
Božena Kolman Finžgar – Knjižnica A.T. Linharta Radovljica 

Roža Kek – Mestna knjižnica Grosuplje

Matjaž Eržen – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka



 Aarhus - drugo največje dansko mesto - 310.000 prebivalcev,

 univerzitetno mesto - v letu 2015- 2016 vpisanih 12.000 novih
študentov,

 maj 2015 – otvoritev nove knjižnice DOKK 1 - Urban media
space – največja investicija mesta v zadnjem obdobju –
“Rethink the city”,

 stavba:
pritličje in klet – avtomatizirano parkirišče za 1.000 vozil,
1. in 2. nadstropje – knjižnica (18.000 m2)
3. nadstropje – prostori za oddajo-pisarne (10.000 m2) in       
restavracija za zaposlene v stavbi



 glavna knjižnica – DOKK 1 in 18 krajevnih knjižnic,

 240 zaposlenih,

 leta 2012 – ok. 2,3 MIO obiska; izposoja gradiva 4,3 
MIO; 1,9 MIO obiska spletne strani; 653 dogodkov in 
317 razstav za otroke in odrasle
podatki s spletne strani: www.aakb.dk/english/ (30.10.2015)

 v prostorih glavne knjižnice in v štirih večjih enotah je 
tudi servis za občane (Boergenservis), kjer lahko 

opravijo nekatere storitve naših upravnih enot (urejanje osebnih 

dokumentov, vozniških dovoljenj, prijava priseljencev, urejanje plačila davkov,…),

http://www.aakb.dk/english/


 velik poudarek knjižnice inovacijam – zato imajo 

inovacijsko strategijo - glavni projekti: ITC projects, 

Transforming the physical library, Partnership and co-

creation -gl. navedeno spletno stran

 knjižnica – Dokk 1 odprtost:

PON-PET:  08.00 - 21.00, 

SOB-NED: 10.00 – 16.00, 

knjižničarski servis prisoten 10.00 – 19.00, ostali čas 
video nadzor in varnostnik.



glavni materiali – beton, steklo, aluminij in les

stavbo so načrtovali od leta 2001;
gradnja je potekala od leta 2012



Dokk 1 - knjižnica ima velik pomen za nivo življenja 
lokalne skupnost – osnove pri načrtovanju



v pritličju pod knjižnico je eno od komunikacijskih vozlišč mesta
s parkirišči in postajo javnega mestnega prometa



 Nadaljuj s prostori – slike+komentar

V knjižnico na vseh štirih straneh peljejo stopnice,
vhod pa je tudi z dvigalom ali tekočimi stopnicami iz pritličja
kjer je parkirišče.





Odprta in z gornjim nadstropjem prekrita površina okrog stavbe 
je namenjena različnim otroškim igralom.



Odprta in z gornjim nadstropjem prekrita površina okrog stavbe 
je namenjena različnim otroškim igralom.







Igrala so tudi v knjižnici na oddelku za
otroke stare o – 3 leta.



Na tem oddelku so na voljo tudi kostumi
za preoblačenje in igro.





 Osnovno izhodišče pri razmišljanju in ob 

načrtovanju knjižnice je bil ustvariti prostor 

za ljudi in ne potrebna površina za postavitev 

gradiva. Zato je v stavbi predvsem veliko 

površin in opremljenih prostorov, kjer je 

možno prijetno in koristno preživljati čas!



Glavni informacijski pult



Servis ob vhodu kjer lahko uredite nekatere upravne zadeve



Za dobro počutje je nujna tudi kavarna kjer so na voljo
tudi razni prigrizki in topli sendviči…



Ali pa v eni od priročnih kuhinj pogrejete kar ste prinesli s seboj.
Ta je na otroškem oddelku.



In tudi čisto “prava” knjižnica …



… s knjigami ….



… in tehnologijo na koncu 
polic za pomoč pri iskanju.



Tehnika v pomoč tudi pri
pospravljanju gradiva



Eden od informacijskih
pultov z označenimi
zaposlenimi.
pospravljanju gradiva



Mesto za iskanje po katalogih za
obiskovalce.



