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A Somogy Megyei Szervezet régóta dédelgetett kirándulási terve volt Szlovénia kis 
ékszerdoboz fővárosának meglátogatása. A hosszú szervezési szakasz olyan sikeresen 
zárult, hogy alig fért fel a könyvtáros csapat a 47 személyes autóbuszra. Rekordnak számít az 
is, hogy a legfiatalabb utasunk alig volt 10 hónapos.  
 
Május idusának reggele nem kényeztetett el minket, szakadó esőben indultunk útnak. 
Szerencsére nem volt hűvös az idő, így – annak ellenére, hogy az eső napközben is gyakran 
szemerkélt – nem keseregtünk miatta. A hosszú utat megszakítottuk a gyönyörű kilátással 
rendelkező pihenőhelyen, Trojaneban, és belakmároztunk a finom fánkokból. (1) 
 
Ljubljanában első utunk természetesen, Jože Plečnik, a világhírű építész egyik 
műalkotásához, a Nemzeti és Egyetemi Könyvtárhoz NUK vezetett. Nagy létszámú 
csoportunkat kalauzoló, halk szavú könyvtáros hölgyet szerencsére hangosabban tolmácsolta 
a velünk utazó angoltanárnő kollégánk Kusz Viktória, így mindenkihez eljutott szinte minden 
információ a könyvtárról. A tudás nemzeti szentélyének szánt épület patinás, sötét márvány 
oszlopcsarnoka ünnepélyesen vezetett bennünket a fény felé. Sajnos a lehetőségek egyik 
kapuja, az olvasóterem ajtaja előttünk nem tárult ki. Az olvasók nyugalmát szigorúan védő 
szabályok csak egyéni regisztráció után engedélyezik a belépést. Az olvasóterem 
kihasználtságát a helyfoglalásokat kijelző digitális táblán láthattuk a ruhatárban. A NUK 
nemzeti gyűjteménye hat különgyűjteményt is magába foglal és folyamatosan építik Szlovénia 
Digitális Könyvtárát dLib.si. Az ország összes, megközelítőleg 300 könyvtára a COBISS 
integrált rendszert használja. A könyvtár egy leomlott reneszánsz palota helyén épült fel, 
annak néhány építőkövét is tartalmazza. A monumentális épület külső burkolatát a vörös tégla 
és a szabálytalan, faragott kövek váltakozása teszi különlegessé, mozgalmassá. (2 3) 
 
A városi séta során Buzási Éva kolléganőnk vezetésével Plečnik további alkotásaival is 
megismerkedtünk, például a városon átkígyózó Ljubljanica folyón épült hidakkal: Trnovói híd, 
Cipész híd, Hármas híd. Ez utóbbi a Preseren térre vezet és az oszlopos vásárcsarnokhoz, a 
folyó mentén. A városközpont rendezési terve mellett sok jelentős épületet tervezett még a 
városban, többek között az érdekesen keskeny Peglezent (Vasalóház), a Szent Mihály-
templomot és a Žale temetőt. Az építész munkáit az antik művészeti díszítőelemek és a 
változatos, modern anyaghasználat jellemzi. A városba látogatóknak hetente két napon, 
háromórás szervezett túra keretében is lehetőségük van felfedezni Plečnik Ljubljanaját. (4 5) 
 
Az időjárás nem csábított minket a hajókázásra, de valamennyien felsiklottunk a Várba, ahol 
fekete felhők között, de ragyogó napsütésben tárult elénk a város panorámája és távolabb a 
havas hegytetők. A „Grad” börtönmúzeumában emléktábla örökíti meg, hogy itt raboskodott 
három hónapig Batthyanyi Lajos magyar miniszterelnök 1849-ben. (6 7) 
 
A kis város sok látnivalója annyira lekötötte a figyelmünket, hogy nem sikerült mindenkinek 
felkerülnie a csoportképre. Hazafelé arról álmodoztunk, hogy ide tényleg jó lenne újra 
visszatérni egy kicsit több időre, hogy alaposabban körbejárjuk a várost, elérjünk a Tivoli 
parkba, és legyen időnk regisztrálni a könyvtárba is, hogy bekukkanthassunk az 
olvasótermébe. (8) 
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http://www.nuk.uni-lj.si/eng/
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