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D) KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

Datum: 20.3. 2017 

 

Zadeva: Poročilo o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta, enote na območju Občine 

Gorje - za obdobje 1.1. - 31.12.2016 

 

Pomen in osnovne naloge knjižnice so zbiranje, obdelovanje, hranjenje, predstavljanje in 

posredovanje knjižničnega gradiva, s čimer knjižnica omogoča dostop do informacij vsem 

prebivalcem na svojem območju. 

 

Te temeljne naloge splošne knjižnice opredeljujeta tako Zakon o knjižničarstvu (Ul. RS št. 87/2001 

z dne 8.11.2001) kot  Manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah (sprejet na 10. seji 

Mednarodnega sveta za Splošni informacijski sistem, Pariz, Unesco, 1994, v sodelovanju z 

Mednarodno federacijo knjižničarskih združenj IFLA) in jih, vezane na informacijsko pismenost, 

izobraževanje in kulturo, navajata: 

 oblikovanje in utrjevanje bralnih navad pri otrocih od rane mladosti dalje; 

 podpiranje individualnega in lastnega ter seveda tudi formalnega izobraževanja na vseh 

stopnjah; 

 nudenje možnosti za ustvarjalni razvoj osebnosti; 

 spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti pri otrocih in mladini; 

 gojenje zavesti o kulturni dediščini in pomenu umetnosti, znanstvenih dosežkov in inovacij; 

 zagotavljanje dostopa do kulturnega sporočila vseh oblik poustvarjalne (igralske, glasbene..) 

umetnosti; 

 pospeševanje dialoga med kulturami in spodbujanje različnosti kultur; 

 podpiranje ustno se prenašajočih tradicij; 

 zagotavljanje državljanom dostop do vseh vrst informacij, nastalih v lokalni skupnosti ali 

pomembnih zanjo; 

 nudenje ustreznih informacijskih storitev lokalnim podjetjem, združenjem in interesnim 

skupinam; 

 pomoč pri razvijanju informacijske pismenosti in uveljavljanju veščin računalniškega 

opismenjevanja; 

 podpiranje, sodelovanje v programih in akcijah opismenjevanja vseh starostnih skupin, po 

potrebi tudi lastno uvajanje takih aktivnosti. 

To so tudi osnovne naloge Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki deluje na območju 

občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. V svojem sestavu ima 11 enot, matična knjižnica pa je 

knjižnica v Radovljici. V Občini Gorje deluje Knjižnica Gorje.  

 

Program knjižnice 

 

1. Izposoja knjižničnega gradiva  

Izposoja knjižničnega gradiva na območju Občine Gorje se je povečala za 3% (leta 2015: 

5%), kar v absolutnih številkah pomeni  +979 enot (leta 2015: +1.436  enot).  
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Celotni fond knjižnice na območju Občine Gorje se je izposodil 2,74-krat (v letu 2015: 2,75, 

standard 3x), vsak prebivalec Občine Gorje si je izposodil 11,95 izvodov gradiva: 10,92 knjig; 0,32 

revij in časopisov; 0,70 drugo: zgoščenke, avdio kasete; (v letu 2015: 11,74 izvodov gradiva: 10,35 

knjig; 0,67 revij in časopisov; 0,72 drugo: zgoščenke, avdio kasete) .  

 

Večino knjižničnega gradiva bralci odnesejo domov: 90% (v letu 2015: 92%), le nekaj  je izposoje 

knjižničnega gradiva v knjižnici: 10% (v letu 2015: 8%).  

 

Po področjih prevladuje izposoja leposlovja, sledijo umetnost in šport, splošno – znanost, kultura…, 

uporabne vede, sociologija in pravo, filozofija, psihologija, naravne vede, zemljepis, zgodovina, ...  

 

Podrobnejši pregled omogoča priloga 1, tabela: izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK). 

 

2. Prirast knjižničnega gradiva 

Knjižnica je za nakup knjižničnega gradiva pridobiva namenska sredstva od občin ter od Ministrstva 

za kulturo. Vsa sredstva, namenjena za nakup knjižničnega gradiva, je knjižnica za to tudi v celoti 

porabila. 

 

Prirast v Občini Gorje je bil 1.075 enot (949 kupljenih in 126 podarjenih enot). (letu 2015 je 

pridobila 1.053 enot: 870 kupljenih in 183 podarjenih enot), kar predstavlja povečanje za 2% oz. 22 

enot gradiva(v letu 2015 zvišanje za 6%). V to kvoto je vključen tudi pripadajoči del (8,3%) t.i. 

potujoče knjižnice.  

 

Prirast je 0,38 enote na prebivalca (v letu 2015: 0,38). Prirast knjižničnega gradiva na 1000 

prebivalcev: 381,13 enot (v letu 2015: 376,74), (standard: 275 enot na 1000 prebivalcev).  

 

Zaradi odpisa 668 enot ali 5,59% glede na zalogo (v letu 2015: 77 enot ali 0,65 %),  standard  je 

5%) se je zaloga knjižničnega gradiva povečala  za 387 enot oz. za 3% (v letu 2015: 976 enot oz. za 

9%).  

Podrobnejši pregled prikazujeta prilogi 1, tabeli: porast po načinu nabave ter temeljna zaloga 

knjižničnega gradiva.  

 

E-knjige (podatki niso zajeti v ostali del prirasta): V letu 2016 smo (skupaj z osnovnim paketom) 

pridobili 439 licenc (= približno enako kot naslovov) e-knjig (450 v letu 2015), vseh licenc e-knjig 

na dan 31.12. 2016 je bilo 745. Še vedno dokaj velik porast je zlasti posledica dodatnih sredstev, ki 

sta jih za nakup e-gradiva namensko namenili Občina Radovljica in OOK Kranj (iz naslova 

območnosti). 

 

3. Obiskovalci v knjižnici 

V Knjižnici Gorje je bilo 12.502 obiskovalcev (v letu 2015: 12.588):  izposoja na dom (48%), 

prireditve (32%), izposoja v knjižnici (9%), obiskovalci za informacije (10%), uporaba 

računalnikov (1%); glede na starost pa je bilo 49% odraslih ter 51% mladine. Vsak prebivalec 

Občine Gorje je obiskal knjižnico 4,42 krat (v letu 2015: 4,50 krat).  

Število obiskovalcev oz. udeležencev aktivnosti je ostalo praktično na enaki ravni kot leta 2015 – 

zmanjšanje za 86 obiskovalcev oz. 0,68% (v letu 2015 se je zmanjšalo za 2,39%  oz. 308).  

 

Podrobnejši pregled omogoča prilogi 1, tabela: obiskovalci v knjižnici. 

 

4. Prireditve v knjižnici (januar - maj, oktober - december): 

Knjižnica v svojih enotah izvaja redni program, in sicer: 

prireditve: 
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Knjižnica A. T. Linharta v Radovljici: 

 za odrasle: 

 torkovi večeri ob 19.30 (predavanja, potopisi, predstavitve knjig, srečanje z literarnimi 

ustvarjalci ...) 

 vsako 3. sredo v mesecu ob 09.00 Bralni klub  

 za otroke: 

 četrtkovi popoldnevi ob 17.00 (pravljične ure, lutkovne in gledališke predstave, srečanje s 

pisatelji, kvizi, obiski junakov iz risanih serij, izdelave različnih predmetov, slikanje na 

svilo, predstavitev folklornih skupin …)  

 

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled: 

 za odrasle: 

 vsak 3. četrtek v mesecu ob 19.30 predavanje, predstavitev društev in literarnih del ... 

 za otroke:  

 vsak 3. petek  v mesecu ob 17.00 pravljične ure 

 

Knjižnica Bohinjska Bistrica: 

 za otroke: 

 vsako sredo v mesecu ob 17.00 lutkovna oz. gledališka predstava ter pravljična ura ali 

ustvarjalna delavnica 

 

Knjižnica Gorje: 

 za otroke: 

 vsak tretji torek v mesecu ob 17.00 lutkovna oz. gledališka predstava  

 

razstave: 

 razstave (posameznih vrtcev in šol, društev; razstava nagrajencev Blaža Kumerdeja; razstave 

o preteklosti domačih krajev in ljudi; domoznanske razstave)  

 

spodbujanje branja: 

 »Mislice« 

 »Knjižnica – vesolje zakladov« 

 »Superknjiga 

 »Knjige nagrajenih slovenskih avtorjev« 

 »Ta veseli knjižni svet« 

 »Z nahrbtnikom v knjižnico« 

 »bibliopedagoške ure na šolah v razredih (kvizi, kulturni dnevi …) in v vrtcih ter v knjižnici; 

 ogledi knjižnic - bibliopedagoške ure v knjižnici za vrtce  ter osnovne in srednje šole in 

skupine odraslih; 

 predavanja za starše (v okviru roditeljskih sestankov na posameznih šolah in v vrtcih): 

 O pomenu branja  

 Pravljice, ki so staršem (lahko) v pomoč 

 Kvalitetno preživljanje prostega časa 

 »Mladi bralček« in »Črkoznalček« - projekta, ki poteka v vrtcu Lesce  

 »Berem s knjižničarko«  

 »Kdo je napravil Vidku srajčico« 

 »Bralni kljub za srednješolce« 

 »Bralni krožek« 

 »Rastem s knjigo«  

 »Knjige na počitnicah«  
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 »Poletno branje« 

 »Muzeji na obisku« 

 »Pravljični kovček« 

 »S knjigo po EU, Kaj je v košarici Rdeče Kapice« 

 »Evropska zbirka slikanic« 

 »Knjiga presenečenja« 

 »Zlata hruška« 

 »Vitrina ustvarjalnosti« 

 »Knjižničarji ocenjujemo« 

 »Poletavci in Najpoletavci« 

 »Zmoremo – čez ovire do oviranih« 

 »Slovensko srečanje PEN« 

 »Bralni klub za starejše Narcise«, ki potekata v Knjižnici Lesce 

 »Knjiga, moja prijateljica« 

 »Noč knjige«  

 e-knjige: omogočili izposojo e-knjig preko portala BIBLOS 

 »Branje na daljavo« - projekt, ki poteka skupaj z Društvom Slovencev Republike Srbske 

»Triglav« iz Banja Luke ter učiteljico dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Berlinu 

 »Bralni izziv« 

 KEEP CALM AND READ (Beri in se zberi) 

 Medgeneracijsko branje 

 Zbistrimo um 

 Angleška urica z Rory-jem 

 Beremo s tačkami  

 Jogica za dojenčke 

 Predavanja za mamice: vsako prvo  sredo v mesecu  

 

domoznanstvo: 

 domoznansko pomembno gradivo, ki ga hrani knjižnica in je označeno v lokalnem katalogu 

 

evropski projekti:  

 Noč z Andersenom 

 

Podrobnejši pregled omogoča priloga Prireditve v knjižnici – pregled 2016. 

 

V programsko in finančno poročilo so zajete  tudi  otroške prireditve, ki jih v skladu z dogovorom 

organizira knjižnica. Podrobnejši pregled omogoča priloga:Prireditve – pregled po posameznih 

občinah.   

Vseh prireditev in aktivnosti je bilo 150 (v letu 2015: 149), obiskovalcev pa 4.011 (v letu 2015: 

3.986); 92 % mladine ter 8 % odraslih. Število prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje branja 

kot tudi obisk sta ostala na enakem nivoju kot preteklo leto -  povečanje za 0,67 % in obisk za 0,63 

(v letu 2015 zmanjšanje aktivnosti za 9%, sam obisk le teh pa  za 16%). 

 

Podrobnejši pregled omogočajo priloga 1, tabela prireditve ter priloge: Prireditve – pregled po 

posameznih občinajh, Bibliopedagoške ure v knjižnici – po občinah in »Z nahrbtnikom v knjižnico« 

- po občinah. 
 

