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1 Uvod

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin opravlja knjižnično dejavnost na območju občin Tolmin,
Kobarid in Bovec, kjer podatku Statističnega urada z dne 1. 7 .2013 živi 18.950 prebivalcev.
Knjižnična mreža obsega štiri enote: osrednjo knjižnico v Tolminu, krajevni knjižnici v
Kobaridu in Bovcu ter Potujočo knjižnico, ki bo v letu 2014 obiskovala 80 postajališč. 

V skladu s svojim poslanstvom1 knjižnica skuša s kvalitetnim oblikovanjem zbirke:

− zadovoljiti potrebe lokalne skupnosti po knjižničnem gradivu, informacijah in
knjižničnih storitvah

− zadovoljiti potrebe skupnosti po novih informacijskih tehnologijah in informacijskem
opismenjevanju prebivalstva

− slediti razvoju novih oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij
− zagotoviti enako dostopnost do raznovrstnega in kakovostnega gradiva ter informacij

vsem prebivalcem na področju, kjer deluje
− spodbujati bralno kulturo, še posebej branje izvirnega slovenskega leposlovja 
− promovirati kakovostno literarno produkcijo 
− omogočati vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa
− zadovoljiti potrebe različnih ciljnih skupin in skupin s posebnimi potrebami
− načrtno zbirati, obdelovati, varovati in posredovati domoznansko gradivo

2 Izhodišča za izgradnjo knjižnične zbirke

Namen nakupa gradiva v letu 2014 je dopolnitev, posodobitev in prilagoditev knjižnične
zbirke, da bo v čim večji meri odgovarjala potrebam in interesom potencialnih uporabnikov.
V skladu s svojim poslanstvom bo knjižnica z letnim prirastom skušala zagotoviti enako
dostopnost do čim bolj raznovrstnega in kvalitetnega gradiva, ki bo zadovoljil potrebe
različnih skupin uporabnikov.

Nakup gradiva za leto 2014 bo temeljil na strokovnih priporočilih 2 glede sestave in obsega, in
sicer:

− nakup 0,25 enote knjižnega gradiva na prebivalca
− nakup  0,025 enote neknjižnega gradiva na prebivalca 
− nakup več kot 100 naslovov informativnega periodičnega tiska v osrednji knjižnici
− nakup več kot 30 naslovov informativnega periodičnega tiska na organizacijsko enoto
− načrtovani delež strokovnega gradiva: 60 % naslovov, leposlovnega 40 % naslovov
− načrtovani delež gradiva za mladino 30 % naslovov, za odrasle 70 % naslovov
− načrtovani delež nakupa tiskanih medijev 90 % in neknjižnega gradiva 10 %
− nakup vsaj 15 % naslovov publikacij v javnem interesu v vsaki organizacijski enoti

knjižnice
− nakup publikacij vsaj 50-ih založb
− nakup e-knjig (Biblios)

1 Poslanstvo knjižnice je dostopno na: http://www.tol.sik.si/poslanstvo.html.
2 Standardi za knjižnice (2005)



3 Zakonske podlage in strokovna priporočila za izgradnjo knjižni čne zbirke
Nabavna politika knjižnice je opredeljena v Dokumentu o nabavni politiki Knjižnice Cirila
Kosmača Tolmin za obdobje 2012 – 20153. V Dokumentu je opisano stanje (sestava in obseg)
obstoječe knjižnične zbirke ter določeni vsebinski in formalni kriteriji, po katerih knjižnica
načrtno gradi svojo zbirko.

Letni načrt nakupa gradiva za 20144 upošteva smernice razvoja, ki so zapisane v Strategiji
razvoja Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 2013- 20205 in je usklajen z Razvojnim programom
Občine Tolmin za 2012 – 20206. 
Ker je knjižnična zbirka osnova naše dejavnosti, je letni nakup neposredno povezan tudi s
Planom dela Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin v letu 21047.

Nabavna politika knjižnice je zasnovana na podlagi:
• Zakon o knjižničarstvu
• Standardi za splošne knjižnice (2005)
• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične

dejavnosti kot javne službe
• Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 - 2017
• Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije
• IFLA – Deklaracija o knjižnicah in trajnostnem razvoju
• Unescov manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah

Na podlagi Dokumenta o nabavni politiki knjižnice in ob upoštevanju morebitnih
spremenjenih potreb okolja direktor izda letni načrt nakupa knjižničnega gradiva, ki vsebuje
kratkoročne prioritete pri izgradnji knjižnične zbirke.