Predvsem uporabnikom je namenjenega
veliko prostora, ki je razporejen po vsej 
površini knjižnice. Stopnice v ozadju služijo
tudi kot tribuna za prireditve na oddelku
za otroke.



Stopnišče z vmesnimi klančinami za 
vozičke vodi iz prvega v drugo nadstropje 
in služi tudi za večje prireditve. Otvoritev 
Next library 2015 (350 udeležencev).



pulti

Ko ni prireditev ga s prestavitvijo pohištva
spremenijo v prostor za počitek, branje,
študij ali igranje družabnih iger.





Za prireditve in dogodke je na
voljo več dvoran različnih velikosti.



Na desni za steklenimi vrati
študijske celice za uporabnike.



Na desni za steklenimi vrati
študijske celice za uporabnike.

Odprti prostori za študij, opremljeni
z vso potrebno tehnologijo in priključki.



Kljub na videz hladnemu brušenemu
betonu na tleh, se obiskovalci počutijo
prijetno.



Lahko se poučite kako deluje
3 D tiskalnik.



Ali po navodilih 
po navodilih lahko sestavite elektro
komponento.

Preizkusite se v tehniki in …



Štirje svetlobni jaški prinašajo
dovolj dnevne svetlobe tudi v notranje
dele. V enem od njih je gong s katerim
iz porodnišnice na željo staršev “sporočijo”
rojstvo novega člana skupnosti.



 š

Delovni prostori zaposlenih …



 študijske celice

 tehnologija

 dvorane za prireditve



Prostori za sestanke zaposlenih so
v času, ko jih ne potrebujejo na voljo
tudi uporabnikom.



Prostori za sestanke zaposlenih so
v času, ko jih ne potrebujejo na voljo
tudi uporabnikom.

Separeji za pogovore
Zaposlenih ali obiskovalcev.



Ena od priročnih kuhinj
za zaposlene.



 študijske celice

 tehnologija

 dvorane za prireditve

Pogled z restavracije za vse zaposlene
v stavbi.



 študijske celice

 tehnologija

 dvorane za prireditve

Pogled z restavracije za vse zaposlene
v stavbi.

Bodoči poslovni prostori v tretjem
nadstropju namenjeni oddajanju
- 10.000 m2.



Stavba v mraku ob večernih lučeh.



Hvala za pozornost!   Božena Kolman Finžgar, Roža Kek, Matjaž Eržen

Združenje splošnih knjižnic Slovenije, Knjižnica A.T. Linharta Radovljica, Mestna knjižnica Grosuplje,

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
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 KAJ JE NEXT LIBRARY ?

 A NEXT LIBRARY® event is an international gathering of forward-thinking
library professionals, innovators and decision-makers who are pushing
boundaries and making changes that support learning in the 21st 
century.

NEXT LIBRARY® is more than a conference; it is a community that
hasgrown to nearly 850 library leaders and innovators from around the
world. 
The NEXT LIBRARY® globalkaleidoscopeincludesAustralia, Austria, 
Bhutan, Botswana, Bulgaria, BurkinaFaso, Canada, China, Columbia, 
Croatia, Denmark, Egypt, FaroeIslands, Finland, Germany, Greece, 
Iceland, India, Indonesia, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, New Zealand, 
Nepal, theNetherlands, Norway, Poland, Qatar, Romania, Singapore, 
Slovenia, Sweden, Switzerland, Uganda, UK, Ukraine, USA and Vietnam.

http://www.nextlibrary.net/profiles/members/


 - ok. 350 udeležencev,

 - čas konference 12. – 15. september 2015, v novih prostorih knjižnice 

Aarhus – Dokk 1,

 - v uvodnem delu konference prijava za delo po raznih skupinah,

 - vodeni ogledi prostorov in možnost ogledov tudi drugih enot knjižnice,

 - uvodna skupna zasedanja s predavanji v vsakem začetnem 

dopoldanskem in popoldanskem sklopu,

 - nato delo po skupinah z aktivno udeležbo vsakega udeleženca,



 glavne teme konference:

