
 

    Širjenje kulture kupovanja knjig 
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             20 let 

 
Po Sloveniji je postavljenih kar nekaj avtomatov za samodejni/samopostrežni nakup 
različnih izdelkov, zlasti hrane in pijače (med najbolj priljubljenimi so t. i. mesomati, jajcemati, 
mlekomati, siromati, ribomati, jagodomati, kruhomati, sladoledomati, tudi črevomati, pa seveda 
številni pijačemati, vinomati, pivomati in sokomati). V tujini so – bolj kot pri nas – nepogrešljivi 
sendvičemati in spominkomati, pa robčkomati, časopisomati, razni kartomati, kondomati, tudi 
paytvmati idr. Za samopostrežne nakupe kakšnih bolj kulturnih »duhovnih dobrin« pa so 
tovrstni avtomati pri nas še redkost. V novejšem času avtomatizacije slovenskih knjižnic je npr. 
za uporabnike postavljenih že kar nekaj knjigomatov za vračanje in izposojo knjig, medtem ko so 
nakupovalni knjigomati – »pametni prodajalci knjig« pri nas še precej redki in je velenjski 
»Knjigolin21«, ki si ga je ob 20-letnici delovanja Velenjske knjižne fundacije umislil pesnik 
in urednik Ivo Stropnik, med prvimi v Sloveniji.     
 

   
 

»Knjigolin21« – avtomat za kupovanje knjig, ki si ga je ob 20-letnici delovanja Velenjske knjižne fundacije 
umislil pesnik in urednik Ivo Stropnik. 

 
 



»Knjigolin21« Velenjske knjižne fundacije – samopostrežni avtomat za 
kupovanje knjig z velenjsko noto (24/7) – s prodajno ponudbo mesečno 
izbranih 21 knjig (simbolično v letu 2021 in 21. st.) – širjenje kulture 
kupovanja knjig   

 

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je na pobudo pesnika in urednika Iva 
Stropnika ob letošnji 20-letnici delovanja ustanove na Starem trgu v Velenju 
postavila »Knjigolin21« – ulični avtomat za samopostrežno samodejno kupovanje 
knjig, prednostno knjig z velenjsko noto (tematiko ali/in avtorstvom).   

Nakupovalni knjigomat »Knjigolin21« bo do prenove velenjskega starotrškega 
jedra začasno postavljen pred knjižnim depojem Velenjske knjižne fundacije v 
arkadnem prehodu poslovne stavbe Stari trg 35, ob prenovitvi starotrškega jedra 
pa bo prestavljen/umeščen v ulično-promenadno pročelno razstavišče (Rezervat za 
poezijo in Iz zgodovine Starega trga) na Starem trgu 26, kjer ima Velenjska knjižna 
fundacija že več let svoje uredniške in poslovne prostore ter rezidenčno Čitalnico 
Pri pesniški duši.    

UVKF namenja nakupovalni knjigomat širjenju kulture nakupovanja knjig, širjenju 
bralne kulture in promociji knjig z velenjsko noto (velenjske vsebine, velenjski 
avtorji, založniška produkcija UVKF). Knjigolin21 bo občasno vključeval prodajno 
knjižno ponudbo izbranih knjig partnerskih velenjskih izdajateljev ter slovenskih 
in tudi tujih založb.  

Pametni prodajalec knjig »Knjigolin21« bo v treh cenovnih razredih (5, 10 in 20 
eur) štiriindvajset ur na dan (24/7) nakupovalno nudil  mesečno izbranih 21 knjig 
(simbolično v letu 2021 in 21. st.).  
 
