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Knjižnica Cirila Kosma ča Tolmin 
V letu 2014 je Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin izvajala knjižnično dejavnost na območju
občin Tolmin, Kobarid in Bovec v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. 87/2001) in
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. 

Osnovna knjižnična dejavnost je obsegala zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje
knjižničnega gradiva, posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva ter omogočanje dostopa
do interneta in elektronskih publikacij. Kot splošna knjižnica smo izvajali tudi druge
zakonsko določene dejavnosti, ki so namenjene vseživljenjskemu izobraževanju ter
spodbujanju bralne kulture, organizirali smo različne prireditve, skrbeli za domoznansko
gradivo, namenjali posebno skrb skupinam s posebnimi potrebami ter skrbeli za strokovno
pomoč knjižnicam na našem področju.

1 Prihodki in odhodki v letu 2014
Finančno poročilo o prihodkih in odhodkih je Priloga I. tega poročila.

2 Knjižni čno gradivo
2.1 Nabava
Načrtovano: 5.246 izvodov novega gradiva1

Doseženo: 6.399 izvodov2 (2.960 naslovov) 
V lanskem letu: 6.815 izvodov

Knjižnica je gradivo kupovala v skladu s priporočenimi strokovnimi standardi in ga
razporedila v vse svoje enote. Kupljeno gradivo so strokovni delavci katalogizirali s pomočjo
programa COBISS/Katalogizacija, lokalne podatke o gradivu pa so vnašali s programom
COBISS3/Zaloga. 

Knjižni čno gradivo
V letu 2014 je knjižnica kupila 6.399  izvodov gradiva (416 enot manj kot v letu 2013 zaradi
zmanjšanja sredstev) ali 2.960 naslovov (136 naslovov manj kot v letu 2013); za enoto
Tolmin 3.148 izvodov, za enoto Kobarid 662 izvodov, za enoto Bovec 1.302 ter za Potujočo
knjižnico 1.287 izvodov.

Zaradi zmanjšanja sredstev Občine Kobarid za nakup knjižničnega gradiva se je znatno
zmanjšal nakup gradiva za Knjižnico Kobarid. V primerjavi s preteklim letom za 372
izvodov. Prirast gradiva v Knjižnici Kobarid v letu 2014 tako prvič ne dosega strokovnih
standardov3.

1 Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin v letu 2014 je dosegljiv na http://
www.tol.sik.si/pdf/Nacrt-nakupa-knjiznicnega-gradiva-za-leto-2014.pdf.

2 Več informacij o nakupu gradiva v letu 2014 je v Zaključnem poročilu Neposrednega poziva za
sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 2014, ki je na vpogled v upravi knjižnice. 

3 Standardi za splošne knjižnice priporočajo letni prirast  najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev in
25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev. Glede na število prebivalcev v Občini Kobarid (4.162
prebivalcev) naj bi bil po standardih prirast gradiva za Knjižnico Kobarid 1.040 izvodov knjig in 104 izvodov
neknjižnega gradiva. Letni prirast vsega gradiva, vključno z darovanimi knjigami, pa je bil 746 izvodov, torej
65 % priporočenega.
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Razmerja:
Knjižno gradivo 89,40 % (5.721 izvodov) : neknjižno gradivo 10.60 % (678 izvodov). 
Gradivo za odrasle 69,09 % (2.045 naslovov): gradivo za otroke 30,91 % (915 naslovov).
Slovenski standardi priporočajo razmerje 70–75 % : 25-30%.
Med naslovi je razmerje: strokovno 56,75 % (1.680 naslovov): leposlovje 43,25 % (1.280
naslovov). Knjižničarski standardi priporočajo razmerje 60 % : 40 %.

E-knjige
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin svojim članom od 1. 7. 2013 omogoča brezplačno izposojo
e-knjig preko portala Biblos Lib, ki ga upravlja Študentska založba. 
V januarju 2014 je bilo na Bibliosu na voljo 521 naslovov e-knjig (od tega 189 brezplačnih).
Člani tolminske knjižnice so imeli dostop do 310 naslovov (60 % naslovov), od tega smo jih
190 dobili brezplačno, za 171 naslovov pa smo kupili licenco za izposojo. Tekom leta smo
dokupovali licence za nove e-knjige. V decembru 2014 je bilo na Biblosu že 970 naslovov e-
knjig (od tega 190 brezplačnih), naši bralci so imeli dostop do 361 naslovov (37 % naslovov).

