Darja Kramberger

Razvoj in dejavnost
pionirskih knjiznic
v Mariboru ter revija
Otrok in knjiga
Za uvod nekaj o predhodnikih
in sodobnikih
Nekoč ni bilo knjižnic za otroke, v dolgo in vznemirljivo zgodovino knjižnic po svetu so se začele vpisovati
zelo pozno. Pravzaprav kdaj ?
Najhitrejši odgovor nam ponuja Lexikon derKinderund Jugendliteratur,x v katerem pod geslom Kinderund Jugendbibliothek Lioba Betten, strokovnjakinja
za mladinsko književnost in knjižničarstvo, definira
knjižnico za otroke oziroma mladinsko knjižnico ter
na kratko predstavi razvoj tega knjižničarskega področja. Pregled začenja s knjigarno v Londonu leta
1750, ki je prva prodajala knjige samo otrokom. S
svojo naravnanostjo je bila znanilka novega razmerja
med otrokom in knjigo.
Prvo otroško knjižnico v današnjem pomenu besede
so ustanovili v ZDA leta 1803 in do leta 1822 so ji
sledile še nove od sole neodvisne knjižnice, ki so jih
financirali deloma zasebniki in deloma že iz javnih
sredstev. Avtorica namenja največ pozornosti knjižnicam v Nemčiji, kjer so v začetku 20. stoletja usta-
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spiet znanja in domisljije
navljali čitalnice za otroke ob ljudskih knjižnicah iz
zgolj vzgojnih namenov, predvsem za zunajšolsko izobraževanje otrok iz delavskega okolja. Med prvimi je
bila taka Kinderlesehalle v Mannheimu leta 1907. Ne
glede na njihovo različnost so bile pobude v vsakem
primeru koristne. Pot je počasi vodila do otrokom prijaznih knjižnic z raznovrstnim knjižničnim gradivom,
ki ni bilo namenjeno samo za šolske potrebe, ter z
drugačnim pristopom do mladih bralcev.
Ameriške knjižnice so navdušile znamenitega francoskega znanstvenika, literarnega zgodovinarja Paula
Hazarda. Ko je predaval v Ameriki, si jih je osebno
ogledal in so ga prevzele. V svoji imenitni knjigi o
otroški književnosti Les livres, les enfants et les hommes (1932), poznati bi jo moral vsak knjižničar, je
izrazil svoje občudovanje: Knjiznice za otroke so ameriška iznajdba in ta iznajdba priča o njihovi rahločutnosti in jim je samo v čast /.../ Otroku kažejo polno
spoštovanje /.../ njegova svoboda ni omejena; izmed
stotine ali tisočev knjig, ki mu leže na dosegu roke, vzame tisto, ki je njemu všeč; tu lahko ostane deset minut
alipa več ur. /.../ Sanjarim o tem, kako naraščajo in se
razmnožujejo prijetne mladinske knjižnice v vabljivih,
lepo opremljenih prostorih, kjer se otroci počutijo kakor doma in kjer jih čakajo mnoge radostne ure.1
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Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. Bd. 2/I-O. Weinheim,
Basel: Beltz, 1977. Str. 158-160.
Paul Hazard: Knjige, otroci in
odrasli ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. Str. 10, 65.
Knjiga je v slovenščini prvič izšla
leta 1967 z naslovom Knjige, otroci in odrasli.

Med radostnimi urami so bile tudi ure pravljic.
Otrokom so se tankočutno približali s pripovedovanjem pravljic že konec 19. stoletja. K oživljanju te
oblike dejavnosti je prispevala izjemna pripovedovalka
Marie L. Shedlock (1854-1935). Pravljice je pripovedovala v Angliji, Franciji, Ameriki in je napisala knjigo
The Art of the Story-Teller, izšla je leta 1915 v Philadelphii (tretjič so jo ponatisnili leta 1951). Iz knjige veje
prepričanje, da je pripovedovanje pravljic umetnost
ter najbolj naravna in koristna pot za uvajanje otroka
v književnost. V uvodu je izrazila upanje, da bodo
nekega dne šolskim skupinam pripovedovali pravljice
samo strokovnjaki, ki bodo umetnosti pripovedovanja
posvetili dovolj časa in bodo dobro pripravljeni.
Na ameriške izkušnje se navezuje dejavnost pomembne knjiznice, ki je postala vzornica otroškim
knjižnicam širom po svetu. Pomenljiva je zgodba njenega nastanka.
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Na razbitinah in razvalinah druge svetovne vojne se
je ob koncu zadušljive hitlerjanske diktature pogumna
žena, Jella Lepman, odločila začeti duhovno prenovo
v Nemčiji prav pri otrocih in mladini, in sicer z otroškimi knjigami z vsega sveta, ki naj bi jim odpirale nova obzorja. Z mednarodno akcijo ji je zamisel odlično
uspela, dejansko so iz številnih dežel prispele knjige,
ki so jih najprej predstavili na razstavi v Frankfurtu
oktobra 1946, nato so razstavo prenesli v Berlin in
jo odprli 6. decembra 1946. Zbrane knjige so postale
začetni knjižnični sklad za knjižnico, ki jo je leta 1949
v Münchnu osnovala Jella Lepman. Po vzore se je odpravila v Ameriko ter iskala opore v knjižnicah v New
Yorku in Chicagu. Nastala je Mednarodna mladinska
knjižnica (Internationale Jugendbibliothek - IJB).
