovati na novo, zamenjati talno oblogo in v prostor vključiti sedalne površine
za manjše otroke in zaboje za slikanice.

3 Nadaljnja korenita prenova šolske knjižnice in računalniške
učilnice – fantazija ali vizija?
Opisana optimizacija je zgolj kozmetični poseg v primerjavi z resnično dobrimi
prostorskimi rešitvami. Z oblikovnimi elementi in usmerjanjem pozornosti na
pozitivno lahko prostor naredimo na videz privlačnejši, bolj ubran, funkcionalen,
estetski, tudi domač. O resnični izboljšavi prostora šolske knjižnice pa bi vendarle
lahko govorili šele ob rešitvi osnovnega problema prostora: odsotnosti oken.
Tako rešitev lahko prinese le poglobljeno razmišljanje o širšem pomenu šolske
knjižnice kot prostora za vzgojo mladih, delna reorganizacija prostorov na šoli
in seveda korenitejši in dražji gradbeni in instalacijski posegi. Centralna pozicija
knjižnice se od 1998 izkazuje za prednost pri dostopu uporabnikov do knjižničnih
dejavnosti, zato selitev knjižnice drugam ni smiselna. Ostane le možnost fizične
povezave prostora knjižnice z eno od sosednjih učilnic, ki mejita na južno
steno knjižnice. Zaradi vsakodnevnih potreb šole in nihanja števila šolajoče se
populacije se zdi ta ideja visokoleteča in nerealna. Za seboj bi potegnila več kot
le podiranje zidov, premagati bi bilo treba številne organizacijske, finančne in
administrativne ovire.
Hipotetično gledano pa bi taka širitev kakovost prostora knjižnice in njeno funk
cijo kulturnega in socialnega središča zavihtela na povsem nov nivo, razširila
ter obogatila bi njene raznolike vloge in občutno izboljšala počutje v prostoru. S
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povezavo knjižnice z učilnico bi poleg dnevne svetlobe, svežega zraka in precej
več prostora pridobili dostop do južnega šolskega dvorišča. Steno, s katero so
sednja učilnica meji na dvorišče, bi se v celoti zasteklilo, da bi svetloba prodrla
globoko v prostor. Čeprav je južna stran zaradi neposrednega sonca neugodna,
pa bi bila to povsem drugačna vrsta neugodja, kot ga v obzidanem prostoru do
življamo sedaj. Z ustreznim notranjim in zunanjim senčenjem in ozelenjenim
nadstreškom bi se kakovost svetlobe v veliki meri regulirala. Prostor knjižnice bi
bil skoraj brezstično povezan z zunanjo okolico, tudi v notranjosti bi bil pone
kod prostorsko organiziran s pomočjo rastlinskih postavitev. Knjižnica bi postala
nekakšna šolska dnevna soba, prostor učenja, pa tudi sprostitve in počitka. Z
dostopom do šolskega dvorišča bi vzpostavili bralne kotičke na prostem, v zim
skih mesecih pa bi ustrezno osenčena steklena stena nudila ustrezne pogoje za
branje pri naravni svetlobi.
Del prostora razširjene knjižnice bi bilo potrebno izkoristiti za novo računalniško
učilnico. Ta je namreč umeščena v prostor, ki je sočasno kot knjižnica nastal iz
manjšega atrija in se zato sooča s popolnoma enako težavo zaprtosti med beton
ske zidove. Gre za prostor, ki bi lahko opravljal funkcije skladišča, arhiva, morda
garderobe, ne pa učilnice. Že brez poznavanja znanstvenih ugotovitev o vplivu
prostorov na počutje človeka, zgolj z zdravo pametjo in s sposobnostjo vizuali
zacije, bi se moralo vnaprej predpostaviti, da prostora knjižnice in računalniške
učilnice brez naravne svetlobe nikakor ne moreta biti dobro učno okolje. Danes
ne vemo več, ali so tako neustrezno zasnovani prostori posledica pomanjkljive
likovne pismenosti vpletenih in s tem slabše razvite zmožnosti za ozaveščanje
fenomenov prostora okrog sebe ali se je pri izvedbi zgolj prezrlo vse vidike razen
finančnega. Bolj zaskrbljujoče je, da si je arhitekturna stroka na samem pragu
tretjega tisočletja, ob vseh tedaj razpoložljivih informacijah in tehnoloških mo
žnostih, sploh dovolila predlagati tako rešitev. Prezidava leta 1998 je pokazala
precejšnje nerazumevanje potreb uporabnikov in izničila bivalno kakovost šole,
ki so jo leta 1968 tako uspešno zasnovali projektanti originalne šolske stavbe.