 Library buildings - knjižnične zgradbe 

 Space design - oblikovanje prostora

 Civic media - družbeni mediji

 Social innovation - družbene inovacije

 Service design - oblikovanje storitev 

 Play & gamification - igre in oblikovanje 

 The dark side of internet         - temna stran interneta 

 Data-data-data - podatki - podatki

 Incubator for creativity & learning - inkubator ustvarjalnosti in učenja

 Opposites attract - nasprotja pritegujejo 



 delo po skupinah je zahtevalo aktivno sodelovanje vsakega udeleženca 

skupine, saj so bile skupine manjše 5 – 25 oseb.

 delo po skupinah je trajalo običajno 90 min.

 skupino je vodila in delo usmerjala skupina strokovnjakov s področja, ki ga 

je skupina obravnavala.

 Več o posameznih skupinah na spletni strani: www.nextlibrary.net/groups

http://www.nextlibrary.net/groups


 Nekaj naslovov tem – delovnih skupin – skupaj ok. 40!

 - ustvarite knjižnično igro v 90 minutah,

 - knjižnica kot globalna sila,

 - splošna knjižnica : infrastruktura za odziv mesta,

 - prilagodljivi prostori za učenje in študij,

 - ustvarjanje kulture inovativnosti,

 - povezovanje ustvarjalnosti in družbe,

 - poletni bralni izzivi,

 - knjižnica kot ustvarjalni studio,

 - naša dejavnost je ekonomska rast,

 - orodja za ustvarjanje in oblikovanje storitev,

 - …





 Program dela nedeljskega dopoldneva

 10:30 - 11:00 INTRO TO PARALLEL SESSION AND IGNITE TALKS
 11:00 – 12:30 PARALLEL SESSIONS

INTERACTIVE SESSIONS & IGNITE NEXT LIBRARY TALKS
 SIX INTERACTIVE SESSIONS:
 DrivingImpactbyInnovationthroughRe-discoveringourCommunityPotential/ 

DainaGirvaite, LatviaandMarianaHarjevschi, Moldova. Location: M2
 Create a Library Game in 90 minutes / Andrew Walsh, UK. Location: 

TheTransformation Lab.
 Weputthefun in funk - intersectionbetweenBrandingandCulture / Susan 

Dobbsand StacieLedden, Anythink, USA. Location: Small Hall.
 StressTests: ConductingStrategicAnalysesofPublicLibraryServices / Sara S. Moran, 

NathanielEddy, AutumnMcClintockand Joel A. Nichols, FreeLibraryof Philadelphia, 
USA. Location: VIP. Meetingplace at theconference desk.

 ThePublicLibrary: InfrastructurefortheResponsiveCity / Nate Hill, Martin Brynskov, 
Joel Letkemann: Location: U1 + U2

 TheLibrary as a Studio / MelanieHuggins, ExecutiveDirector, RichlandLibraryand
Margaret Sullivan, Principal, Margaret Sullivan Studio, USA. Location: 2017

http://www.nextlibrary.net/group/driving-impact_is2015
http://www.nextlibrary.net/group/create-a-library-game-in-90-minutes_is2015
http://www.nextlibrary.net/group/we-put-the-fun-in-funk_is2015
http://www.nextlibrary.net/group/stress-tests-conducting_is2015
http://www.nextlibrary.net/group/the-public-library-infrastructure_is2015
http://www.nextlibrary.net/group/imagining-the-library-as-studio_is2015


Delo v eni od skupin.



Naša prisotnost je bila opažena tudi na veliko projekciji.



Še ena od sekcij. Iz lego kock ustvariti keramično delavnico.
Naloga razložena na listku.  Po izdelavi pa razložiti ozadje in 
vzroke take izdelave. Z nalogo naj bi se naučili osnov 
razmišljanja oblikovalcev prostorov, arhitektov, … .





HVALA  ZA  POZORNOST!

Božena Kolman Finžgar

Roža Kek

Matjaž Eržen