5. Posebnosti v letu 2016 

 prostor: 

 nadaljevanje gradnje nove knjižnice v Radovljici; 
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 čiščenje in delna zamenjava žlebov ter popravilo okenske police na Gorenjski cesti 27 

(zaradi zamakanja); 

 oprema:  

 nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 

o računalniki: Bohinj (1), Gorje (1);  

o tiskalniki za zadolžnice: Bled (4), Bohinj (4), Gorje (1); Radovljica (7) – priprava na 

prehod COBISS3 izposoja (v letu 2017) 

o čitalci črtne kode: Bohinj (2) 

o RFID čitalniki za knjige: Bohinj (2), Radovljica (3) 

 nakup ostale opreme:  

o slušna zanka v dvorani in naprava za naglušne pri pultu (Bohinjska Bistrica)   

o steklena vitrina za razstave  (Bohinjska Bistrica) 

 priprava na novo knjižnico v Radovljici: 

 prirast 2016 – oprema z RFID nalepkami (začetek 2012); 

 vse enote v COBISS sistemu, priprava na prehod COBISS3 izposoja  

 uvedba e-računov in e-arhiva za račune; 

 spodbujanje branja: ohranili smo vse akcije preteklih let in dodali nekaj novih: 

 Zbistrimo um: Ohranjanje in utrjevanje spomina je pomembno, da lahko 

upravljamo s časom, primerjamo preteklost s sedanjostjo ter s pomočjo 

shranjenih informacij predvidevamo in načrtujemo prihodnost. Brez 

spominskih sposobnosti bi se na vsako situacijo odzvali tako, kot da jo 

doživljamo prvič. Tako smo pripravili vaje za krepitev uma. Miselne vaje so 

sestavljene iz iskalnic, aritmetičnih ugank, dopolnjevank, rebusov, zavitih 

skrivalnic, številčno – črkovnih zank, sudokujev, križank in česa. Začetek: 

november 2016. 

 Angleška urica z Rory-jem: Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka 

angleščine, vodi delavnico, kjer se otroci na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo 

angleškega jezika. Začetek: januar 2016. 

 Beremo s tačkami :R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga 

otrokom izboljšati bralne in komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: 

otrok bere psu. Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda.  Začetek: januar 2016. 

 Jogica za dojenčke: Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, 

delajo raztezne vaje in krepijo moč ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica 

povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj.. 

 Predavanja za mamice: vsako prvo sredo v mesecu ob 10.00 (začetek marca 2016). 

 predstavili smo nekaj odmevnih razstav in prireditev: 

 Novi blejski zakladi: ga. Maja Puppis je ob obletnici smrti donirala dva rokopisa Toneta 

Svetina: Taras in Otok, ki sta bila razstavljena v mesecu aprilu v Knjižnici Blaža 

Kumerdeja Bled; oba rokopisa sta tudi že pretipkana; 

 Pravljični večer za odrasle: priključili smo se projektu, ki ga koordinira Knjižnica 

Maribor: za zaključek bralne akcije Ta veseli knjižni svet smo pripravili poseben večer, 

kjer so pravljice odraslim pripovedovali knjižničarji iz različnih slovenskih splošnih 

knjižnic; 

 110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici: razstavo, posvečeno 110. obletnici 

ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, je pripravil mag. Jure Sinobad; 

 Turistično društvo Radovljica 1896 – 2016: Razstava ob 120-letnici Turističnega društva  

ni le pričevanje o dejavnosti društva, temveč odseva tudi trenutke iz življenja mesta; 

razstavo sta pripravila Nadja Jere in Jure Sinobad; 

 95 let Sokolskega doma v Radovljici: spomenico ob 95-letnici Sokolskega doma v 

Radovljici sta predstavila Jure Sinobad in Aleks Čebulj; 

 Noč z Andersenom je potekala že enajstič; 
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 na 3. baltski in 17. nordijski bralni konferenci Ustvarjanje pomena – pismenost v akciji (Making 

meaning – literacy in action, Turku, Finska, 14. do 16. avgust 2016), smo predstavili projekt 

Zmoremo – čez ovire do oviranih; 

 na 35. mednarodni konferenci IBBY z naslovom Literatura v svetu različnih pismenosti 

(Literature in a Multi – literate World) , Auckland, Nova Zelandija, smo predstavili projekt 

Ustvari novo zgodbo – motivacija za branje in ustvarjalnost -spodbujanje branja na drugačen 

način; 

 udeležili smo se srečanja IAP meeting IFLA The Hague, zagovorništvo v knjižnicah (Haag, 

Nizozemska, 14. - 16. 12. 2016); 

 udeležili smo se EBLIDA meeting: Library Advocacy 4EU (Bruselj, Belgija, 1. – 3. februar 

2016) o zagovorništvu knjižnic na ravni EU; 

 sodelovali smo na 21. srečanju slovenskih mladinskih pisateljev OKO BESEDE 2016, kjer smo 

izvedli primer dobre prakse spodbujanja branja na osnovni šoli Klasične pravljice – motivacija 

za branje na malce drugačen način; 

 sodelovali smo na 26. dnevih evropske kulturne dediščine Dediščina, kaj si? na Linhartovem 

trgu; 

 z razstavo In ti mi boš krvava tekla smo, v sodelovanju s "Fundacijo Poti miru v Posočju"  

gostovali v Kobariškem muzeju in v mestni hiši v Novi Gorici; 

 sodelovali smo na Evropski vasi 2017 na Linhartovem trgu v Radovljici s predstavitvijo zbirke 

Kaj je v košarici Rdeče Kapice; 

 sodelovali smo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani; 

 sodelovali smo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, PE Kranj na 17. strokovnem srečanju 

zaposlenih v vrtcih na Gorenjskem, izvedli smo delavnici: Knjige, ki so vzgojiteljicam lahko v 

pomoč in Zmoremo – čez ovire do oviranih; 

 v sodelovanju s knjižnicami Jesenice (Občinska knjižnica Jesenice), Škofja Loka (Knjižnica 

Ivana Tavčarja Škofja Loka) in Tržič (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič) smo izvedli 2 

izobraževanji (predstavitev portala IUS INFO in predstavitev nove knjižnice v Aarhus);  

 sodelovali smo s Turističnim društvom Begunje in v okviru tradicionalne prireditve na Venerini 

poti O kresi se dan obesi na gradu Kamen pripravili Grajske pravljice; 

 v okviru Praznične zimske vasi na Jezerski promenadi na Bledu smo imeli pravljično uro; 

 OŠ dr. Janez Mencinger, Enota Vrtec Bohinj: v okviru prireditve »U konc sveta so pravljice 

dom«, ki poteka v okviru mednarodnega Festivala alpskega cvetja, smo pripravili ustvarjalno 

delavnico na temo narave in  bohinjskih pravljic. 

 obiskali so nas litvanski knjižničarji (Librarians Educators Outbound Experience Sharing and 

Discussion Forum »Library – a Space for Lifelong Learning for Community); predstavili smo 

jim projekte: Rastem s knjigo, Noč z Andersenom, Zmoremo – čez ovire do oviranih in 

Pravljični kovčki; 

 v sodelovanju z Društvom slovenskih knjižnih prevajalcev, Linhartovega odra  in Kavarne Kino 

smo izvedli Noč knjige ob svetovnem dnevu knjige 23 aprila; 

 v sodelovanju z društvom HOSPIC smo pripravili predavanje o prepoznavanju demence in 

preventive v Radovljici in o nevrološki bolezni ALS v knjižnici v Lescah; 

 Branje na daljavo – spodbujanju branja v slovenskem jeziku, ki je potekal v Banja Luki, so se 

pridružili še učenci dopolnilnega pouka iz Berlina; 

 Knjige na počitnicah – v letu 2106 so »šle« knjige in revije še na štiri nove lokacije: Čebelarski 

center Lesce in Kamra (Mladinski center Radovljica), Kajuhov tabor Ribno (Zveza Taborniških 

društev Šaleške doline) in Medgeneracijski center Bled (v parku); vseh lokacij je že 17; 

 direktorica knjižnice je bila ime tedna in meseca januarja 2016 ter nominiranka za ime leta 2016 

Vala 202,  

 direktorica knjižnice je bila nominirana za Žensko leta 2016 (revija Zarja); 

 od septembra 2016 dalje je na porodniškem dopustu radovljiška knjižničarka, V stopnja, 

nadomešča jo knjižničarka, V stopnja,  zaposlena za določen čas; 
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 v računovodstvu je potekala obvezna šolska praksa; 

 pomagale so nam tri prostovoljke.  

 

Finančno poročilo o poslovanju Knjižnice 

 

Finančno poslovanje je razvidno iz priloge 2. Poudarim naj, da so bila vsa sredstva, ki so jih nakazale 

občine in Ministrstvo za kulturo, namenska sredstva in smo jih kot take tudi porabili.  

 

1. Prihodki 2016 

Finančna sredstva za redno dejavnost in poslovanje knjižnice zagotavljata v skladu z obstoječo 

zakonodajo: 

 občina kot ustanovitelj za knjige, tekoče vzdrževanje, materialne stroške ter plače zaposlenih, 

 pristojno ministrstvo (v nadaljnjem besedilu MIK) za knjige. 

Del dohodka knjižnica ustvari tudi sama z zaračunavanjem članarin in zamudnin ter z drugimi 

izvenproračunskimi prihodki, kar zajema nadomestila za poškodovane in izgubljene knjige. Vsi 

prihodki so ustvarjeni v okviru javne službe. 

 

Struktura prihodkov je naslednja: 

 87,77 % občina (leto 2015: 86,24 %) 

  5,71 % MIK (leto 2015: 5,78 %) 

  6,49 % knjižnica (leto 2015: 7,44 %) 

 0,03 % drugo (leto 2015: 0,54 %) 

Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: prihodki. 

 

Primerjava s preteklim letom: prihodki so se zvišali za 4,44% (v letu 2015 so se znižali za 0,90 %) 

%) in sicer zaradi zvišanja sredstev: 

 Ministrstva za kulturo za 3, 25% (v letu 2015: zvišali za  3,68 %); 

 občine – sredstva za plače za 6,30%  (v letu 2015:   zvišale za 0,67 %). 

 

Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: prihodki. 

 

2. Odhodki 2016 

Sredstva, ki jih je knjižnica prejela oz. ustvarila od poslovanja javne službe za redno dejavnost in 

jih prikazuje priloga 2, tabela: prihodek, je knjižnica porabila in sicer je struktura porabe naslednja: 

 22,97 % za nakup knjižničnega gradiva (leto 2015: 24,36 %) 

 24,63 % za materialne stroške in tekoče vzdrževanje (leto 2015: 25,24 %) 

 52,15 % plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) (leto 2015: 50,05 %) 

 0,25 % ostanek dohodka (leto 2015: 0,34 %) 

   0,01% davek od dohodka pravnih oseb (leto 2015: 0%) 

 

Primerjava s preteklim letom: odhodki so se zvišali za 4,53% (leto 2015: znižali za 1,70 %) in sicer: 

 materialni stroški so se zvišali za 1,88% (v letu 2015: zvišali za 2,03%); 

 plače so se zvišale za 8,82% (v letu 2014: zvišale za 0,78 %). 

 

 Knjižno in neknjižno gradivo 

Skoraj  23% vseh odhodkov predstavljajo sredstva, ki jih je knjižnica namenila za nakup 

knjižničnega gradiva (knjige, revije, časopisi, avdio in video kasete, zgoščenke in CD-

ROM-i). Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so glede na vir strukturirana: 

 47,87 % občina (leto 2015: 47,15 %) 
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 24,86 % MIK (leto 2015: 23,71 %) 

 27,27 % knjižnica (leto 2014: 29,14 %) 

 

Primerjava s preteklim letom: nakup knjižničnega gradiva se je zmanjšal za 1,53 % (v letu 2015 

zvišal za 3,29 %) in sicer zaradi znižanja sredstev: 

 izvenproračunskih sredstev za nakup knjižničnega gradiva za 7,88 %. 

 

V sladu s sklepom Knjižničnega sveta smo presežek prihodkov nad odhodki leto porabili za nakup 

knjižničnega gradiva v letu 2016. Zaradi tega se je nakup knjižničnega gradiva dejansko zmanjšal 

za 0,11% in so sredstva za nakup knjižničnega gradiva so glede na vir strukturirana: 

 43,75 % občine (2015: 43,71 % )  

 22,72 % MIK  (leto 2015: 21,99 %)  

 24,92 knjižnica (leto 2015: 27,02 %)  

   8,61% nakup po ZR (leto 2015: 7,28 %) 

 

 Materialni stroški 

Malo pod 25% vseh stroškov predstavljajo materialni stroški. Glede na vir so sredstva strukturirana:  

 100 % občina (leto 2015: 97,84 %) 

     0 % knjižnica (leto 2015: 2,16 %)  

 

Materialni stroški so se zvišali za 1,88 % (v letu 2015: zmanjšali  za 2,03 %). 

 

 Plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) 

Nekaj čez 52 % vseh odhodkov predstavljajo plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) in 

sicer za: 

 delavce, ki opravljajo skupne storitve (ključ za delitev stroškov je število prebivalcev, kar 

pomeni 53% Občina Radovljica, 24,7% Občina Bled, 15% Občina Bohinj in 8,3% Občina 

Gorje): ravnateljica (1), računovodkinja (1), bibliotekar – računalničar (1);  obdelava knjig (1), 

nabava (0,5), potujoče knjižnice (0,5), nabava in obdelava serijskih publikacij (0,25), priprava 

programa, (0,1), skupaj: 5,35;  

 redno zaposleni (0,5), ki opravljajo delo v Knjižnici Gorje (stroške zanje krije Občina Gorje 

100%);  

 

Primerjava s preteklim letom: plače so se zvišale za 8,82 % (v letu 2015: znižale za 0,78 %). 
 