Serijsko gradivo
V letu 2014 je imela Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin naročenih ali je brezplačno dobivala
144 naslovov informativnega in drugega periodičnega tiska; 138 naslovov v Knjižnici
Tolmin, 38 v Knjižnici Kobarid, 52 v Knjižnici Bovec in 31 na Potujoči knjižnici.
Knjižničarski standardi priporočajo, da ima osrednja knjižnica najmanj 100 tekočih naslovov
informativnega periodičnega tiska, vsaka organizacijska enota pa 30 naslovov.
Knjižnica v skladišču tolminske knjižnice hrani približno 60 naslovov informativnega
periodičnega tiska, večina pa se odpiše ob koncu leta oz. ob zaključku letnika. 

2.2 Darovi
Načrtovano: 500 izvodov darov
Doseženo: 535 izvodov
V lanskem letu: 630 izvodov

V letu 2014 je knjižnica katalogizirala 535 izvodov gradiva (95 izvodov manj kot v letu
2013), ki so jih knjižnici podarili različni darovalci. 

2.3 Odpis gradiva
Načrtovano: 3.800 izvodov odpisanega gradiva
Doseženo: 4.106 izvodov
V lanskem letu: 4.438 izvodov

V letu 2014 je bilo zaradi prostorske stiske odpisano 4.106 izvodov (kar je 332 izvodov manj
kot v letu 2013) podvojenega, zastarelega, poškodovanega ali manjkajočega gradiva. Od tega
so bralci izgubili in poravnali odškodnino za 33 izvodov.
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2.4 Knjižnična zbirka  4  
Na dan 31. 12. 2014 je knjižnica hranila5 182.809 izvodov gradiva. Od tega 90.018 izvodov
Knjižnica Tolmin, 28.918 izvodov Knjižnica Kobarid, 33.817 izvodov Knjižnica Bovec in
30.056 izvodov Potujoča knjižnica.

Od vsega gradiva je računalniško katalogiziranega približno 93 % gradiva.
Ocenjujemo, da je v skladišču v Tolminu še 12.550 enot starejšega gradiva in starejših
letnikov serijskih publikacij, ki niso katalogizirani. 

Dne 31. 12. 2014 je bilo v knjižnični zbirki 161.469 izvodov knjižnega gradiva (88,33 %) in
21.340 izvodov neknjižnega gradiva (11,67 %).

3 Izposoja na dom6

Načrtovano: 242.000 izvodov
Doseženo: 242.784 izvodov
V lanskem letu: 241.539 izvodov

V letu 2014 so si člani izposodili oz. podaljšali 242.784 izvodov gradiva (1.217 enot več kot v
letu 2013), od tega je bilo 242.549 izvodov (fizičnega) knjižničnega gradiva in 235 izposoj e-
knjig (0,10 %).

Od (fizičnega) knjižničnega gradiva je bilo v enoti Tolmin izposojeno 122.006 izvodov ali
50,30 % vsega izposojenega (od tega je bilo 802 izvoda izposojeno na Dostavni knjižnici),
39.847 izvodov v enoti Kobarid (16,43 %), 30.895 izvodov v enoti Bovec (12,74 %) in
49.801 na Potujoči knjižnici (20,53 %).

Knjižnica je izposodila7 146.764 izvodov gradiva za odrasle (60,46 %) in 96.018 izvodov
gradiva za otroke in mladino (39,54 %). V primerjavi z letom 2013 je bilo izposojeno več
gradiva za odrasle (3.176 izvodov več), in manj izvodov za otroke (1.905 izvodov manj). 
Med izposojenimi enotami je bilo 94,3 % knjižnega gradiva (228.973 enot) in 5,7 %
neknjižnega gradiva (13.811 enot). V primerjavi z letom 2013 smo izposodili manj
neknjižnega gradiva (1.358 enot manj). Že nekaj let zapored izposoja neknjižnega gradiva
upada.
V letu 2014 je bilo izposojenih 5.207 enot serijskih publikacij (187 več kot lani) ali 2,14 % od
vsega izposojenega gradiva.

Povprečna izposoja na dan (290 delovnih dni) je bila 837 izvodov.