Prostor knjižnice je vseeno dopustil, da ga do neke mere izboljšamo, računalni
ška učilnica pa nima prav nobenega aduta. Premišljeno, kakovostno in privlačno
oblikovana moderna informacijsko-komunikacijska tehnološka (IKT) platforma v
okviru razširjene knjižnice bi nudila dovolj prostora in kapacitet za delo v zapr
tih učnih skupinah, v preostalem času pa bi omogočala uporabnikom knjižnice
boljši dostop do elektronskih virov informacij, s tem pa tudi bolj ekonomičen
izkoristek šolske IKT opreme.
Razširjena knjižnica z več prostora in s fleksibilnimi delovnimi površinami bi
bolje podprla projektno ali raziskovalno delo v skupinah. Učilnica, ki bi jo »žrt
vovali«, bi v resnici tako še vedno obstajala, integrirana v prostor knjižnice bi
bila še posebej primerna za izvajanje izbirnih predmetov, podaljšanega bivanja,
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interesnih dejavnosti in projektnih nalog. Njena uporabnost, sodoben videz in
fleksibilnost bi zagotovo pozitivno vplivali na pogostejšo uporabo inovativnih in
interaktivnih učnih pristopov. Z domiselno načrtovano, ergonomsko, pametno
(angl. smart) in fleksibilno opremo bi šolska knjižnica lahko ponudila svoj pro
stor konferenčni dejavnosti, za konference učiteljskega zbora ali za predavanja
za starše oziroma učence. Šele ob temeljitem multidisciplinarnem in strokovnem
premisleku ter seveda ob več vloženih sredstvih, bi naša šolska knjižnica lahko
postala resničen primer dobre prakse, kako vrniti učencem in zaposlenim kako
vost, ki jim je bila odvzeta s pozidavo atrijev. Vprašanje je, ali bodo take poteze
resnično kdaj dozorele, saj je za uresničitev tako velikopoteznih sprememb treba
imeti ne le jasno vizijo o prednostih take investicije, ampak tudi veliko mero entu
ziazma ter trdno podporo s strani občinske in državne (šolske) politike. Po drugi
strani bi se táko korenito prostorsko prenovo morda dalo vključiti v katerega od
evropskih razvojnih programov, saj se naša šola vedno tesneje povezuje z Evropo
v projektih Erasmus+.

4 Sklepne misli
Filipič idr. upravičeno zapišejo, da imamo lahko ljudje »prvi stik s kakovostno
arhitekturo … prav v vrtcih in šolah.« (Filipič idr., 2013, str. 26) Žal tudi več kot
dvajset let po neposrečeni prezidavi naše šole ni videti, da bi se o področju
oblikovanja šolskih prostorov, še posebej šolskih knjižnic, v Sloveniji sistematično
in poglobljeno razmišljalo. O tem pričajo majhen obseg sodobnega strokovnega
gradiva na temo šolskih prostorov v slovenskem jeziku, pa tudi prostori šolskih
knjižnic po vsej Sloveniji, še posebej v manjših krajih in revnejših občinah.
Šolske knjižnice prevečkrat ostajajo v ozadju pri prostorskih razmislekih in
prenovah šol, velikokrat so pisana zbirka pohištvene opreme, ki ostaja drugje po
šoli. Pomen usposobljenih arhitektov in notranjih oblikovalcev je prepoznan pri
načrtovanju splošnih knjižnic, zasebnih objektov in v privatnem sektorju, kjer se
vizija podjetja velikokrat kaže tudi skozi podobo poslovnih prostorov. V šolskem
okolju pa se kljub ugotovitvam strokovnjakov, da »prostor, kjer poteka vzgojnoizobraževalno delo, velja za dodatni dejavnik pouka« (Filipič idr., 2013, str. 26),
prevečkrat uveljavi razmišljanje, da podoba in razmestitev prostorov in opreme
nista bistveni ter da je vsako odstopanje od običajnega le dodaten in neželen
strošek za ustanovitelja javnega zavoda. O tem odločajo laiki brez vsakega posveta
s stroko – ali stroka brez posluha za prostorske izkušnje in potrebe zaposlenih.
Še posebej to velja za starejše šolske objekte, ki so tako kot naša šola doživeli
različne predelave in izgubili nekatere kakovostne bivalne lastnosti. Zaželeno
bi bilo več povezovanja med arhitekti, notranjimi oblikovalci in proizvajalci ter
uporabniki šolskih prostorov. Le interdisciplinaren in ciljni pristop k oblikovanju
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šolskih prostorov lahko ustvari več kot le vsoto idej ter privede do praktičnih in
estetskih rešitev, ki uspešno zadovoljujejo potrebe različnih ciljnih skupin, ki
prostor uporabljajo.
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