Razlog: v letu 2016 so bili odpravljeni nekateri varčevalni ukrepi (napredovanje v plačne razrede in 

nazive, višji regresi; višje premije Dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence).  
 

Kot osnova služijo določila Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 

sektorju za leto 2016 (ZUPPJS16) in Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in 

druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2016. 

 

3. Ostanek prihodkov nad odhodki konec leta 2016 

Ostanek dohodka leta 2016 je znašal 135,89€ oz 0,25 % (v letu 2015: 180,20€ oz 1,13 %). Ostanek 

dohodka bo porabljen v skladu s sklepom knjižničnega sveta in po sprejetju poročila na seji 

občinskega sveta oz. drugega pristojnega organa s strani občine za: 

 nakup knjižničnega gradiva; 

 nakup osnovnih sredstev in opreme; 

 posodobitev računalniške in komunikacijske opreme; 
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 (so)financiranje projektov, ki jih je prijavila na Ministrstvo za kulturo, Javno agencijo za 

knjigo oz. drugo; 

 sodelovanje v mednarodnih projektih. 

 

Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: stroški. 
 

4. Investicije 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je v skladu z Zakonom o javnih naročilih in 

Navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti kot internem aktu za to področje izvedla:  

 nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 

o računalniki: Gorje (1);  

o tiskalniki za zadolžnice: Gorje (1) – priprava na prehod COBISS3 izposoja (v letu 

2017). 

Viri financiranja:  

 71,33 % občine (2015: 34,02 % )  

   0,0 % MIK  (leto 2015: 42,26 %)  

 28,67 % knjižnica (leto 2015: 23,72 %)  

 

V letu 2016 ni bilo na razpisa Ministrstva za kulturo za računalniško in komunikacijsko opremo (bil 

je leta 2015 in bilo smo kar uspešni in smo nadomestili nekaj najbolj dotrajane oz. pokvarjene 

računalniške in druge pripadajoče opreme. V knjižnici imamo tako 4 računalnikov (zaradi 

dotrajanosti smo enega odpisali, zaradi padanja števila obiska zaradi računalnikov pa ga nismo 

nadomestili), od tega en prenosni (leto 2014: 5), jih je pa nujno nepretrgoma posodabljati in 

postopno nadomeščati, kajti vseh naenkrat ne bo mogoče. 
 

5. Sklep 

 knjižnica je poslovala uspešno in racionalno, tako da je ob upoštevanju finančnih tokov lahko 

ustvarila določena rezervna sredstva, ki jih bo potrebovala za svoj razvoj; 

 število izposojenih enot je v tem letu poraslo za 3%; rast pričakujemo tudi v prihodnjih letih 

(razlogi: cena posameznega izvoda, veliko novitet, padec kupne moči); 

 v knjižnici je čedalje bolj v ospredju vloga knjižnice kot informacijskega in družabnega  središča, 

kar pomeni, da knjižnica posreduje informacije iz različnih medijev,  

 vse to pa v praksi pomeni, da knjižnici primanjkuje: 

 kadra (zadnje povečanje števila zaposlenih strokovnih delavcev je bilo leta 2006); 

 odprtosti – odprta vsak dan v tednu (5x); 

 komunikacijske opreme.  

 

Sodobna knjižnica, ki bo zadovoljevala potrebe uporabnikov, mora imeti predvsem dovolj prostora, 

kadrov in potrebne, zlasti komunikacijske, opreme in bogato knjižnično gradivo. Glede na to komaj 

čakamo selitev v nove prostore. 

 

 

 

                                                                           Direktorica Knjižnice 

                                                                        A. T. Linharta Radovljica 

 

                                                                         Božena Kolman Finžgar 
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Priloge: 

 priloga 1:Knjižnice, knjige, bralci, branje v letu 2016 v številkah – za Občino Gorje 

 priloga 2: Finančno poročilo  

 priloga 3: Prireditve v knjižnici – pregled za leto 2016 

 priloge 4: 

o Bibliopedagoške ure v knjižnici  

o »Z nahrbtnikom v knjižnico«  

o Bibliopedagoške ure na šolah in v vrtcih  

 priloga 5: Zaposleni – stanje na dan 31.12.2016 
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 Zaposleni - stanje na dan 31. 12. 2016 
 

 

1. Skupne storitve opravljajo:  

 direktorica, 1, VII stopnja izobrazbe 

 računovodkinja, 1, VI stopnja izobrazbe 

 bibliotekar računalničar, 1, VII stopnja izobrazbe  

 obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

 obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

 nabava, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

 potujoče knjižnice, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

 nabava in obdelava serijskih publikacij 0,25 VII stopnja izobrazbe 

 priprava programa, 0,1 VII stopnja izobrazbe 

 skupaj: 5,35 

Ključ za delitev stroškov je število prebivalcev, kar pomeni: 53 % Občina Radovljica, 23,7 % 

Občina Bled, 15 % Občina Bohinj in 8,3 % Občina Gorje.  

 

2. Zaposleni po posameznih občinah: 

 

2.1. Občina Radovljica 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa in Lesce:  

 bibliotekar, (4,65) VII stopnja izobrazbe 

 višja knjižničarka, ( 1)  VI stopnja izobrazbe 

 knjižničarka, (2) V stopnja izobrazbe  

 skupaj: 7,65  

Njihove stroške pokriva Občina Radovljica  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v enotah, ki 

so na območju Občine Radovljica. 

 

2.2. Občina Bled 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bled in Zasip: 

 višja knjižničarka, 1, VI stopnja izobrazbe;  

 knjižničarka, 2, V stopnja izobrazbe; 

 bibliotekar, 1,5 VII stopnja;  

 skupaj: 4,5  

Njihove stroške pokriva Občina Bled v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v enotah, ki so na 

območju Občine Bled. 

 

2.3. Občina Bohinj 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bohinjska Bistrica, Srednja vas in Stara Fužina: 

 knjižničarka, 2,  V stopnja izobrazbe 

 čistilka, 0,5, III stopnja izobrazbe 

 skupaj: 2,5  

Njihove stroške (2,5) pokriva občina Bohinj v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v enotah, ki 

so na območju Občine Bohinj. 

 

2.4. Občina Gorje 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v Knjižnici Gorje:  

 bibliotekarka, 0,5, VII stopnja izobrazbe  

 skupaj: 0,5  
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Njune stroške pokriva Občina Gorje  v višini 100 %, saj delavki opravljata delo v enoti, ki je na 

območju Občine Gorje.  

 

3.. Skupaj vsi redno zaposleni  

 20,5 delavcev. 

 

 

 

 

 

                                                                             Direktorica Knjižnice 

                                                                          A. T. Linharta Radovljica 

 

 

                                                                           Božena Kolman Finžgar 
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Finančno poročilo za leto 2016 po načelu Nastanka 
poslovnega dogodka 

 

(primerjava z istim lanskim obdobjem) za knjižnico v Občini Gorje:   

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO     

I. PRIHODKI 2015 2016  INDEKS   %  

. Občina ustanoviteljica 45.056,56    47.894,25 106,30 87,77    

. Ministrstvo RS za kulturo 3.018,00 3.116,00 103,25 5,71    

.članarina, zamudnina, drugo 3.889,35 3.539,05 90,99 6,49    

. Drugi prihodki 284,74 18,89 6,63 0,03    

SKUPAJ PRIHODKI 52.248,65 54.568,19 104,44 100,00    

II. ODHODKI      INDEKS   %  

1. pisarniški in splošni  material 317,88 283,66 89,23  

1. str. mat.za oprav. Dejavnosti 512,45 551,68 107,66  

2. energija in ogrevanje 2.018,70 2.028,88 100,50  

3. material za obdelavo knj. gradiva 1.425,44 1.605,23 112,61  

4. material za prireditve 472,19 655,06 138,73  

skupaj stroški materiala (1 - 4) 4.746,66 5.124,51 107,96  

5. splošne storitve 1.256,16 1.442,20 114,81  

6. komunal. ,Komunikac., poštne, dimnikar.stor. 1.382,49 1.435,74 103,85  

7. tekoče vzdrževanje  in zavarovanje 578,54  501,05 86,61  

8. najemnine poslovnih prostorov in opreme 158,12 231,95 146,69  

9. podjemne  pogodbe in študensko delo 1.980,25 1.966,12 99,29  

10. čiščenje 250,80  255,20 101,75  

11. strokovno izobraževanje 823,60 517,07 62,78  

12. stroritve  prireditev  1.561,09 1.726,71 110,61  

13. drugi operativni odhodki 452,12  236,88 52,39  

skupaj stroški storitev (5 - 13 ) 8.443,17 8.312,92 98,46  

SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI 13.189,83 13.437,43 101,88 24,63 

14. Knjižnično gradivov 12.727,15 12.532,87 98,47  %  

SKUPAJ KNJIŽNIČNO GRADIVO  12.727,15 12.532,87 98,47 22,97  

15. plače in nadomestila 21.236,90 22.781,87 107,27  

16. prispevki na plače 3.413,82 3.667,83 107,44  

17. regresi, jubiljene nagrade 353,42 786,78 222,62  

18. povračila v zvezi z delom 1.071,55  1.053,26 98,29  

19. odpravnine -      

20. pokojninske premije in VZI 75,78 167,08 220,48  %  

Skupaj stroški dela (15-20 ) 26.151,47 28.456,82 108,82 52,15 

CELOTNI ODHODKI ( 1- 20) 52.068,45 54.427,12 104,53  

POSLOVNI IZID:        

I. PRIHODKI 52.248,65 54.568,19 104,44  

II. ODHODKI 52.068,45 54.427,12 104,53  

PRESEŽEK PRIHODKOV  NAD ODHODKI I - II 180,20 141,07 78,29  

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI II - I        

Davek pravnih oseb - 5,18   0,01    

Presežek prihodkov nad odhodki 180,20    135,89      0,25    
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poraba presežka po ZR:        

za opremo 348,56 201,01    

za knjižnično gradivo 1.000,00 1.180,00    

 

Knjižnica pridobiva sredstva za svojo dejavnost: sredstva od Občine, Ministrstva RS za kulturo 

(Ministrstvo) in prihodki od prodaje storitev (članarine, zamudnine, fotokop.) ,in drugih virov (obr. 

EZR , skupni projekti). 

 

Struktura prihodkov: največji delež predstavlja občina 87,77%, ministrstev 5,71%, član., zamudnina 

6,49%, in drugo 0,03 %. V primerjavi z  lani so se prihodki zvišali za 4,44%. 

 

Struktura odhodkov: materialni str. in drugi odhodki predstavljajo 24,63%, stroški dela 52,15%,  

knjižnično gradivo 22,97 %, ostanek dohodka 0,25 %, davek od dohodka 0,01%. V primerjavi z 

lanskim letom so večji za 4,53 %. 

 

Materialni str. in drugi odhodki predstavljajo 24,63%, struktura financiranja je Občina100 % v 

primerjavi z lani so se mat. stroški in drugi odhodki zvišali za 1,88%. 

 

Stroški dela predstavljajo 52,15%. Njihova struktura: Občina 100% 

V primerjavi z lani so se  stroški dela večji za 8,82%. Razlog: postopna odprava varčevalnih 

ukrepov, posledica so večje premije dodatnega pokoj. zavarovanja, napredovanja v decembru 2015 

v plačne razrede, večji regresi za letni dopust. Zaposleni v Knjižnici Gorje je bila izplačana jubilejna 

nagrada Sredstva plač, prejemkov za redno zaposlene so se izplačevala v skladu s ZUPPJS16 

 

Knjižnično gradivo predstavlja 22,97 %, njihova struktura: Občina 47,87%, Ministrstvo 24,86% in 

Knjižnica 27,27%. Po sklepu knjižničnega sveta, je knjižnica nabavila gradivo za 1.180,00€. Tako 

je končni nakup gradiva 13.712,87 €. Kočna struktura nakupa knjižničnega gradiva: Občina 43,75%, 

Ministrstvo 22,72%, Knjižnica 24,92% in nakup po ZR 8,61%. 