4 Cilji nakupa knjižni čnega gradiva v letu 2014

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin bo z nakupom gradiva v letu 2014 skušala:
• izpolniti informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja; 
• razvijati branje in bralno kulturo;
• razvijati informacijsko pismenost uporabnikov; 
• zadostiti potrebam okolja glede na različne starostne in druge ciljne skupine, 
• izpolniti posebne potrebe okolja (posebne skupine uporabnikov),
• izpolniti strokovna priporočila o obsegu in sestavi knjižnične zbirke. 

3 Dokument je objavljen na spletni strani knjižnice: http://www.tol.sik.si/pdf/Dokument-nabavne-politike-
2012-2015.pdf.

4 Načrt nakupa gradiva je dostopen tudi na spletnem naslovu: http://www.tol.sik.si/pdf/Načrt nakupa
knjižničnega gradiva za leto 2014.pdf.

5 Dostopno na: http://www.tol.sik.si/pdf/Strategija_razvoja_kck_2013-2020.pdf.
6 Vir: Razvojni program Občine Tolmin za obdobje 2012 – 2020, PRC sep./nov. 2011, dosegljivo na spletni

strani Občine Tolmin http://www.tolmin.si/sl/10/o/331.
7 Dostopno: http://www.tol.sik.si/pdf/plan-dela-2014.pdf



Pri nakupu gradiva in oblikovanju knjižničnega fonda v letu 2014 si bo prizadevala tudi za:
• aktualnost knjižničnega gradiva, 
• kvaliteto knjižnega gradiva
• zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva,
• zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih, 
• zastopanost različnih tematskih oz. predmetnih področij,
• omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju

knjižnice.

5 Upoštevanje informacijskih, izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih potreb okolja

Knjižnica Tolmin bo v letu 2014 knjižnično zbirko dopolnila z vsemi vrstami gradiva na
različnih medijih, da bo v skladu s svojim poslanstvom lahko „ zadovoljila intelektualne in
kulturne potrebe občanov, podpirala vseživljenjsko učenje in razvijala pismenost ter tako
prispevala k vsestranskemu napredku skupnosti in vsakega posameznika“8.

Za zadovoljevanje informacijskih potreb okolja bomo zagotavljali:
• splošno informativno periodiko v slovenskem jeziku,
• gradivo z informacijami javnega značaja, še posebej obvestila lokalnih skupnosti
• dostop do elektronskih verzij informativne periodike

Za zadovoljevanje izobraževalnih potreb okolja bomo zagotavljali:
• poljudno in strokovno gradivo z različnih področji 
• strokovno gradivo v tujih jezikih, kjer še ni tovrstnih del v slovenskem jeziku
• gradivo, namenjeno vseživljenjskemu neformalnemu izobraževanju in kvalitetnemu

preživljanju prostega časa

Za zadovoljevanje raziskovalnih potreb okolja bomo zagotavljali:
• gradivo, ki se vsebinsko navezuje na Posočje (monografije, drobni tiski,...)
• podpirali bomo raziskovalno delo v okviru diplomskih in magistrskih nalog s področja

Posočja 
• izpopolnjevali zbirko in zapuščino Cirila Kosmača

Kulturne potrebe okolja pa bomo zadovoljevali z nakupom:
• kvalitetnega leposlovja domačih in tujih avtorjev
• kvalitetno produkcijo za mlade
• kvalitetnim filmskim in glasbenim gradivom
• z izborom kvalitetne strokovne literature s področja umetnosti (filmska, likovna in

glasbena umetnost)

Knjižnica kulturne potrebe okolja izpolnjuje z organiziranjem literarnih prireditev,
otvoritvami likovnih razstav, glasbenimi večeri in filmskimi projekcijami. Prireditveno
dejavnost skušamo vedno povezati z našo osnovno dejavnostjo in aktualizirati obstoječo
zbirko npr. pripravimo razstave gradiva, ki se povezujejo s prireditvijo, z nakupom dopolnimo
opus posameznega avtorja, ki se predstavlja...