V Knjigolinovi prvi nakupovalni ponudbi v mesecu marcu bodo/so na voljo 
naslednje knjige: jezikovno posodobljeni Šilihovi mladinski deli Nekoč je bilo jezero 
in Beli dvor; Korunovi Izbrani potopisi; večavtorski Kažipot k boljši velenjščini, 
Maričeva fotomonografija Velenje sprehajalno, Stropnikova pesniška zbirka Od 
anusa do želve, Žličarjev kratki filozofski roman Prazni prostori, Vrbičev roman o 
Kajuhu Prestreljene sanje (Litera); večavtorska monografija Velenje, razprave o 
zgodovini mesta; monografija Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek, zaslužni 
slovenski politik (Gačič, Jenuš); fotomonografija Velenje pasjeljubno K. Mikor; 
slikanica Priročnik za Pike in gusarje (Rošer, U. Stropnik), desetjezična 
kamišibajska slikanica Drevo babilon, Dudovo drevo (I. Stropnik, Aman), 
Stropnikova izbrana »lirskoslovarska gnezda« Šivala je zvezda deklico; Kmeclove 
monodrame Bridkost po slovensko; slikanica Želva Bogdana (Podvratnik, Aman), 
večavtorska žepnica kratkih potopisov Velenjčani potujejo; Pevčeva literarnovedna 
študija Slovenska urbana poezija, večavtorska taborniška monografija 
Zgodbografija Jezerskega zmaja ter – s svetovnim  dnevom poezije v marcu – tri 
pesniške knjige iz knjižne zbirke »Velenjica« s 50 izbranimi pesmimi Pevca, 
Babačića in Vidmarjeve.                  
 

 

* * * 



 

Nakupovalni knjigomati so aktualni po širnem bralnem svetu in bodo zagotovo 
dobrodošli (za knjige dostopno 24/7) tudi v času po epidemiji (s ponovno odprtimi 
knjigarnami in knjižnicami).  

Nakupovalni avtomat Knjigolin21 je Velenjski knjižni fundaciji ob 20-letnici 
njenega delovanja omogočila Mestna občina Velenje (mdr. prejemnica/nosilka 
naziva »branju prijazna občina«).   

Velenjski »Knjigolin21« bo v letošnjem jubilejnem letu 20-letnice Velenjske knjižne 
fundacije in obenem njenega osrednjega programa – 20. Lirikonfesta Velenje (na katerem 
mdr. že poldrugo desetletje podeljujejo vseslovenske književne nagrade »velenjica – čaša 
nesmrtnosti« za vrhunske 10-letne pesniške opuse v 21. st., Pretnarjevo nagrado oz. 
častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika« po svetu, »krilato želvo« za 
najboljši slovenski knjižno objavljen potopis preteklega leta, plaketi »Lirikon(fest)ov zlat« 
za vrhunske prevode novejše poezije in najtehtnejši esej na temo festivalnega književnega 
omizja) pospremljen tudi s knjižnimi stojnicami (izbranih knjig) ob svetovnem dnevu 
poezije (21. marca), svetovnem dnevu knjige (23. aprila) in ob Lirikonfestovi akademiji 
Poetična Slovenija (v juniju in/ali septembru).        

 

(IvoS/UVKF / 27-2-2021)  
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Nakupovalni knjigomat »Knjigolin21« bo do prenove velenjskega starotrškega jedra začasno postavljen pred 
knjižnim depojem Velenjske knjižne fundacije v arkadnem prehodu poslovne stavbe Stari trg 35, ob prenovitvi 
starotrškega jedra pa bo prestavljen/umeščen v ulično-promenadno pročelno razstavišče (Rezervat za poezijo in Iz 
zgodovine Starega trga) na Starem trgu 26, kjer ima Velenjska knjižna fundacija že več let svoje uredniške in poslovne 
prostore ter rezidenčno Čitalnico Pri pesniški duši.    
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Med prvimi Knjigolinovimi strankami je bil direktor velenjske občinske uprave mag. Iztok Mori, ki si je skupaj z 
županom Petrom Dermolom ter predstavniki Uprave MO Velenje ogledal nakupovalni knjigomat UVKF in zaželel 
»pametnemu prodajalcu knjig« veliko sreče pri širjenju kulture kupovanja knjig.  

 

 

    Širjenje kulture kupovanja knjig  

KNJIGOLIN21   

             20 let 

 

 

 



 
 