 

NABAVA OPREME, INVENTARJA V LETU 2016: 

vrsta opreme       ZNESEK 

POS tiskalnik, računalnik    701,01 

Skupaj       701,01 

VIR NABAVE        struktura v % 

Občina       500,00  71,33 

Knjižnica      201,01  28,67 

701,01  100,00 

 

Ostanek prihodka  nad odhodki v višini 135,89 € bo oblikovan v skladu s sklepom Knjižničnega 

sveta na prvi redni seji 

 

Računovodsko poročila je pripravila: Eti kuhar, računovodkinja 
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Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Radovljica za leto 2016 

 

Vsako leto od oktobra do maja knjižnica pripravi pester program, namenjen tako odraslim kot 

otrokom. Program redno poteka v štirih enotah, v ostalih pa priložnostno. Obseg programa je 

pogojen s prostorskimi zmožnostmi posamezne enote: v knjižnici v Radovljici imamo posebno kot 

amfiteater oblikovano dvorano in ločeno pravljično sobo, na Bledu »razdremo« čitalnico, prinesemo 

stole …V Bohinjski Bistrici z lutkovnimi prireditvami gostujemo v dvorani kulturnega doma, 

pravljice, delavnice … pa potekajo v dvoranici nove knjižnice. V Gorjah, kjer je knjižnica 

premajhna, pa gostujemo v Gorjanskem domu. 

 

Matična enota v Radovljici, Gorenjska cesta 27 

Za otroke smo rezervirali četrtkove popoldneve, ko si lahko ogledajo lutkovno, gledališko ali 

drugačno predstavo, prisluhnejo pravljici, spoznajo pisatelja, se udeležijo delavnice… Začetek je 

vedno ob 17. uri.   

Za odrasle smo rezervirali torkove večere, ko ob 19.30 prisluhnejo predavanju, potopisu, 

literarnemu večeru…  

Vsako tretjo sredo v mesecu se ob 9.00 v Bralnem klubu pogovarjamo o izbrani knjigi. V sezoni 

2015/2016  smo brali avstralsko literaturo, v sezoni 2016/2017 pa indijsko. 

 

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled 

Za prireditve smo rezervirali četrtkove večere in petkove popoldneve– vsak tretji četrtek oz. petek 

v mesecu. Otroci lahko ob 17. uri, petek popoldne, prisluhnejo pravljici, si ogledajo lutkovno ali 

gledališko predstavo, se udeležijo delavnice… Odrasli pa ob četrtkih, ob 19.30, prisluhnejo 

predavanju, potopisu, literarnemu večeru…  

 

Knjižnica Bohinjska Bistrica 

Za otroke smo rezervirali sredine popoldneve – vsako sredo v mesecu si lahko ogledajo lutkovno, 

gledališko ali drugačno predstavo v dvorani Kulturnega doma Joža Ažmana; ostale srede pa 

prisluhnejo pravljici, se udeležijo delavnice… v knjižnici. Začetek je vedno ob 17. uri.  

 

Knjižnica Gorje 

Za prireditve smo rezervirali torkove popoldneve – vsak tretji torek v mesecu. Otroci lahko ob 17. 

uri prisluhnejo pravljici, si ogledajo lutkovno ali gledališko predstavo … v Gorjanskem domu. 

 

V okviru teh prireditev si prizadevamo uvrstiti v program čim več »domoznanskih« predstavitev. 

 

RAZSTAVE V KNJIŽNICI 

Poleg prireditev pripravljamo še priložnostne razstave, s katerimi opozorimo na posamezne 

pomembne dneve (mednarodni teden otroka, mednarodni dan knjig za otroke - 2. april; svetovni dan 

knjige – 23. april in slovenski dnevi knjige; svetovni in slovenski dan poezije 21. marec, kulturni 

prazniki, dan slovenskih splošnih knjižnic 20. november, teden vseživljenskega učenja …), z 

veseljem pripravimo razstave v sodelovanju z vrtcem, šolo, društvom …, kajti pokukati v njihov 

ustvarjalni svet je posebno doživetje in privoščimo ga širšemu krogu. Razstave redno potekajo v 

knjižnicah v Radovljici, Lescah, Begunjah, Kropi, na Bledu, v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi ter 

v Gorjah, v ostalih knjižnicah pa občasno. 

 

Fotografije z razstav so dosegljive na www.rad.sik.si/galerija . 

 

http://www.rad.sik.si/
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Razstava nagrajencev Blaža Kumerdeja je razstava, ki jo zdaj že nekaj let pripravljamo skupaj z 

Zavodom za šolstvo RS in na kateri predstavimo vsakokratne nagrajence, dobitnike najvišjih 

priznanj, ki jih podeljuje Zavod za šolstvo RS. Začetek 2004.  

 

Ljubo doma  smo naslovili razstave z domoznansko tematiko, ki potekajo septembra. V septembru 

2016 smo tako pripravili razstavi: 

 Obrazi Bleda – Grbi in zastave Iztoka Šorlija: Razstava najzanimivejših in najlepših grbov iz 

zbirke ročno naslikanih grbov vsega sveta Iztoka Šorlija iz Ribnega. 

 110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici: Razstavo, posvečeno 110. Obletnici ustanovitve 

javne ljudske knjižnice v Radovljici, je pripravil mag. Jure Sinobad. 

Z razstavo knjig na temo dediščine smo sodelovali tudi na dogodku »Dediščina, kaj si« na 

Linhartovem trgu. To je bil osrednji dogodek na temo dediščine v Občini Radovljica.  

 

Vitrina ustvarjalnosti smo naslovili razstave različnih izdelkov iz različnih materialov, ki jih 

ustvarjajo spretne roke. To so različni drobni predmeti (nakit, pletenine, izdelki iz blaga, filca, 

polstene volne, stekla …). Razstave potekajo na Bledu in čisto zares v vitrinah. Začetek 2011. 

 

Obrazi Bleda: v vitrinah, po dogovoru pa tudi kot prireditev. V Obrazih Bleda se lahko predstavijo 

“navadni” prebivalci Bleda in okolice, ki niso slavni in javnosti zelo znani oz. so pozabljeni, se v 

medijih pogosto ne pojavljajo, niso znani igralci in športniki, niso politiki, s svojim delom in 

rezultati izstopajo, so izredne osebnosti in življenju v svojem kraju dajejo poseben pečat. Začetek 

2013. 

 

DOMOZNANSTVO 

 

Bibliografski domoznanski zapisi Bleda 

Bibliografski zapisi knjižnega in neknjižnega gradiva na temo Bleda in njegovih prebivalcev, ki ga 

hrani knjižnica. Gradivo je dostopno v fizični obliki ali on-line. Več na domači strani knjižnice 

www.rad.sik.si. 

 

Domoznansko pomembno gradivo, ki ga hrani knjižnica, je označeno v lokalnem katalogu. Število 

izvodov tega gradiva je  že preseglo številko 7.700.  Obsega pa: 

knjige: 

 o posameznih krajih;  

 v katerih so leposlovni zapisi o naših krajih ali pa se zgodba tam dogaja; 

 ki so jih napisali avtorji iz naših krajev; 

 ki opisujejo umetnike, znanstvenike, športnike, rodbine … iz naših krajev. 

Označene imamo tudi domoznanske članke. Več na naši domači strani: www.rad.sik.si, v rubriki 

razno: Iskanje domoznanskega gradiva) 

 

Spremljanje domoznansko pomembnih člankov (press cliping) v nekaterih časopisih (Delo, 

Dnevnik, Gorenjski glas, Nedelo) od 1.7.2013 dalje.   

 

Vitrina ustvarjalnosti (začetek 2011) in Obrazi Bleda (začetek 2013) ravno tako spadata v okvir 

domoznanskih dejavnosti. (Več pri Razstavah). 

 

EVROPSKI PROJEKTI 

 

Noč z Andersenom  
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (www.rad.sik.si) se je pridružila knjižnicam v 

Evropi, ki skupaj in na poseben način praznujejo svetovni dan knjig za otroke in rojstni dan Hansa 

Christiana Andersena. Koordinator je Knjižnica  B. Beneše Buchlovana na Češkem 

http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
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(www.knihovnabbb.cz), sodelujemo pa knjižnice (in ponekod šole) iz Češke, Slovaške, Avstrije, 

Poljske in Slovenije.  

To je prav posebna noč- skupaj z otroki jo preživimo v knjižnici ob delih H. C. Andersena, 

"internetnim" druženjem z otroki v drugih knjižnicah, ki sodelujejo ... in se imamo nadvse dobro. 

Praznovanje zaključimo s predstavitvijo in z zajtrkom v soboto zjutraj. 

Knjižnica A. T. Linharta je že šestič sodelovala v mednarodnem projektu »Noč z Andersenom«. 

Finančno jo je podprla Javna agencija za knjige Republike Slovenije. 

V letu 2016 že enajstič. 

 

SPODBUJANJE BRANJA 

Akcija Knjižnica – vesolje zakladov je namenjena spodbujanju branja – otrok naj bi knjižnico 

obiskal sedemkrat in si vsakokrat izposodil (vsaj eno) knjigo. Po sedmih obiskih ga čaka nagradica, 

na koncu pa še zaključna  prireditev (običajno je to lutkovna, igrana ali filmska predstava). Za to 

prireditev vstopnic v prosti prodaji ni, treba jo je prislužiti ali bolje »pribrati«. Z akcijo pričnemo 1. 

septembra in traja vse do aprila. Akcija poteka od leta 2001 (september), vsakokrat pa se zaključi z 

zaključnimi prireditvami v maju (prva maj 2002). V šolskem letu (2001/2002) smo v okviru akcije 

KNJIŽNICA – VESOLJE ZAKLADOV izbirali tudi ime simbola naše knjižnice. Imena so 

predlagali otroci in največ predlogov je bilo za Knjižka. Knjižko zdaj »nastopa« na različnem 

gradivu, ki ga pripravlja knjižnica. 

 

Pravljični kovčki 

Kako lahko otrokom še drugače približamo knjige in njihov domišljijski svet? Odgovor je: s 

pravljičnimi kovčki! Vanje smo zložili komplet ročnih lutk, pravljic in namigov, kako pobegniti v 

pravljični svet. Pripravili smo pet pravljičnih kovčkov: Petra Pana, Pepelko, Rdečo kapico, Tri 

prašičke in Žabjega Kralja. Začetek: oktober 2007. V letu 2013 smo dodali štiri nove pravljične 

kovčke z naprstnimi lutkami: Potniki, Pikapolonica, Tigrček in Čebelica. Lutke je spletla Mojca 

Košir. Projekt smo predstavili na mednarodnem srečanju v Karlovcu septembra 2009; na 16. 

mednarodni nordijski konferenci o branju Motivacija, ustvarjalnost, več branja v Reykjaviku 2012; 

na 33. kongresu Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY) v London 2012; na 18. 

evropski konferenci o branju Novi izzivi – nove pismenosti, v Jonkopingu na Švedskem avgusta 

2013. 

Poletavci – projekt je namenjen otrokom med 7 in 12 letom, poteka med poletnimi počitnicami, ko 

naj bi vsak otrok 30 dni bral po 30 minut, starši pa bi to s podpisom potrdili; pridružili smo se Mestni 

knjižnici Ljubljana (nosilki bralnega projekta), Cankarjevi knjižnic Vrhnika, Knjižnici Litija, 

Logatec in Medvode (začetek poletne počitnice 2014). Poleti 2016 smo začeli tudi z Najpoletavci 

– projekt je namenjen otrokom od 13 do 16 leta, prebrali naj bi 3 knjige in njihove naslove ter avtorje 

oddali v spletnem obrazcu. 

 

Knjiga presenečenja 

Različne zanimive knjige, leposlovne in strokovne, poezijo in prozo, za odrasle, otroke in 

mladostnike, smo zavili v papir tako, da se ni dalo razbrati, katera knjiga se »skriva« v ovitku. 

Povabili smo naše obiskovalce, naj si jih izposodijo, preberejo… Tako so, odvisno od sreče, lahko  

posegli  po vrsti knjige, ki si je sicer ne bi izposodili . Začetek 3. december 2009 (trajanje: do konca 

decembra 2009), nadaljevanje 3. december 2010 (trajanje: do konca decembra 2010). V letu 2010 

smo knjigo presenečenja pripravili za otroke in mladostnike (skupine P, C, M). Enako smo storili 

tudi v decembru 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016. 

 

»Nekatere knjige je treba samo pokusiti, druge pogoltniti, nekaj pa je tudi takih, ki jih je treba žvečiti 

in prebaviti,« je zapisal Francis Bacon. Včasih je res težko najti tisto pravo. Zato smo vam pripravili 

BRALNI IZZIV, kjer vam pri izbiri pomagamo z namigi kot: so jo predelali v film; se dogaja v 

kraju, ki ga želite obiskati … Začetek junija 2015. 