8 Iz poslanstva knjižnice: http://www.tol.sik.si/poslanstvo.html.



6 Razvijanje branja in bralne kulture 

Knjižnica promocijo branja, predvsem slovenske izvirne produkcije, izvaja z dejavnostmi in
projekti, ki so namenjeni različnim starostnim in zahtevnostnim skupinam. 

Za akcijo Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, ki bo v šolskem letu 2014/2015
potekala že deveto šolsko leto zapored in je namenjena spodbujanju tretješolcev k branju in
rednemu obiskovanju knjižnice, bomo dokupili kvalitetno izvirno in prevedeno produkcijo
otroških leposlovnih del. 

V času od 7. do 14. maja 2014 bo letos že tretjič zapored potekal festival mladinske literature
Bralnice pod slamnikom … ob Soči. Letos bo tema drugačnosti festivala ob Soči
osredotočena na slepoto oz. slabovidnost. V sodelovanju s šolami na našem področju
načrtujemo veččutno vodenje po razstavi Ivana Stojana Rutarja, obisk Aksinije Kermauner ter
nakup gradiva ter pripomočkov, ki so namenjeni za slepim in slabovidnim.

S projektom Primorci beremo primorske knjižnice že več let uspešno razvijamo bralno
kulturo ter promoviramo izvirno slovensko prozo in poezijo. Knjižnica bo v letu 2014 kupila
ustrezno število izvodov slovenskih del, ki se bodo uvrstila na seznam Primorci beremo 2014.

Kupovali bomo tudi kvalitetna dela s področja leposlovja in humanistike in jih bralcem
predstavljali s storitvijo Slovenski knjižničarji priporočamo.  Vsakih 14 dni na posebnih
policah predstavimo eno od novosti. Namen storitve je seznanjanje uporabnikov z novostmi.

Na kvalitetno slovensko in prevedeno leposlovje, ki bi ga bralci sicer morda spregledali,
opozarjamo tudi s storitvijo Priporočamo. Knjige so izpostavljene na posebnih policah ter
nanje opozorimo v radijski oddaji.

Sredstva Ministrstva za kulturo bodo tako namenjena predvsem zahtevnejši in kvalitetni
literaturi (humanistika, kvalitetno tuje in domače leposlovje, subvencionirano gradivo), ki jo
skušamo različnim starostnim in interesnim skupinam približati s pomočjo teh akcij in
projektov, pa tudi z razstavami nominiranih in nagrajenih del, obletnicami ustvarjalcev,
promoviranjem v radijski oddaji Tvoja, moja, naša knjižnica9... Knjižne novosti predstavljamo
tudi v prispevkih na lokalni TV postaji.

7 Razvijanje informacijske pismenosti

Knjižnica v letu 2014 načrtuje nakup licenc za e-knjige v okviru portala Biblos. Obenem pa
naše uporabnike na E-tečajih  1  0   praktično usposabljamo, kako si lahko naložijo e-knjige na e-
bralnik in tablični računalnik oz.na svoje prenosne računalnike ali mobilne telefone. 

Uporabnikom omogočamo dostop do e-podatkovnih zbirk in jih na E-tečajih učimo, kako v
njih hitro poiskati želeno informacijo.

Poleg izvedbe računalniških e-tečajev bo knjižnica dopolnila zbirko z gradivom s področja
IKT tehnologij, s katerim bodo naši uporabniki lahko nadgradili svoje pridobljeno znanje, in
jim tako pomagala k neformalni pridobitvi novega informacijskega znanja.

9 Posnetki oddaj na spletni strani knjižnice: http://www.tol.sik.si/radijska_oddaja.html
1 0 Več informacij na : http://www.tol.sik.si/tecaji.html



Za uresničitev dolgoročnega projekta digitalizacije domoznanskega gradiva eEnciklopedija
Posočja bomo v letu 2014 iskali in kupovali stare razglednice in fotografije z motivi naših
krajev. Vizija domoznanskega oddelka je, da bi uporabnik našel popolno informacijo o
svojem kraju v e-obliki. Našo kulturno dediščino želimo predstaviti na zanimiv, atraktiven
način z uporabo sodobnih tehnologij, ki bi pritegnil tudi mlajše. Mladi bi na ta način
spoznavali svoj domači kraj in utrjevali svojo lokalno pripadnost.

