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Gradnja prostorov, kjer se lahko zbirajo ljudje raznih starosti, interesov in 
prepričanj, je najboljši način za popravljanje razbite in razslojene družbe v 
kateri živimo danes.1 Zato je knjižnica ena od najbolj kritičnih oblik družbe-
ne infrastrukture.

To je le eden od citatov in razmišljanj, ki nam spregovori o pomenu pros-
torov, ki jih nudijo splošne knjižnice.

Sicer pa o pomenu knjižnic pri nas in deklarativni naklonjenosti njihovemu 
obstoju v družbi govori mnogo dejstev. Med njimi tudi ta, da je kar četrtina 
vseh prebivalcev Slovenije aktivnih članov splošnih knjižnic, t.j., da so si v 
enem letu vsaj enkrat izposodili knjigo iz knjižnice. V telefonski raziskavi iz 
leta 2019 pa je bilo ugotovljeno, da se posredno storitev splošnih knjižnic 
poslužuje skoraj 70 % vseh prebivalcev. 

Zato smo veseli, da je Občina Škofja Loka prepoznala potrebo po večjih, 
predvsem pa knjižnici na Trati bolj ustreznih prostorih, ki bodo kljub tre-
nutnim omejitvam omogočili, da svojo dejavnost razvije v večji meri, ter jo 
prilagodi potrebam uporabnikov tega lokalnega okolja.

V nadaljevanju si lahko ogledamo kratko slikovno kronologijo nastajanja 
prostorov, ki jih predajamo namenu. 

Pred nami pa je druga, pomembnejša naloga. Prostore, ki trenutno nudijo 
dom le knjigam, je potrebno napolniti z vsebino, ki bo prispevala h kultur-
nemu, izobraževalnemu in družabnemu utripu Trate v skladu s poslanstvom 
splošne knjižnice. Zaključujemo z željo, da bi lokalna skupnost v dogovoru s 
knjižnico prepoznala in izkoristila to priložnost.

Knjižnica na Trati, prostor za vsakogar!

1 Klinenberg, E.: Palaces for the people : how social infrastructure can help fight inequality, polarisation 
and the decline of civic life. – New York, 2018
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Da lahko zgradimo novo, je potrebno 
porušiti staro ...
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Gremo lepo po vrsti ...
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Kopljemo, polagamo, vrtamo, zidamo, ...
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Brez težav ne gre ...
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Zelena je naša trata ...
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Police, poličke, škatle, škatlice, ...
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Brez knjig ni knjižnice ...
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Pa smo jo dočakali! Juhej! 
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Knjige in kotički za branje so nared ...
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Krajevna knjižnica Trata, je naslednica povojne društvene knjižnice. Odkar 
je v 80. ih letih postala sestavni del mreže Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja 
Loka, se je knjižnica večkrat selila.

V zadnjih treh desetletjih in pol, t.j od leta 1985, je menjala kar tri lokacije, 
ki so se vse nahajale v  okolici te zadnje, četrte, ki jo namenu predajmo v 
septembru 2020.

V upanju, da bo ta lokacija bolj trajna, predvsem pa ustreznejša za kn-
jižnično dejavnost, si oglejmo nekaj številčnih podatkov iz tega obdobja.  

Nekaj številk iz obdobja 1985 – 2019

leto fond izposoja obisk zaradi 
izposoje

obisk št. 
prireditev

površina 
m2

1985 5.386 713 215 ni podatka
1990 7.008 16.737 5.015 ni podatka 114 m2
1995 10.848 31.883 10.481 ni podatka
2000 13.754 22.137 7.829 ni podatka
2005 16.873 24.204 7.968 ni podatka
2010 19.510 28.827 6.577 765   /  45
2015 20.578 32.294 9.517 734   /  61
2019 19.323 26.580 8.325 760   /  57
2020 200 m2
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