»Kdo je napravil Vidku srajčico« 

http://www.knihovnabbb.cz/
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Projekt »Kdo je napravil Vidku srajčico« je namenjen rejniškim družinam. Pripravlja ga Center 

za socialno delo Radovljica, v delu, ki se nanaša na spodbujanje branja v rejniških družinah, pa 

sodeluje knjižnica: predstavljamo strokovno literaturo, ki bi jim bila v pomoč, in jih opozarjamo na 

knjige, ki so lažje razumljive njihovim otrokom, sodelujemo pa tudi na njihovih srečanjih. Posebno 

je srečanje rejniških družin vsako jesen,  ko pripravimo pravljično uro in delavnice za otroke ter 

predavanje za starše. Projekt je predstavljen v knjigi Zgodbe iz knjižnice. Knjižnice in knjige po 

mojem okusu, Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. 

Predstavili pa smo ga še na: 17. evropski konferenci v Monsu, Belgija, 2011.;  na okrogli mizi »Sem 

takšen otrok, pa kaj«, ki jo je pripravil Center za socialno delo Radovljica, s predstavitvijo knjig, ki 

so staršem, strokovnim delavcem različnih inštitucij lahko v pomoč, 2012; na  33. kongresu 

Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY) v London z naslovom: Preseganje meja: 

prevodi in selitve, 2012;  

 na 10. strokovnem posvetovanju Bralnega društva Slovenije: Tudi mi beremo, različni bralci z 

različnimi potrebami, v Ljubljani 2013, na 18. evropski konferenci o branju  Novi izzivi – nove 

pismenosti, v Jonkopingu na Švedskem 2013; na  Posvetu o lahkem branju (za osebe s posebnimi 

potrebami, ki težko berejo in razumejo navadna besedila), v Črni na Koroškem 2013; na 

posvetovanju Združenja bibliotekarskih društev Slovenije, v Laškem 2013. Začetek projekta 2008. 

 

Ta veseli knjižni svet 

Branje je užitek, zato smo povabili vse odrasle bralce, da »vstopijo« v Ta veseli knjižni svet in 

odkrijejo literarna dela, ki smo jih pripravili. Seznam obsega 62 proznih in 15 pesniških del. Izberejo 

si lahko katerokoli knjigo s seznama, lahko pa tudi druge naslove predlaganih avtorjev. Potrebno je 

prebrati 6 proznih in 1 pesniško delo. Projekt traja od 1. oktobra 2010 do 30. aprila 2011, druga 

sezona se je začela z oktobrom 2011, tretja oktobra 2012, četrta z oktobrom 2013, peta z oktobrom 

2014, šesta 2015 in sedma 2016.   

 

Knjižničarji ocenjujemo 

Knjižnice in knjižničarji smo neločljivo povezani s knjigami in branjem. Beremo veliko, o knjigah 

se pogovarjamo: ne samo o vsebini, pač pa tudi o stilu, slogu, dobi, ki ji knjiga pripada, žanru, 

pisatelju … Pa ne ostane samo pri pogovoru: o knjigah nastajajo zapisi, ocene, mnenja …, ki jih 

lahko bralci preberejo na naši domači strani www.rad.sik.si. Zdaj, začeli smo 2012, jih je že kar 

veliko in naj bi bili našim bralcem v pomoč pri odločanju, katero knjigo izbrati izmed množice 

knjig.  

 

Bralni krožek – v programu Medgeneracijski center, v sodelovanju z Ljudsko univerzo Radovljica; 

Nekateri beremo veliko, drugi malo manj, nekateri potrebujemo posebno spodbudo. Beremo vse po 

vrsti ali posamezni žanr, poezijo, priročnike, kuharice. Tako zelo smo si različni. Vsi pa smo si 

edini: hočemo brati dobre knjige, se o njih pogovarjati, deliti mnenje. To in še marsikaj na Bralnih 

srečanjih. Bralna srečanja bodo namenjena osebam, ki jih zanimata branje in pogovor o prebranih 

knjigah. S srečanji bomo spodbujali razvijanje bralne kulture, zanimanje za novosti na knjižnem 

trgu, spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine ter ljudskega izročila, razvijanje kritičnega 

vrednotenja prebranih del in medgeneracijsko solidarnost. Začetek: oktober 2014. 

 

Bralni klub za starejše »Narcise«, ki potekata v Knjižnici Lesce – vsaka skupina si izbere knjigo, 

knjižničarka jo predstavi in se o njej pogovarjajo. 

 

V Domu Janka Benedika – izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko (začetek januar 2014). 

 

V Domu Janka Benedika – Knjiga, moja prijateljica: predstavitev knjige po izboru knjižničarke 

enkrat mesečno (začetek januar 2014). 

Knjige na počitnicah 

http://www.rad.sik.si/
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»Knjige na počitnicah« smo poimenovali ponudbo branja na malce drugačen način. Začeli smo 

avgusta 2005 na radovljiškem kopališču. Tako branje je bilo obiskovalcem kopališča v Radovljici 

tako všeč, da je konec poletja svoja vrata zaprl le letni bazen, knjige pa so še kar na počitnicah, le 

»preselile« so se v pokriti bazen.  

V letu 2006 se  je ponudba branja na malce drugačen način nadaljevala v Park hotelu na Bledu. 

Čudovit hotel, drugi največji v Sloveniji, ki je po temeljiti obnovi odprl vrata maja 2006, ponuja 

svojim gostom več kot drugi – ponuja jim »Knjige na počitnicah«. Zanje so pripravili prav posebne 

police v avli hotela … Knjige pa smo »na počitnice« poslali tudi v Camp Šobec, Camp Danica v 

Bohinju in na »Grajsko kopališče« na Bledu. In s tem smo v naslednjih letih nadaljevali, pridružili 

so se še: »Kavarna kino« v Radovljici in Kamp »Zaka«, Društvo upokojencev Bled, Hostel pod 

Voglom, Vila Podvin, Planinska koča Merjasec na Voglu, Čebelarski center Lesce, Kamra 

(Mladinski center Radovljica), Kajuhov tabor Ribno (Zveza Taborniških društev Šaleške doline) in 

Medgeneracijski center Bled (v parku); Zdravstveni dom Bled – otroški oddelek; vseh lokacij je že 

17. 

Projekt smo predstavili na 16. evropski konferenci o branju, 19. - 22. julij 2009 v Bragi na 

Portugalskem (referat Knjige na počitnicah/ Books on holidays, s podnaslovm Spodbujanje branja 

na drugačen način), na 6. strokovnem srečanju Knjižnica – središče znanja in zabave, 16. in 17. 

september 2010 v Karlovcu; na seminarju slovenskega jezika in kulture za dvojezične učitelje iz 

avstrijske koroške, 1. oktobra 2010 v Radovljici ter na 2. Skandinavski konferenci v Talinu, 

Estonija, junij 2011.  

Več na domači strani knjižnice www.rad.sik.si. 

 

Poletno branje 

Pred Knjižnico Antona Tomaža Linharta v Radovljici smo v prijetno senco breze in bezga postavili 

ležalnike, oblazinjene stole in stolčke ter mizice, ki vabijo k branju. V knjižnici so si bralci lahko 

izposodili dnevno časopisje, revije in knjige in jih prebirali v prijetni senci. Za deževne dni smo dva 

ležalnika postavili tudi pred čitalnico v 1. nadstropju knjižnice. Poletno branje so si bralci lahko 

privoščili vsak dan v času, ko je knjižnica odprta, od 30. maja do 21. septembra. Začetek: 2006. 

Projekt smo predstavili na 16. evropski konferenci o branju, 19. - 22. julij 2009 v Bragi na 

Portugalskem (referat Knjige na počitnicah/ Books on holidays, s podnaslovm Spodbujanje branja 

na drugačen način), na 6. strokovnem srečanju Knjižnica – središče znanja in zabave, 16. in 17. 

september 2010 v Karlovcu, na seminarju slovenskega jezika in kulture za dvojezične učitelje iz 

avstrijske koroške, 1. oktobra 2010 v Radovljici ter na 2. Skandinavski konferenci v Talinu, 

Estonija, junij 2011.  

Več na domači strani knjižnice www.rad.sik.si. 

 

Branje na daljavo 

Projekt je namenjen bralni vzgoji in branju v slovenskem jeziku. Sodelujemo z Društvom 

Slovencev Republike Srbske »Triglav« Banja Luka in učiteljico dopolnilnega pouka 

slovenščine v Banja Luki, Slatini, Tesliću in Prijedoru. Omogočamo jim dostop do knjig in 

revij ter sodelovanja v bralni akciji spodbujanja branja Knjižnica – vesolje zakladov. Le ta 

je namenjena tako odraslim kot otrokom. Zanje smo zbirali knjige in revije, ki smo jim jih 

izročili v Banja Luki na začetku bralne akcije (november 2013). Na koncu (junij 2014) smo 

tistim, ki so uspešno zaključili bralno akcijo Knjižnica – vesolje zakladov podelili diplome. 

Akcija se je nadaljevala tudi v letu 2016. V jeseni 2016 se je pridružila še učiteljica 

dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu le v bralni akciji spodbujanja branja Branje na 

daljavo (zaradi oddaljenosti brez revij in knjig). 

 

 

 

 

 

http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
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Bibliopedagoške ure za vrtce, osnovne in srednje šole 

 

Bibliopedagoške ure v knjižnici 

Veseli smo vseh obiskov vrtcev in šol, kjer otrokom pokažemo knjižnico (opozorimo jih na 

čitalnico, uporabniške računalnike in neknjižno gradivo), posebej jih opozorimo, kje so knjige, ki 

so namenjene njim, kako z njimi, kako jih sami poiščemo, na koncu pa jim, vse do četrtega razreda, 

povemo pravljico (tudi večjim, če to želijo). In prav radi jo poslušajo. 

Poseben program imamo za višje razrede osnovne šole in srednješolce. Tako smo pripravili 

naslednje bibliopedagoške ure: 

 Ročni internet: predvidoma za učence 3., 4. in 5. razredov 

ROČNI internet je oblika BPU, pri kateri otroci iščejo odgovore na zanimiva vprašanja v 

enciklopedijah in leksikonih. Spoznajo, kako pomembna je abeceda gesel, iskanje gesla po prvi, 

drugi, tretji črki abecede. Čisto drugače, kot to naredi računalnik za nas. V 3. razredu iščemo 

odgovore v Veliki ilustrirani otroški enciklopediji. (npr. Kakšen tek je MARATON? ali Kdo je 

bil Charles DARWIN? Kako se je imenovala njegova ladja?,...)  

Za 4. in 5. rezred so vrpašanja težja, iščejo po različnih enciklopedijah iz priročne knjižnice, 

vedno jim damo tudi nekaj vprašanj o domačih krajih in ljudeh. (npr. Kdaj je rojena Milena 

ZUPANČIČ?  Kako globoko je BLEJSKO jezero?,... Pripravimo delovne liste za 4-5 skupin v 

razredu, vprašanj je od 6-10. Učenci delajo v skupinah, za uvod pa spoznajo našo knjižnico in 

pravila delovanja. Učimo jih skupinskega dela in sodelovanja, ker si skupina določi zapisnikarja, 

bralca vprašanj in iskalce odgovora. 

 Uporaba klasičnih in sodobnih virov: leksikonov, slovarjev, enciklopedij, domače strani: Zavod 

za statistiko, knjižnice …  kot vir podatkov (predvidoma za 6. razred); 

 S knjigo po Evropski uniji: učenci skozi igro spoznavajo glavne značilnosti članic EU in njihove 

avtorje (predvidoma za 6. razred);  

 Blaž Kumerdej in domoznansko gradivo o Bledu: učenci spoznavajo življenje in delo 

razsvetljenca Blaža Kumerdeja, ki je bil rojen na Bledu;  predstavimo jim tudi knjižnično 

gradivo o Bledu, ki ga hranimo na domoznanskih policah v knjižnici (predvidoma za učence 6. 

razredov); 

 Rastem s knjigo: kaj vse knjižnica danes je in kaj vse ponuja, trajanje 2 uri (120 minut), izvajamo 

samo v knjižnici v Radovljici, skupni projekt Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo in 

šport (za 7. razred in 1. letnik srednjih šol – začetek za srednješolce je šol. Leto 2010/2011); 

 Angleška urica v knjižnici: knjižnico predstavimo v angleščini (predvidoma za 8. ali 9. razred); 

 Ta veseli knjižni svet: bibliopedagoška ura, učenci s sodelovanjem v kvizu preizkusijo svoje 

znanje o Antonu Tomažu Linhartu in dobi razsvetljenstva na Slovenskem (predvidoma za 8. 

razrede); 

 Življenje jezika: kako se jezik spreminja – ob besedilih Linhartovih komedij, časopisa Gorenjc 

iz leta 1906 in Deželnih novic iz leta 2009 (predvidoma za 9. razred). 