8 Upoštevanje potreb okolja

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin je kot splošna knjižnica namenjena vsem prebivalcem treh
posoških občin. Z letnim dokupom bomo dopolnili in posodobili knjižnično zbirko tako, da
bodo vsi prebivalci imeli možnost dostopa do najrazličnejšega in raznolikega gradiva. Z
letnim nakupom bomo podpirali osebnostni razvoj vseh starostnih skupin ter aktivno
sodelovanje prebivalcev v družbi in procesih odločanja.

Za predšolske otroke kupujemo:
• kartonke, knjige za igranje in slikanice za prvo učenje in spoznavanje s knjigami
• neknjižno gradivo; risanke, pesmice in pravljice na DVDjih in Cdjih
• serijske publikacije; Cicido, Zmajček,..
• knjige z velikimi tiskanimi črkami 

Ob izboru upoštevamo kvaliteto ilustracij in besedila.

Za osnovnošolce kupujemo:
• slikanice, kratke zgodbice, poezijo, krajša in daljša prozna leposlovna dela, s katerimi

želimo razvijati njihove bralne spretnosti in navade
• poljudnoznanstvena dela z različnih področjih, ki ga potrebujejo pri izpolnjevanju

svojih šolskih obveznosti ali ukvarjanju z različnimi hobiji
• različna dela z mladostniško problematiko (odraščanjem, drogami, nasiljem..)
• risanke, filme in glasbo na CDjih in DVDjih
• različne serijske publikacije, tudi v tujih jezikih

Gradivo je na različnih medijih. Pozornost posvečamo kvaliteti vsebine, likovnim in
jezikovnim prvinam, pri izboru so nam v pomoč ocene Pionirske knjižnice Ljubljana in
nagrade „zlata hruška“.. 

Za srednješolce kupujemo:
• gradivo, ki je v pomoč pri šolskih obveznostih (priprava referatov in seminarskih

nalog, priprava na različna tekmovanja v znanju, priprava srednješolskih raziskovalnih
            nalog; gradivo za pripravo na maturo),

• gradivo, ki obravnava probleme odraščanja, oblikovanje osebne identitete (nasilje,
odvisnost, motnje hranjenja, ...),

• gradivo, ki je v pomoč pri nadaljnjem poklicnem usmerjanju,
• gradivo, s tematiko za njihove prostočasne dejavnosti – glasba, šport, potovanja, …
• različne serijske publikacije

Za študente kupujemo:
• strokovno literaturo, predvsem s tistih področjih, po katerih je največje povpraševanje

v našem okolju (družboslovje, jezikoslovje, humanistika, ekonomija, organizacijske
vede)



Za odrasle uporabnike knjižnica kupuje:
• gradivo različnih strok in znanstvenih disciplin v različnih jezikih,
• leposlovje vseh žanrov in slogov, predvsem v slovenskem jeziku, 
• leposlovje v tujih jezikih (klasike ali aktualno leposlovje),
• poljudno gradivo za osebnostno rast, neformalno izobraževanje, kvalitetno

preživljanje prostega časa,
• jezikovne tečaje na različnih medijih,
• dragocenejše in bibliofilske izdaje,
• kvaliteten izbor glasbe in igranih filmov na DVDjih in blue-rayih,
• vse gradivo, ki se navezuje na Posočje,
• leposlovje na drugih medijih (večje črke, zvočnice),
• splošno informativno in strokovno periodiko v slovenskem jeziku in revije v tujih

jezikih,
• gradivo z informacijami javnega značaja.

Tudi upokojencem je namenjeno raznovrstno gradivo glede na njihove interese, potrebe in
okuse. Pri tem smo pozorni, da nabavljamo gradivo, ki zagotavlja:

• ohranjanje mentalnih sposobnosti,
• spodbujanje aktivnosti in pozitivnega odnosa do življenja in starosti,
• zadovoljevanje potreb po specifičnih interesih starejše populacije (tematika),
• zadovoljno in kreativno preživljanje starosti,
• uporabo gradiva kljub fizičnim omejitvam (gradivo z velikim tiskom črk).

9 Upoštevanje posebnih potreb okolja

Značilnosti okolja (demografska in izobrazbena struktura, število šol, jezikovna opredeljenost,
gospodarska razvitost, ostale kulturne institucije, ...), v katerem knjižnica deluje, so
podrobneje opisane v Dokumentu nabavne politike. V letu 2014 ne predvidevamo večjih
odstopanj od teh značilnosti.

