
KNJIGOMATI V KNJIŽNICI DOMŽALE 
Petra Strajnar 



Knjižnica Domžale v številkah 
pokriva 5 občin 

 
5 enot + bibliobus 

 
35.000 prebivalcev (57.000 vse občine) 

 
13.000 članov (20.000 vse enote) 

 
Domžale: 172.000 enot gradiva 

 
l. 2016: 199.000 obiskovalcev z opravljenimi transakcijami 

 
l. 2016: 638.000 enot izposojenega gradiva 

 



LOKACIJA: nad Mercator 
centrom 

 
(l. 2005) 

 
 

2000 m²  
celotno prvo nadstropje 

 
 

prednosti/slabosti lokacije: 
zunanja podoba stavbe domena MC 

 
 



2011: prvi knjigomat za 
izposojo 

 
 

bere črtne kode 
 

(prestavitev vseh nalepk s 
kodo v desni zgornji vogal 

na zadnji platnici) 



Jesen 2012 
 

3 knjigomati za izposojo 
 

1 knjigomat za vračanje 
 



3 KNJIGOMATI ZA 
IZPOSOJO IN 

PODALJŠANJE 
 
Knjigomat bere črtno kodo 

na izkaznici  
 

Vse gradivo opremljeno z 
RFID 

 
Izposoja več enot gradiva 

hkrati 
 

Ne izposoja večjih 
kompletov (npr. kovčki) 







KNJIGOMAT ZA VRAČANJE 
 

LOKACIJA: 
Predverje knjižnice v prvem 

nadstropju 

 
DOSTOPNOST: 

60 ur tedensko odprtost knjižnice 
+ 

28 ur odprtost Mercatorja 

 
SPREJEMA PO EN KOS GRADIVA 

HKRATI 
Ena reža za vračanje -  

prostorska stiska v času gneče 
 

POŠKODBE GRADIVA 





Sortiranje 



Naš način dela s knjigomati 

 
 

• Knjigomat je knjižničarju v pomoč 
• Uporabniki imajo možnost izbire 

• Možnost vračanja po zaprtju knjižnice 
 

 



Statistika  
 

Knjigomati 2016: 
 
 

IZPOSOJA: 125.000 enot gradiva (32 %) 
65% odrasli, 35% mladinski 

 
VRAČILO: 236.000 enot gradiva (60 %) 

 



 
Zakaj je ‘uporaba’ knjižničarja 

pogostejša od uporabe 
knjigomata?  

 
Sočasno urejanje: izposoja, podaljšanje, vračilo + 

 
-Podaljševanja članstev 

- Plačila zamudnin, dolgov 
-Ponovna izposoja 

-Prevzem rezervacij 
-Rezerviranje  

-Ostale informacije 



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ob 
samostojni uporabi knjigomatov 

 
Vsaj občasno jih uporablja večina uporabnikov 

Najraje jih uporabljajo v času gneče 
Na knjigomatu opravijo hitreje 

 
Vračalnik: 

Cenijo lokacijo v predverju (proste roke) 
Cenijo daljši čas dostopnosti od odprtosti knjižnice 

(2550 enot vrnjenih v nedeljo) 
 



Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ob 
samostojni uporabi knjigomatov 

 
• PREDNOSTI: 

• Opravijo hitreje 
• Samostojnost 
• Manj gneče 

 
• SLABOSTI: 

• Gradivo se zatakne (vračalnik se ustavi) 
• Predolg izpisek, zmanjka papirja 

• Ni ostalih informacij, plačila zamudnin 
• NI ČLOVEŠKEGA STIKA 

 



ANKETA:  
Bo knjigomat nadomestil knjižničarja? 

ne (74%)
da (17%)
morda (10%)



Hvala za vašo pozornost! 
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