 

Bibliopedagoške ure v knjižnicah ali na šolah 

Veseli smo, kadar nas povabijo v šole, v razrede. Tako smo pripravili naslednje bibliopedagoške 

ure v razredu (od 1. do 5. razreda): 

 Knjižni junaki: igralna urica s knjigami (predvidoma za 1. razred, trajanje 45 minut) 

Učenci ob pravljici o deklici, ki je sovražila knjige, spoznajo, da je branje zelo zabavno. Nato 

jim razdelimo plišaste igrače in otroške knjige. Otroci povezujejo knjižne junake s knjigami. 

 Kako ravnamo s knjigo (predvidoma za 2. razred, trajanje 45 minut) 

Učenci vidijo različne poškodovane knjige in dvd-je (strgane, pokracane, polite,..) Pogovarjamo 

se, kako se pravilno ravna s knjižničnim gradivom in pokažemo, kako v knjižnici popravljamo 

in zaščitimo knjige. 

 Tacek, E. Peroci (predvidoma za 2. razred, trajanje 45 minut) 

Povest Ele Peroci je ilustrirala Melita Vovk, slikarka z Bleda. Ob njenih ilustracijah učencem 

povemo zgodbo. Na koncu izdelamo psičke Tacke po tehniki origami.  
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 Ljudske pravljice našega kraja so Kako je nastalo Blejsko jezero, Legenda o potopljenem zvonu, 

Babji zob. Pravljice jim povemo ob ilustracijah ali pa tudi ne. Učenci naredijo laboda iz papirja. 

BPU za 3. razred poteka v knjižnici ali na šoli. 

 H. C. Andersen (predvidoma za 3. razred oz. po dogovoru glede na učni program, trajanje 45 

minut) 

 France Prešern – glede na zahtevnost oz. primernost za posamezne razrede: 

o Turjaška Rozamunda (predvidoma za 4. - 5. razred oz. po dogovoru glede na učni program, 

trajanje 45 minut) 

o Turjaška Rozamundica (predvidoma za 1. in 2. razred oz. po dogovoru glede na učni 

program, trajanje 45 minut) 

o Povodni mož (predvidoma za 3., 4. in 5. razred, trajanje 45 minut) 

o Povodni mož  za najmlajše (predvidoma za 1. 2. razred, trajanje 45 minut) - Povodni mož 

skoz različne likovne upodobitve 

o France Prešeren, ne jezi se! (namenjena je učencem 4. in 5, trajanje 45 minut)  

France Prešeren, ne jezi se! je didaktična družabna igra, ki se uporablja pri bibliopedagoški 

uri. Namenjena je učencem 4. in 5. razredov osnovne šole. Prvi del ure je namenjen 

predstavitvi ter pogovoru o življenju in delu Franceta Prešerna. Poudarek je na manj znanih 

in zanimivih dejstvih (Koliko dni se hodi na Dunaj? Kakšna je bila moda v tistem času?). 

Učenci si v knjigah ogledajo slikovno gradivo in ilustracije. S tem dobijo potrebno znanje, 

ki ga potrebujejo pri igri. V drugem delu se učenci razdelijo v skupine, ki med seboj 

tekmujejo v igranju igre. Učenci se v skupini izmenjujejo pri metanju kocke in izvajanju 

nalog ter kazni, ki jih določeno polje prinaša.  

 Pika Nogavička (predvidoma za 1. – 3. razred, trajanje 45 minut) 

Učenci na kratko spoznajo življenje Astrid Lindgren. Nato se knjižničarka napravi v Piko 

Nogavičko in otrokom pove eno od zgodbic. Sledi igra ugibanja skritih predmetov. 

 Pravljica: glavne značilnosti, ljudske – umetne …(predvidoma za 5. razred oz. po dogovoru 

glede na učni program, trajanje 45 minut),  

 Trije prašički, Rdeča Kapica, Čebela Adela, Potniki: pravljica v spremstvu lutk (za učence nižjih 

razredov osnovnih šol in vrtce, (predvidoma do 4. razreda, trajanje 45 minut)  

 Drugačnost daljne Kitajske: spodbujanje dialoga med kulturami, poudariti kulturno raznolikost 

kot vrednoto, prispevati k razumevanju različnih kultur, poudarja vlogo za strpnost … 

 Knjižni kvizi: (predvidoma za 4. in 5. razrede oz. po dogovoru glede na učni program, trajanje 

45 minut) za naslednja literarna dela: 

o Astrid Lindgren: Erazem in potepuh 

o Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

o Christine Nöstlinger: Debela Nela in zavaljeni Jani 

o Christine Nöstlinger: Franceve ljubezenske zgodbe 

o Christine Nöstlinger: Franceve nogometne zgodbe 

o Erich Kastner: Pikica in Tonček 

o Fran Levstik: Martin Krpan 

o Francesca Simon: Grozni Gašper in vražja varuška 

o Francesca Simon: Grozni Gašper se maščuje 

o Hans Christian Andersen: Bedak Jurček 

o Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom 

o Jürgen Banscherus: Detektiv Kvjatkovski. Goli, triki in čudaki 

o Manfred Mai: Detektivske zgodbe 

o Mary Pope Osborne: Dinozavri pred mrakom 

o Mary Pope Osborne: Gusarji popoldan 

o Mary Pope Osborne: Mumije zjutraj 

o Mary Pope Osborne: Vitez ob zori 

o Michael Ende: Čarobni napoj 

o Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo 
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o Primož Suhodolčan: Pica je kraljica 

o Roald Dahl: Matilda 

o Roald Dahl: Veliki dobrodušni velikan 

o Scott O'Dell: Otok modrih delfinov 

o Vid Pečjak: Drejček in trije marsovčki 

 

France Prešeren, ne jezi se!  
France Prešeren, ne jezi se! je didaktična družabna igra, ki se uporablja pri bibliopedagoški uri. 

Namenjena je učencem 4. in 5. razredov osnovne šole. Prvi del ure je namenjen predstavitvi ter 

pogovoru o življenju in delu Franceta Prešerna. Poudarek je na manj znanih in zanimivih dejstvih 

(Koliko dni se hodi na Dunaj? Kakšna je bila moda v tistem času?). Učenci si v knjigah ogledajo 

slikovno gradivo in ilustracije. S tem dobijo potrebno znanje, ki ga potrebujejo pri igri. V drugem 

delu se učenci razdelijo v skupine, ki med seboj tekmujejo v igranju igre. Učenci se v skupini 

izmenjujejo pri metanju kocke in izvajanju nalog ter kazni, ki jih določeno polje prinaša. Projekt je 

bil predstavljen na strokovnem posvetovanju  Dobiva se v knjižnici ob dnevu slovenskih splošnih 

knjižnic, 23. november 2011 v Žalcu. 

 

Bibliopedagoške ure v knjižnici Bohinjska Bistrica za učence 1. – 3. razreda OŠ Bohinjska 

Bistrica in učence 1.-4. razreda POŠ Srednja vas 

Priprava BPU za učence je tematska. 

Tako v okviru BPU učenci spoznavajo svoj kraj in je hkrati tudi prispevek k domoznanstvu. Teme, 

ki smo jih obravnavali: O Bohinju, bohinjska narodna noša, kako so včasih živeli, bohinjske 

pravljice, živalstvo in rastlinstvo Bohinja, kozolci, otepovci, sirarstvo v Bohinju, čebelarstvo v 

Bohinju, alpska hiša, dr. Janez Mencinger. 

Drugi sklop BPU sestavljajo teme, ki učence seznanjajo s knjigo in knjižnico: zgodovina knjižnice, 

bonton v knjižnici, zgodovina pisave, iskanje gradiva v knjižnici, kako uporabljamo enciklopedije,  

France Prešeren, Hans Christian Andersen, braillova pisana in slovenski znakovni jezik, igramo se 

knjižnico, poklic knjižničar. 

 

Beremo s knjižničarko 
Projekt Beremo s knjižničarko poteka že od šolskega leta 2005/06. Z njim smo želeli spodbuditi k 

branju nekatere učence OŠ Antona Janše šole s prilagojenim programom. Učenci vsak mesec doma 

preberejo določeno knjigo. Pri pouku slovenskega jezika se z učiteljico pogovorijo o vsebini, v 

knjižnici pa jim knjižničarka pripravi kviz in pogovor o knjigi. 

Projekt je bil predstavljen na: 33. kongresu Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY), v 

London 2012, z naslovom: Preseganje meja: prevodi in selitve; na  10. strokovnem posvetovanju 

Bralnega društva Slovenije: Tudi mi beremo, različni bralci z različnimi potrebami, v Ljubljani, 

septembra 2013; 18. evropski konferenci o branju Novi izzivi – nove pismenosti, v Jonkopingu na 

Švedskem avgusta 2013,  Posvetu o lahkem branju (za osebe s posebnimi potrebami, ki težko berejo 

in razumejo navadna besedila), v Črni na Koroškem aprila 2013, na posvetovanju Združenja 

bibliotekarskih društev Slovenije, v Laškem oktobra 2013. 

Projekt poteka tudi v CUDV Matevža Langusa. 

 

Pravljične ure za učence nižjih razredov OŠ A. Janše 

Učenci v spremstvu učiteljev vsak mesec pridejo v knjižnico na pravljično uro. Poleg tega sodelujejo 

pri reševanju nagradnega vprašanja. 

 

Z nahrbtnikom v knjižnico  

Tako smo poimenovali obliko sodelovanja z vzgojiteljicami oz. učiteljicami (in s tem tudi vrtci oz. 

šolami) – le te nam sporočijo, katero tematiko bodo v prihodnje obravnavale v vrtcu oz. šoli. V 

knjižnici pripravimo knjižnično gradivo na to temo. Vzgojiteljica oz. učiteljica skupaj z otroki pride 

po pripravljeno gradivo (pri tem tudi vrnejo že prej izposojeno gradivo), ga pregledajo in otroci ga 
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odnesejo v posebnih nahrbtnikih. Vse tako izposojene knjige dobijo tudi dodatne predmetne oznake 

v katalogu, da je iskanje naslednjič lažje. 

 

Zmoremo – čez ovire do oviranih  

Udeleženci spoznajo svet slepih in slabovidnih. Z uporabo v knjižnici izdelanih didaktičnih 

pripomočkov lahko udeleženci uvidijo, kaj pomeni biti slep ali slaboviden. Namen delavnice je 

videče udeležence opremiti z nekaterimi spoznanji o slepih in slabovidnih ter jim ta svet približati 

na čim bolj preprost način. S poznavanjem sveta slepih in slabovidnih spodbujamo njihovo 

vključevanje in sprejemanje. Predstavljamo tudi slikanice in drugo gradivo za slepe in slabovidne. 

Namenjena je vrtcem in učencem  do vključno 5. razreda osnovne šole. (Začetek marec 2014) 

 

KEEP CALM AND READ (Beri in se zberi) 
Je projekt za spodbujanje branja v angleškem jeziku za osnovnošolsko mladino. Izbrali smo 

primerne naslove knjig, ki jih bomo predstavili mladim bralcem v njihovih šolah. Pri projektu je 

pomembno sodelovanje knjižničark in učiteljic, saj se projekt odvija med poukom, med uro 

angleškega jezika (traja eno bibliopedagoško uro). Z akcijo smo začeli maja 2015.  

 

S knjigo po EU 

Razstava - literarno popotovanje po EU, na katerem spoznavamo države članice in njihove pisatelje, 

poleg glavnih značilnosti vsake države se seznanimo s kratkimi vsebinami razstavljenih knjig tako 

za otroke, mladino kot odrasle. Projekt je bil predstavljen v okviru Evropske vasi, 7. maj 2010 na 

Bledu, (nato gostujemo v okviru Evropske vasi vsako leto) in  na  6. strokovnem srečanju Knjižnica 

– središče znanja in zabave, 16. in 17. september 2010 v Karlovcu. Razstava je januarju 2011 

gostovala v Knjižnici Domžale.  

V letu 2013 (od oktobra dalje) smo jo naslovili Questa kniha is zeer interessant. Z novim 

naslovom smo jo tudi spremenili: knjigam smo dodali besede (10) posamezne države, predmete … 

Še vedno je to razstava, ki nas vodi po državah EU in sodobnih literarnih delih, ki nastajajo za 

otroke.  

Evropske države članice pa smo v šolskem letu 2015/2016 spoznavali tudi po tem kaj je v košarici 

Rdeče Kapice. Kaj je v košarici Rdeče Kapice je razstava knjig o Rdeči Kapici iz različnih držav 

EU in prav zanimivo je pokukati v njeno košaro, saj je to, kar nese babici, od države do države 

različno. S Kaj je v košarici Rdeče Kapice smo sodelovali tudi na prireditvi Evropska vas maja 

2015. 