Glede na pretežno slovensko prebivalstvo bo knjižnica tudi v letu 2014 kupovala predvsem
gradivo v slovenskem jeziku, izjemoma se bo v zbirko uvrstilo tudi strokovno gradivo v enem
izmed evropskih jezikov, če ne obstaja ustrezen slovenski prevod.
Zbirko tujejezičnega leposlovja in gradiva za učenje tujih jezikov bomo dopolnjevali
predvsem v glavnih evropskih jezikih. Načrtujemo pa tudi nakup gradiva za delavce na
začasnem delu v Sloveniji in ostale neslovenske prebivalce predvsem iz bivših jugoslovanskih
republik (v srbskem, hrvaškem, bosanskem in albanskem jeziku) na področju knjižnice.

V letu 2014 želimo povečati število knjig z velikim tiskom in dokupiti zvočne knjige, s
katerimi bomo lahko izpolnili želje ne samo slepih in slabovidnih, ampak tudi ostalih starejših
bralcev. Zbirko tovrstnega gradiva bomo povečali predvsem na Potujoči knjižnici, ki obiskuje
tri domove ostarelih, pa tudi v vaseh, ki jih obiskujejo, je velik delež ostarelega prebivalstva.
V občini Tolmin bo s tovrstnim gradivom ostarele, invalidne in bolne prebivalce obiskovala
Dostavna knjižnica.

Pri nakupu gradiva bomo upoštevali tudi želje ostalih naših rednih uporabnikov, kot so 
učenci Posebne šole, varovanci Varstveno delovnega centra ter zdravljeni odvisniki v
Skupnosti Srečanje.



10 Upoštevanje aktualnosti knjižničnega gradiva

Pri odločanju za nakup odloča aktualnost:
− čas izida (predviden je redni nakup tekoče knjižne produkcije skozi vse leto)
− avtorja (medijske odmevnost, obletnice, nagrade)
− tematike (tekoča družbena problematika)
− medija (e-knjige, DVDji,...)

Sledili bomo knjižnim novostim in se trudili, da bo čas med izidom gradiva in izposojo čim
krajši. Zbirko skušamo vsako leto aktualizirali tudi s preusmerjanjem manj pogosto
izposojenega gradiva v skladišče. Neaktualno in zastarelo gradivo bomo odpisali. Večjo
preglednost in zanimivost zbirke bomo skušali doseči z razdelitvijo skupin na podskupine ter
z ustreznim označevanjem.

K večji izkoriščenosti knjižničnega fonda bodo prispevali tudi člani Bralnega kluba, ki se
vsak mesec pogovarjajo o knjigah na določeno temo. 

S poletno akcijo Knjižna pekarna poskušamo obuditi zanimanje tudi za starejša dela in na ta
način obenem povečati obrat naše zbirke. V vrečke za bralce skrijemo: noviteto, delo
slovenskega avtorja in starejše kvalitetne knjige, ki si še vedno zaslužijo pozornost.

11 Upoštevanje zastopanosti različnih vrst knjižni čnega gradiva 

Obstoječo zbirko bomo dopolnjevali s knjižnim in neknjižnim gradivom v razmerju 90 % : 10
%. V skladu s strokovnimi priporočili načrtujemo nakup gradiva v obsegu:

• 0,25 enot knjižnega gradiva na prebivalca
• 0,028 enot neknjižnega gradiva na prebivalca

Enote knjižnice št. gradiva knjižno neknjižno
100 % 90,00% 10,00%

TOLMIN 2.493 2.244 249
KOBARID 646 581 65
BOVEC 912 821 91
POT.KNJIŽ. 1.213 1.092 121
SKUPNO 5.264 4.738 526

Zbirko bomo dopolnjevali z neknjižnim gradivom, kot so: zemljevidi, glasbene zgoščenke
(trajnejše vsebine), jezikovni tečaji, zgoščenke s poučnimi vsebinami, filmsko gradivo na
DVD-jih in Blu-rayih, zgoščenke z otroškimi pesmicami in pravljicami ter razne risanke na
DVD-jih.

Ob ustrezni ponudbi na trgu bomo kupili določeno število licenc za e-knjige.