Jella Lepman (1891-1970) je v svoji knjigi Die
Kinderbuchbrücke (1964, ponatisi 1991, 1999) duhovito in slikovito opisala uporna prizadevanja, da
bi mladinske knjige postavljale mostove med narodi
in prispevale k mednarodnemu sporazumevanju, ter
prepričljivo upodobila težave povojnega časa v materialni, kulturni in duhovni sferi. Njena dejavnost je
imela daljne korenine v njeni mladosti, ko je sedemnajstletna v domačem Stuttgartu leta 1908 organizirala bralnico za delavske otroke.
Mednarodna mladinska knjižnica je kot svetovno enkratna ustanova postala stičišče kultur, prostor
živahnih srečanj in medsebojnega spoznavanja knjižničarjev, pisateljev, založnikov, raziskovalcev. Za neposredno delo z otroki ima knjižnični oddelek, v katerem potekajo pestre dejavnosti. Kot študijska ustanova
zbira in hrani mladinske knjige z vsega sveta ter vso
ustrezno strokovno literaturo za potrebe raziskovalcev. Povezuje se z univerzami, s štipendijami omogoča
tujcem strokovno usposabljanje. Redno izdaja svoje
glasilo IJB I Report in številne publikacije, ki so plod
raziskovalnega dela. Postavlja številne razstave. Desetletja je bil proti koncu koledarskega leta vrhunski
dogodek razstava vseh v tekočem letu prispelih knjig,
ki so jo spremljale dodatne tematske razstave.
V devetletnem obdobju (1949-1958), ko je Jella
Lepman vodila Mednarodno mladinsko knjižnico, so
na njeno pobudo leta 1953 ustanovili Mednarodno
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Večerne pravljice. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1968. Izbrala
in uredila Jella Lepman, knjiga
vsebuje tudi njene pravljice.
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Predsednica Mednarodne zveze
za mladinsko književnost je bila v
letih od 1966 do 1970 Zorka Persic, direktorica založbe Mladinska
knjiga v Ljubljani. Izvolili so jo na
kongresu, ki je potekal v Ljubljani
leta 1966.
Lionel R. Maccolvini: Public Library Services for Children. Paris:
Unesco, 1968.
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zvezo za mladinsko književnost (International Board
on Books for Young People), danes znana po kratici
IBBY, ki ima sekcije v posameznih deželah. Slovenska
sekcija obstoji od leta 1992, sedež ima v Ljubljani v Pionirski knjižnici, enoti Knjižnice Otona Župančiča.3
Iz Mednarodne mladinske knjižnice so prišle tudi
pobude za Andersenovo nagrado, ki jo podeljujejo
mladinskim pisateljem od leta 1956, ilustratorjem od
leta 1966, ter proglasitev 2. aprila za mednarodni dan
knjig za otroke, ki od leta 1967 povezuje mlade brake
po vsem svetu.
Stevilne akcije Mednarodne mladinske knjižnice za
spodbujanje branja ter ustanavljanje otroških knjižnic
širom po svetu potekajo v okviru Unesca. Leta 1957
je Unesco izdal priročnik (2. izdaja 1968)4 z nasveti
za ustanavljanje mladinskih knjižnic v raznih okoljih
in z navodili za njihovo notranjo organizacijo ter
metodično delo z otroki pri uvajanju v branje in v
uporabo knjige.
Kot v vseh deželah, ki jih je prizadela druga svetovna vojna, so bila v Sloveniji v povojnem času vsa prizadevanja usmerjena v normalizacijo razmer. Posebno otrokom je bilo treba ustvariti podlage za njihov
nemoten razvoj, zato sta bili na kulturnem podroqu
odločilni dve osnovni usmeritvi: nadaljevati pretrgano
tradicijo med obema vojnama razvite mladinske književnosti in knjižne produkcije (mladinski listi, založba
Mladinska matica) ter postaviti temelje mladinskemu
knjižničarstvu.
Leta 1945 je bila ustanovljena založba Mladinska
knjiga, zasnova za ustanavljanje mladinskih knjižnic
pa je neodvisno od tujih pobud samostojno nastala
še v času vojne leta 1944 na osvobojenem ozemlju. V
Oddelku za umetnost in ljudsko prosveto pri predsedstvu SNOS-a (Slovenski narodnoosvobodilni svet) so
načrtovali, kako bi po vojni organizirali in vzpostavili
nove temelje kulturnega življenja. Da bi bile knjižnice
eden teh temeljev, je bil prepričan namestnik vodje
oddelka Bogomil Gerlanc. Iz lastne učiteljske izkušnje
in kot dolgoletni organizator kulturnih ter prosvetnih
dejavnosti pred vojno je poznavalsko izdelal daljnosežni Predlog za izgradnjo ljudskih knjižnic. V njem je
utemeljil vlogo knjižnic za otroke, ki takrat niso bile