 

Sodelovanje z vrtci 

Posamezni vrtci obiščejo knjižnico 1x mesečno v dopoldanskem času, pa tudi v času, ko je knjižnica 

sicer zaprta (jo po dogovoru odpremo) - naš cilj je, da otroci pridejo v knjižnico, si izposojajo knjige 

in doživijo knjižnico kot prijeten, prijazen prostor, kamor se in se bodo radi vračali. Tudi to je del 

spodbude branja.  

Z nahrbtnikom v knjižnico, Pravljice v spremstvu lutk, igralne urice s knjigo, pravljične urice, 

predavanja za starše o pomenu branja izvajamo tudi v vrtcih. 

Vrtci in šole svoje igrice odigrajo tudi v knjižnici v okviru prireditev za otroke. 

 

Mladi bralček  
Tako smo poimenovali sprva pilotski projekt, ki poteka v sodelovanju Knjižnice Lesce in Vrtca 

Lesce. Ena izmed skupin vrtca je v celoti vključena v pilotski projekt Mladi bralček in vključuje 

starše, vzgojiteljico, otroke in knjižničarko, kar pomeni, da so v sklenjen krog vključeni vsi in je 

tako spodbujanje branja boljše. Začetek projekta jesen 2009 (šolsko leto 2009/2010). Projekt se v 

šolskem letu 2015/2015 in 2016/2017 nadaljuje. 
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Črkoznalček  
Sprva pilotski projekt, zdaj pa poteka že nekaj let redno. Poteka v sodelovanju Knjižnice Lesce in 

Vrtca Lesce.  Dve skupini vrtca sta vključeni. Otroci skozi igro in pravljico spoznavajo črke. Začetek 

projekta šolsko leto 2010/2011).  

 

Predavanja za starše 

Pripravili smo tudi posebna predavanja za starše, ki jih izvajamo na šolah in vrtcih.  

O pomenu branja: na tem predavanjih predstavimo, kako pomembno je branje, predlagamo tudi 

nekaj strategij, če otrok noče brati …; 

Pravljice, ki so staršem (lahko) v pomoč: na tem predavanju predstavimo knjige, ki staršem 

pomagajo, ko nastopijo težave: ločitev, nov partner, rojstvo, smrt v družini, smrt domače živali, 

odhod v bolnico / k zdravniku / zobozdravniku, zapravljanje časa, meje pri gledanju televizije … 

Kvalitetno preživljanje prostega časa:  na tem predavanjih predstavimo, kako si lahko s knjigo 

pomagamo, da prosti čas kvalitetno preživimo.  

Branje za zabavo: na tem predavanju predstavimo, kako spodbujamo otroke, da berejo in jim je 

branje v zabavo. 

 

Bralni klub za srednješolce 

V sodelovanju z Ekonomsko srednjo šolo in gimnazijo ter PUM-om Radovljica: dijaki berejo knjige 

(izberejo jih udeleženci skupaj z bibliotekarko) v angleščini oz. prevedeno angleško sodobno 

književnost ter zlasti izvirno slovensko leposlovje in se o prebranem  pogovarjajo. Drugič jo je 

finančno podprla Javna agencija za knjige Republike Slovenije. Projekt je bil predstavljen na 

Kulturnem bazarju 2012. Začetek 2007. V letu 2016 je branje potekalo le v sodelovanju s PUM-om 

Radovljica. 

 

Kvizi, superknjiga, križanke, zgibanke, nalepke … 

 

Mislice  
Mladi bralci lahko rešujejo miselne uganke. Vsak mesec jih čaka nov izziv, ki ga najdejo v svoji 

knjižnici. Če ga bodo uspešno rešili, jih z malo sreče čaka presenečenje. Začetek oktober 2015.  

 

Zbistrimo um  
Ohranjanje in utrjevanje spomina je pomembno, da lahko upravljamo s časom, primerjamo 

preteklost s sedanjostjo ter s pomočjo shranjenih informacij predvidevamo in načrtujemo 

prihodnost. Brez spominskih sposobnosti bi se na vsako situacijo odzvali tako, kot da jo doživljamo 

prvič. Tako smo pripravili vaje za krepitev uma. Miselne vaje so sestavljene iz iskalnic, aritmetičnih 

ugank, dopolnjevank, rebusov, zavitih skrivalnic, številčno – črkovnih zank, sudokujev, križank in 

česa. Začetek: november 2016. 

 

Superknjiga 

Mladi bralci predlagajo svojo super knjigo, zgoščenko, DVD … in pogledajo, kaj predlagajo drugi. 

Mladi bralci svoje superknjige napišejo na glasovnice  in jih prilepijo na plakat v knjižnici. Tako 

priporočijo dobro knjigo tudi drugim bralcem. Kajti v knjižnici je veliko knjig in včasih se je res 

težko odločiti, katera je dobra. Nedvomno je najboljša tista, ki jo predlagajo vrstniki.  

 

Zlate hruške 

Razstava knjig, opremljenih z nalepkami Zlata hruška. Zlata hruška je znak za kakovostne otroške 

in mladinske knjige, ki ga je uvedla Pionirska knjižnica pri Mestni knjižnici Ljubljana. V obilici 

knjižne produkcije je včasih težko izbrati knjigo, ki bo poleg bralnih užitkov prinašala tudi poučne, 

likovno zanimive, humorne, aktualne, življenjske, domišljijske in druge razsežnosti, ki pozitivno 

vplivajo na otroke in mladostnike, zato je znak Zlata hruška zelo dobrodošlo vodilo in pomoč 

otrokom, mladostnikom in staršem pri izbiri kakovostnih knjig. Začetek: september 2012. 
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Knjige nagrajenih slovenskih avtorjev - rumene nalepke  

Številke nam govorijo, da naši bralci berejo bistveno več, kot je slovensko povprečje. V Knjižnici 

Antona Tomaža Linharta Radovljica je  izposoja 19,51 ( v letu 2012:19,13 izvodov na prebivalca ) 

- zajeti so prebivalci občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje). Ampak ni vse v količini, pomembna 

je tudi kakovost. In da bi se med knjigami lažje odločili za res kakovostne, smo z rumenimi 

nalepkami opremili knjige nagrajenih slovenskih avtorjev, na naši domači strani (www.rad.sik.si) 

pa smo dodali tudi seznam nagrad in nagrajencev. Natisnili smo tudi posebna bralna znamenja, da 

bi z njimi opozorili na te knjige naše bralce. Akcija poteka od leta 2007 dalje. Projekt je bil 

predstavljen na strokovnem posvetovanju  Knjižnica po mojem okusu: primeri dobre prakse 

spodbujanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah, 18. november 2010 v Grosupljem. 

 

Zloženka Eno pravljico? Neeeee, raje tri!!! (razmišljanja o branju in še o čem) 

Da bo odgovor na vprašanje, kako naj otroka spodbujamo k branju, lažji, smo v knjižnici pripravili 

dve zloženki. Ena je namenjena staršem, katerih otroci šele vstopajo v svet branja, druga pa tistim 

staršem, ki se sprašujejo, kaj storiti, če otrok noče brati. Ena mogočih spodbud je tudi ta, da se otroci 

vključijo v aktivnosti za spodbujanje branja, ki potekajo v vrtcih, šolah, knjižnicah … V Občini 

Radovljica, od marca 2006 dalje,  zgibanke o branju priložijo k darilu, ki ga starši in otroci dobijo 

na sprejemu pri županu.  

 

Nagradna križanka 

Enigmatik Marja Stare vsako leto sestavi križanko na temo Andersenovih pravljic. V letu 2016 že 

enajsetič. 

 

RAZNO 

 

Srečanja 

Knjižnica naj bi bila prijeten, svetel, prijazen, topel, družaben … prostor, kamor bi obiskovalci radi 

zahajali, se pomudili malce dlje, kot je nujno potrebno, se pogovarjali, srečavali … V matični enoti 

v Radovljici poteka pouk glasbene šole (ponedeljek) ter »TA VESELI KNJIŽNI KLUB« srečanja 

za otroke, stare od 5 do 11 let, kjer jih čaka veliko iger, zgodb, ročnih del in vsakovrstnih 

presenečenj. 

 

Sodelovanje z drugimi inštitucijami (ki niso knjižnice, šole, vrtci, muzeji, kulturne ustanove): 

 Kresnička – krizni center za mlade v Lescah: sodelujemo pri programu njihovih gojencev; 

 »Društvo za varstvo okolja Bled« - pripravljajo predavanja v Knjižnici Blaža Kumerdeja 

Bled. 

 Ljudska univerza Radovljica:  

 nadaljevali smo sodelovanje s PUM-om –Srednješolski bralni klub;  

 s programom smo sodelovali v tednu vseživljenskega učenja; 

  v programu Medgeneracijskega centra smo izvedli predavanje o domoznanstvu in 

COBISS programu;  

 Bralni krožek - v okviru programa Medgeneracijskega centra poteka od oktobra 

dalje; 

 Knjige na počitnicah v Mladinskem centru Kamra in Čebelarskem centru Lesce 

(začetek 2016) 

 Zavod za šolstvo RS – razstava o nagrajencih Blaža Kumerdeja Bled v Knjižnici Blaža 

Kumerdeja Bled; 

 Zavod RS za šolstvo, PE Kranj – Skupna je mladost – strokovno srečanje zaposlenih v vrtcih 

na Gorenjskem: izvedli smo dvoje predavanj: Knjige, ki so vzgojiteljicam lahko v pomoč 

ter Zmoremo – čez ovire do oviranih; 

 v sodelovanju z društvom HOSPIC smo pripravili predavanje o prepoznavanju demence in 

preventive v Radovljici in o nevrološki bolezni ALS v knjižnici v Lescah; 

http://www.rad.sik.si/
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 v sodelovanju z Društvom slovenskih knjižnih prevajalcev, Linhartovega odra  in Kavarne 

Kino smo izvedli Noč knjige ob svetovnem dnevu knjige 23 aprila (začetek  23. 4. 2014), 

nadaljevali 2015, 2016; 

 Medgeneracijsko branje: v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo, Bralno značko in 

osnovnimi šolami Bled, Lesce in Radovljica ter Gorje (jeseni 2015) beremo izbrane knjige 

učitelji, učenci, starši in knjižničarji; 

 Center za socialno delo Radovljica – pri spodbujanju branja v rejniških družinah, projekt 

»Kdo je napravil Vidku srajčico«; 

 Dom Janka Benedika Radovljica: izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko in 

predstavitev knjige po izboru knjižničarke enkrat mesečno (Knjiga, moja prijateljica). 

 sodelovali smo s Turističnim društvom Begunje in v okviru tradicionalne prireditve na 

Venerini poti O kresi se dan obesi na gradu Kamen pripravili Pravljično urico; 

 Občina Bled: v okviru Praznične zimske vasi na Jezerski promenadi na Bledu smo imeli 

pravljično uro (eno v prazničnih dneh konec decembra 2015 in eno takoj v začetku januarja 

2016); 

 OŠ dr. Janez Mencinger, Enota Vrtec Bohinj: v okviru prireditve »U konc sveta so pravljice 

dom«, ki poteka v okviru mednarodnega Festivala alpskega cvetja, smo pripravili 

ustvarjalno delavnico na temo narave in  bohinjskih pravljic; 

 v sodelovanju s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke potekata 

dve aktivnosti: 

o Angleška urica z Rory-jem: Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka 

angleščine, vodi delavnico, kjer se otroci na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo 

angleškega jezika; začetek: januar 2016; 

o Beremo s tačkami :R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki 

pomaga otrokom izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne 

metode: otrok bere psu; program je namenjen otrokom od 1. do 5. Razreda;  začetek: 

januar 2016; 

 Pisano (Petra Arula): 

o Jogica za dojenčke: Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, 

delajo raztezne vaje in krepijo moč ter občutke zaznavanja telesa v prostoru; Jogica 

povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj; vadbo za dojenčke 

vodi Petra Arula; 

o Predavanja za mamice: vsako prvo  sredo v mesecu ob 10.00 (začetek 2016). 

 

 

 

Božena Kolman Finžgar 
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Uresničevanje Strateškega načrta Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Radovljica, enot na območju Občine 

Gorje - za obdobje 2015 – 2019, pregled po zaključnem 
poročilu za leto 2016 

 

Strateški načrt Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica (v nadaljnjem besedilu Strateški 

načrt) je pripravljen v  skladu s: 

 35. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  

 Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategijo razvoja slovenskih splošnih knjižnic 

2013-2020, ki jo je pripravilo Združenje splošnih knjižnic Slovenije; 

 Nabavno politiko Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. 