V osrednji knjižnici je načrtujemo 147 naslovov informativnega periodičnega tiska v letu
2014, ki jih bomo na pobudo uporabnikov in novosti na trgu zamenjali ali dopolnili z novimi
naslovi. V naših krajevnih knjižnicah bo število periodičnega tiska v povprečju  42 naslovov
na knjižnico.

Za potrebe projekta eEnciklopedija Posočja bomo načrtno kupovali tudi razglednice in
fotografije z motivi naših krajev.

Na raznolikost medijev, ki jih vsebuje knjižnična zbirka, bomo opozarjali tudi z različnimi
tematskimi razstavami (npr. ob potopisnih predavanjih Povratna vozovnica bomo pripravljali
tematske razstave različnega gradiva na temo posameznih držav).

12 Upoštevanje zastopanosti različnih tematskih oz. predmetnih področij

V skladu s strokovnimi priporočili načrtujemo prirast gradiva v razmerjih:
• nakup 60 % naslovov strokovnega gradiva in 40 % naslovov leposlovja,
• nakup 30 % naslovov otroškega in mladinskega gradiva in 70% naslovov gradiva za

odrasle 

Enote knjižnice
št. naslovov
gradiva

strokovno leposlovno odrasli otroci in mladi

100 % 60,00% 40,00% 70,00% 30,00%

TOLMIN 1.133 680 453 793 340
KOBARID 294 176 118 206 88
BOVEC 415 249 166 290 125
POT.KNJIŽ. 551 331 220 386 165
SKUPNO 2.393 1.436 957 1.675 718

Glede na obstoječo zbirko in potrebe okolja nakup strokovnega gradiva po UDK skupinah
načrtujemo v sledečih deležih:

Enote
knjižnice  

Strokovno knjižno gradivo

0 1 2 3 5 6 7 80, 82.0 9 Skupaj
Tolmin 90 165 75 224 82 269 269 105 217 1.496
Kobarid 23 44 19 58 21 70 70 27 56 388
Bovec 33 60 27 82 30 99 99 38 79 547
Pot.knjiž. 44 80 36 109 40 131 131 51 106 728
SKUPAJ 190 349 157 473 173 569 569 221 458 3159

Knjižnica bo za potrebe priročne zbirke referenčnega gradiva kupila temeljna dela
posameznih strokovnih skupin.



13 Omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju
knjižnice

Nakup gradiva za posamezno knjižnico se načrtuje glede:
− na sredstva, ki jih zagotovi posamezna občina
− na sredstva Ministrstva po sorazmernem deležu števila prebivalcev
− na lastna sredstva. 

Enot gradiva

Knjižnica Tolmin 2.493

Knjižnica Kobarid 646

Knjižnica Bovec 912

Potujoča knjižnica 1.213

skupaj 5.264

Enako dostopnost knjižničnega gradiva in informacij za vse prebivalce na področju delovanja
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin bomo v letu 2014 zagotovili:

1. z ustrezno razvejano knjižnično mrežo 
2. s primernimi urniki in ustrezno odprtostjo vseh naših enot
3. z učinkovitim, medsebojno povezanim delovanjem vseh enot
4. s pretehtanim nakupom gradiva ter z enakomerno količinsko in vsebinsko

razporeditvijo gradiva v posamezne enote
5. z aktivnostmi za skupine s posebnimi potrebami
6. z dostopnostjo do vzajemnega kataloga in svetovnega spleta.

1. Uporabniki lahko obiskujejo osrednjo knjižnico v Tolminu, krajevni knjižnici v Bovcu in
Kobaridu ter 80 postajališč Potujoče knjižnice. V okviru osrednje knjižnice deluje dostavna
knjižnica, ki enkrat mesečno obiskuje najbolj oddaljene in težje dostopne kraje. V tako
organizirani knjižnični mreži je zajeta velika večina krajev na velikem, a redkeje poseljenem
območju delovanja knjižnice. 

2. Naše krajevne enote presegajo strokovna priporočila glede števila ur odprtosti. Urnik je
prilagojen potrebam naših uporabnikov in ekonomičnosti delovnih procesov.