 

Strateški načrt je bil sprejet decembra 2014 za obdobje 2015 – 2019 in je usklajen z Lokalnimi načrti 

za kulturo občin Bohinj, Gorje in Radovljica.  

 

V Strateškem načrtu so bili opredeljeni cilji, ukrepi in kazalci. Podrobnejši pregled omogoča Priloga 

1. 

 

Uresničevanje – pregled po kazalcih: 

 število izposojenih enot gradiva na prebivalca v primerjavi s slovenskim povprečjem:  

o 2015: knjižnica: 11,74 - slovensko povprečje: 12,50  

o 2016: knjižnica: 11,95 - podatki za slovensko povprečje še niso znani  

 obrat izposoje temeljne zbirke glede na slovensko povprečje: 

o 2015: knjižnica: 2,75 – slovensko povprečje 2,20  

o 2016: knjižnica: 2,74 – podatki za slovensko povprečje še niso znani  

 prirast knjižničnega gradiva v skladu s standardnimi priporočili – število prirasta na leto na 

prebivalca: 

o 2015: knjižnica: 0,38 – slovensko povprečje 0,21  

o 2016: knjižnica: 0,38 – podatki za slovensko povprečje še niso znani  

 število obiskovalcev v primerjavi s slovenskim povprečjem: 

o 2015: vsak prebivalec je knjižnico obiskal: 4,50 - slovensko povprečje: 4,98 

o 2016:vsak prebivalec je knjižnico obiskal: 4,42 - podatki za slovensko povprečje še 

niso znani  

 število obiskovalcev na 1.000 prebivalcev:  

o 2015: 4.503,8 

o 2016: 4.420,8 

 število prireditev in aktivnosti na prebivalca: 

o 2015: knjižnica: 0,05 - 0,01 slovensko povprečje  

o 2016: knjižnica: 0,05 - podatki za slovensko povprečje še niso znani  

 število prireditev in aktivnosti na 1.000 prebivalcev: 

o 2015: 53,3 

o 2016: 53,0 

 število obiskovalcev prireditev in aktivnosti na prebivalca: 

o 2015: knjižnica: 1,43 - 0,58 slovensko povprečje  

o 2016: knjižnica: 1,42- podatki za slovensko povprečje še niso znani  

 število obiskovalcev prireditev in aktivnosti na 1.000 prebivalcev: 

o 2015: 1.426,1 

o 2016: 1.418,3,7 
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 število članov v primerjavi s slovenskim povprečjem – delež v %: 

o 2015: knjižnica: 19,21 % - slovensko povprečje 23,23 %  

o 2016: knjižnica: 17,96 % - podatki za slovensko povprečje še niso znani  

 število članov na 1.000 prebivalcev: 

o 2015: 192,1 

o 2016: 179,6 

 uporaba knjižnice na daljavo na prebivalca v primerjavi s slovenskim povprečjem:  

o 2015: knjižnica: 2,18* - slovensko povprečje: 2,31   

o 2016: knjižnica: 2,31* - podatki za slovensko povprečje še niso znani 

 število prirasta v domoznanski zbirki: 

o 2015: 24 

o 2016: 84 

 število domoznanskega gradiva, člankov in prispevkov dostopnih na daljavo (domača stran 

in drugi portali npr. KAMRA, dLIB …): 

o 2015: 706* 

o 2016: 246* 

 število sledilcev na izbranih družbenih omrežjih: 

o 2015: 928* 

o 2016: 1.041* 

 število novih računalnikov: 

o 2015: 2 

o 2016: 1 

 zagotoviti ustrezne prostore –  

o prostor je ustrezen (nova knjižnica, otvoritev: december 2012) 

 število novih zaposlitev: 

o 2015: 0 

o 2016: 0 

 

* pomeni, da je podatek tak, da ga ne moremo razbiti na občine, zato je to podatek za celotno 

knjižnico A. T. Linharta Radovljico. 

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Številčni prikaz kazalcev uresničevanja strateškega načrta. 

 

Ugotovitve: 

Knjižnica je s svojimi rezultati nad slovenskim povprečjem pri naslednjih kazalcih: 

 obrat izposoje temeljne zbirke  

 prirast knjižničnega gradiva v skladu s standardnimi priporočili – število prirasta na leto na 

prebivalca 

 število prireditev in aktivnosti na prebivalca 

 število obiskovalcev prireditev in aktivnosti na prebivalca. 

 

Pod slovenskim povprečjem je knjižnica pri naslednjih kazalcih: 

 število izposojenih enot gradiva na prebivalca  

 Število obiskovalcev na prebivalca 

 število članov na prebivalca 

 uporaba knjižnice na daljavo na prebivalca  

 

Delno je na kazalce vplivalo tudi rahlo povečanje števila prebivalcev (za 1,18% oz. 33). 
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Zaključek: 

o uresničevanje ciljev:  

 cilje uresničujemo,  

 uresničevanje ukrepov:  

o ukrepe uresničujemo;  

o presegli smo ukrep novi projekti, kjer smo realizirali oba zastavljena projekta 

(Medgeneracijski center – spodbujanje branja in Zmoremo – čez ovire do 

oviranih). 

 

Več v Poročilu o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, enot na območju 

Občine Gorje - za obdobje 1.1. - 31.12.2016.   

 

Ne glede na Strateški načrt pa menimo, da je potrebno spremeniti odpiralni čas v Knjižnici Gorje – 

da bi bila odprta vse dni v tednu. Posledično je potrebno tudi povečati število zaposlenih. Prav 

dostopnost gradiva je bistvenega pomena pri razvijanju in vzdrževanju bralne pismenosti zaradi 

sodobnega načina življenja.  

 

Priloge: 

 Priloga 1: Cilji, ukrepi in kazalci (iz Strateškega načrta) 

 tabela: Številčni prikaz kazalcev uresničevanja strateškega načrta. 

 

 

                                                                           Direktorica Knjižnice 

                                                                        A. T. Linharta Radovljica 

 

 

 

                                                                         Božena Kolman Finžgar 
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Priloga 1: 

 

Cilji: 

- zagotoviti aktualno knjižnično zbirko, vključno z e-gradivi 

- stalno dopolnjevati domoznansko zbirko 

- zagotavljati storitve, ki jih potrebujejo vse skupine občanov za vseživljenjsko izobraževanje, 

bralno in informacijsko pismenost, kulturni razvoj in osebnostno rast ter za kvalitetno 

preživljanje prostega časa 

- spodbujati branje na različne načine in za različne starostne skupine 

- delovati v različnih družbenih omrežjih 

- omogočiti občanom neomejen dostop do knjižničnega gradiva in informacij 

- dopolniti spletno ponudbo knjižnice z digitaliziranimi vsebinami predvsem domoznanskega 

gradiva 

- zagotoviti ustrezne prostore (tudi prilagojene za ljudi s posebnimi potrebami) 

 

Ukrepi:  

- zagotoviti letni prirast novega gradiva v skladu s standardnimi priporočili 

- zagotoviti stalno dopolnjevanje domoznanske zbirke 

- zagotoviti ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev 

- zagotoviti tehnično in vsebinsko podporo za dostop do knjižničnih storitev na daljavo (izposoja 

elektronskih knjig, dostop do domačih in tujih baz podatkov, podaljševanje in rezervacija 

gradiva …) 

- posodabljanje računalniške in komunikacijske opreme 

- delovati na izbranih družbenih omrežjih 

- ohranitev  prireditev in aktivnosti v smislu spodbujanja branja in spodbujanja aktivnega članstva 

- ohranjanje in krepitev sodelovanja z vsemi javnemu zavodi in drugimi inštitucijami v občini in 

širše  

- novi projekti:  

o projekt Medgeneracijskega centra v Radovljici - področje spodbujanja branja, kvalitetnega 

preživljanja prostega časa, aktivnega staranja … 

o Zmoremo – čez ovire do oviranih – bibliopedagoška ura, namenjena otrokom v vrtcu in 

učencem do 5. razreda osnovne šole, na temo inkluzije slepih in slabovidnih ter zviševanje 

kompetenc posameznika 

 

Kazalci: 

- število izposojenih enot gradiva v primerjavi s slovenskim povprečjem  

- obrat izposoje temeljne zbirke glede na slovensko povprečje 

- prirast knjižničnega gradiva v skladu s standardnimi priporočili – število prirasta na leto 

- število obiskovalcev v primerjavi s slovenskim povprečjem 

- število obiskovalcev na 1000 prebivalcev  

- število prireditev in aktivnosti 

- število prireditev in aktivnosti na 1000 prebivalcev 

- število obiskovalcev prireditev in aktivnosti 

- število obiskovalcev prireditev in aktivnosti na 1000 prebivalcev 

- število članov v primerjavi s slovenskim povprečjem 

- število članov na 1000 prebivalcev 

- uporaba knjižnice na daljavo v primerjavi s slovenskim povprečjem  

- število prirasta v domoznanski zbirki  

- število domoznanskega gradiva, člankov in prispevkov dostopnih na daljavo (domača stran in 

drugi portali npr. KAMRA, dLIB …)  

- število sledilcev na izbranih družbenih omrežjih 

- število novih računalnikov 
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- zagotoviti ustrezne prostore – nova knjižnica v Radovljici 

- število novih zaposlitev 
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OBČINA GORJE     

Številčni prikaz kazalcev uresničevanja strateškega načrta  

 2015 2016 2017 2018 

ŠTEVILO DZ GRADIVA 

DOSTOPNIH NA DALJAVO 
706* 246*     

ŠTEVILO PRIRASTA DZ 24 84     

ŠTEVILO NOVIH 

RAČUNALNIKOV 
2 1     

ŠTEVILO NOVO ZAPOSLENIH 0 0     

ŠTEVILO SLEDILCEV 928* 1041*     

 

 2015 2016 2017 2018 

  OBČINA GORJE SLOVENIJA OBČINA GORJE SLOVENIJA OBČINA GORJE SLOVENIJA OBČINA GORJE SLOVENIJA 

ŠTEVILO PREBIVALCEV 2.795 2.064.188 2.828           

ŠTEVILO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 11.925 11.710.890 12.312           

ŠTEVILO IZPOSOJENIH ENOT 32.810 25.796.762 33.789           

NAKUP (PRIRAST) 1.053 433.848 1.075           

OBRAT 2,75 2,20 2,74      

ŠTEVILO ČLANOV 537 479.452 508      

ODSTOTEK VČLANJENIH PREBIVALCEV 19,21 23,23 17,96      

ŠTEVILO OBISKOVALCEV KNJIŽNICE 12.588 10.281.667 12.502      

ŠTEVILO IZPOSOJENIH ENOT NA ČLANA 61,10 53,80 66,51      

ŠTEVILO IZPOSOJENIH ENOT NA 

PREBIVALCA 11,74 12,50 11,95      

ŠTEVILO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA 

PREBIVALCA 4,27 5,67 4,35      

ŠTEVILO NOVIH ENOT NA PREBIVALCA 0,38 0,21 0,38      
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ŠTEVILO PRIREDITEV IN AKTIVNOSTI 149 24.003 150           

ŠTEVILO PRIREDITEV IN AKTIVNOSTI NA 

PREBIVALCA 0,05 0,01 0,05      

ŠTEVILO OBISKOVALCEV PRIREDITEV IN 

AKTIVNOSTI 3.986 1.109.051 4.011           

UPORABA KNJIŽNICE NA DALJAVO 11250* 2.148.955 11829*           

UPORABA KNJIŽNICE NA DALJAVO - na 

preb   1,04             

ŠTEVILO OBISKOVALCEV  - na preb 4,50 4,98 4,42           

ŠTEVILO OBISKovalcev  PRIREDITEV IN 

AKTIV. - na preb. 1,43 0,54 1,42           

 

 2015 2016 2017 2018 

  OBČINA GORJE 

NA 1000 

PREB. OBČINA GORJE 

NA 1000 

PREB. OBČINA GORJE 

NA 1000 

PREB. OBČINA GORJE 

NA 1000 

PREB. 

ŠTEVILO PREBIVALCEV 2.795 - 2.828 - 0 - 0 - 

ŠTEVILO PRIREDITEV IN 

AKTIVNOSTI 149 53,3 150 53,0 0    

ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

PRIREDITEV IN AKTIVNOSTI 3.986 1.426,1 4.011 1.418,3 0    

ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

KNJIŽNICE 12.588 4.503,8 12.502 4.420,8 0    

ŠTEVILO ČLANOV 537 192,1 508 179,6 0    

 
  preb 2015   preb 2016 

ATL CELOTA 34.859   34.777 

UPORABA KNJIŽNICE NA DALJAVO 
11250* 2.148.955 11829* 

na preb. 0,32 1,04 0,34 

 