3. Vse štiri enote Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin delujejo kot enoten sistem, ki omogoča
vsakemu uporabniku, da se včlani v katerikoli enoti, uporablja gradivo v katerikoli enoti, si ga
v katerikoli enoti izposodi na dom in ga vrne v katerikoli enoti. Z avtomatizacijo vseh štirih
enot, z informacijami o gradivu v vseh enotah ter z izposojo med enotami je našim
uporabnikom kar najhitreje na voljo vse gradivo v sistemu Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin,
ne glede na to, za katero enoto je bilo kupljeno. 

4. Knjižnica bo tudi v letu 2014 kupovala gradivo iz vseh UDK skupin in tako enakomerno
dopolnjevala fond v vseh svojih enotah. V primeru, ko se knjižnica odloči za nakup manjšega
števila izvodov, je gradivo prednostno uvrščeno v matično knjižnico. Zaradi enotne
katalogizacije in sistema kroženja gradiva je tudi to gradivo dostopno uporabnikom v vseh
ostalih enotah.

5. Knjižnica bo pri nakupu gradiva upoštevala tudi želje uporabnikov s posebnimi potrebami
in potrebe nekaterih ciljnih skupin. Poleg otrokom in mladini knjižnica (mdr. akcija Moja



knjižnica) posebno skrb namenja učencem Posebne šole, varovancem Varstveno delovnega
centra, ostarelim v treh Domovih upokojencev, zdravljenim odvisnikom v Skupnosti Srečanje.
Dostavna knjižnica, ki deluje v okviru matične knjižnice, pa s prilagojenim izborom gradiva
obiskuje starejše, bolne ali invalidne prebivalce v oddaljenejših krajih.

6. Vse naše enote so dobro opremljene z računalniško in drugo informacijsko komunikacijsko
opremo, ki uporabnikom omogoča dostop do informacij v notranjem omrežju in na
svetovnem spletu. Preko COBISS/OPACa je tako vsem članom knjižnice omogočen tudi
dostop do informacij o kupljenem gradivu. Za člane knjižnice pa organiziramo tudi redne
računalniške tečaje Iskanje gradiva in informacij v katalogu COBISS/OPAC.
Naše bralce o knjižnih novostih v knjižnici obveščamo tudi preko radijske oddaje Tvoja,
moja, naša knjižnica, televizijskimi oddajami na lokalnim TV in s seznami Mesečne novosti
preko domače spletne strani knjižnice ter v obliki zgibank na izposojevalnih pultih.

14 Sodelovanje z ostalimi knjižnicami

Knjižnica Tolmin je bila pobudnica in nosilka projekta za spodbujanje bralne kulture za
odrasle Primorci beremo, ki se je razširil v vseh devet primorskih knjižnic. Projekt promovira
in spodbuja branje slovenskega izvirnega leposlovja in pesništva. Knjižnice bodo tako tudi  v
letu 2014 preko seznama Primorci beremo aktivno razvijale bralno kulturo ter promovirale
kvalitetnejše izvirno gradivo. 

Primorske knjižnice sodelujemo tudi v projektu Primorci.si. V posebnih kotičkih v Knjižnici
Tolmin uporabniki lahko brskajo po spletnem biografskem leksikonu. Vsak mesec pa v
Primorcih.si  izberemo osebnost iz lokalnega okolja in predstavimo njena knjižna dela, ki jih
hrani knjižnica.

Knjižnica Tolmin sodeluje v medknjižnični izposoji in posoja knjige drugim slovenskim
knjižnicam.

Za naše lokalne (šolske) knjižnice enkrat na leto organiziramo strokovno predavanje z
razstavo gradiva na določeno temo.

15 Promocija knjižničnih zbirk

Knjižnično gradivo v knjižnicah promoviramo s posameznimi akcijami in projekti (Moja
knjižnica, Bralnice pod slamnikom, Primorci beremo, Knjižna pekarna, Primorci.si,
Priporočamo, Slovenski knjižničarji priporočamo,..), s tematskimi razstavami gradiva in
prireditvami (npr. Povratna vozovnica, Kaj počnejo gasilci?). Za promocijo uporabljamo
različne medije, npr. promocijsko gradivo v obliki plakatov, letakov, zgibank v knjižnici,
preko spletne strani knjižnice in FB, z lastno oddajo Tvoja, moja, naša knjižnica na lokalni
radijski postaji, s prispevki za lokalni časopis in lokalno TV postajo.

Jožica Štendler Tolmin, 12. 12. 2013
direktorica