V letu 2014 je v povprečju posamezen član knjižnico obiskal 15.5 x krat in si izposodil 38.9
izvodov gradiva. 

Preko knjigomata je bilo v Tolminu in Bovcu izposojenih 14.015 izvodov gradiva (1.100
manj kot lani), kar predstavlja 6 % od celotne izposoje. Knjigomat je bil precej časa v
popravilu.

4 Stanje knjižnične zbirke je podrobneje predstavljeno v Dokumentu o nabavni politiki Knjižnice Cirila
Kosmača Tolmin v obdobju 2012 – 2015, ki je dostopen na:
http://www.tol.sik.si/katalog_inf._javnega_znacaja.html.

5 V skupni številki knjižnične zbirke je že odšteto tudi odpisano gradivo v letu 2014.
6 Knjižnica ne vodi evidence o (čitalniški) izposoji v knjižnici.
7 V razmerja so vključeni tudi podatki o izposoji e-knjig.
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4 Obiskovalci in člani
Po podatkih statističnega urada je 1. 1. 2014 v Posočju živelo 18.770 prebivalcev (192 oseb
manj kot lani ob tem času); od tega v Občini Tolmin 11.461 (61,06 %), v Občini Kobarid
4.162 (22,17 %) in v Občini Bovec 3.147 (16,77 %) prebivalcev.

4.1 Obiskovalci
Načrtovano: 93.000 obiskov
Doseženo: 96.646 obiskov
V lanskem letu: 92.275 obiskov

V knjižnici smo v letu 2014 zabeležili 96.646 obiskov8, kar je 4.371 več kot lani. 
Od tega 51.158 v enoti Tolmin (53 %, od tega 112 na Dostavni knjižnici), 17.417 v enoti
Kobarid (18 %), 19.346 v enoti Bovec (20 %), 8.725 na Potujoči knjižnici (9 %).

V primerjavi z letom 2013 se je število obiskov najbolj povečalo Knjižnici Bovec (za 5.144
obiskov). Edino v Knjižnici Tolmin je obisk padel (za 823 obiskov), ker je bila knjižnica v
poletni sezoni tri tedne zaprta zaradi energetske sanacije.

Na dan (290 delovnih dni) je bilo povprečno 333 obiskov.

Če obisku zaradi izposoje ali vračanja gradiva in dostopa do interneta prištejemo še
obiskovalce prireditev in raznih dejavnosti, potem je bilo v letu 2014 okoli 100.000 fizičnih
obiskov. 

4.2 Aktivni člani
Načrtovano: 5.950 aktivnih članov 
Doseženo: 6.232 članov
V lanskem letu: 5.900 članov

Matično knjižnico in njene enote je obiskovalo 6.232 aktivnih članov (kar je 332 več kot
lani): Tolmin 4.200 aktivnih članov (od tega 15 aktivnih na Dostavni knjižnici), 1.560
Kobarid, Bovec 994 in Potujoča knjižnica 1.039. 
V primerjavi z lani se je število aktivnih članov najbolj povečalo v Tolminu (227 aktivnih
članov več kot v letu 2013).

Razlika v seštevku po posameznih enotah (7.793 članov) nastane zaradi aktivnih članov
(1.561 članov), ki obiskujejo več knjižnic. 

Pregled članov po občinah pokaže, da knjižnico obiskuje 31,52 % tolminskih občanov, 32,72
% kobariških in 27,55 % bovških občanov. Povprečni delež včlanjenih prebivalcev za vse tri
občine je 31,43 %. Slovensko povprečje za leto 2013 je 24 %.

8 Upoštevani so samo obiskovalci, ki si v knjižnici izposodijo ali vrnejo gradivo, uporabijo dostop do interneta,
ne pa tudi obiskovalci prireditev, ur pravljic, tečajev, obiski predšolskih in šolskih skupin,.... 
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4.3 Novi člani
Načrtovano: 680 novih članov 
Doseženo: 685 članov 
V lanskem letu: 675 članov

V letu 2014 se je v knjižnico vpisalo 685 novih članov, kar je 10 več kot 2013. 

4.4 Otroci in mladi člani
Po podatkih Statističnega urada je bilo na dan 1.1. 2014 v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec 
14.15 % prebivalcev starih od 0 do vključno 15 let. 

skupno število prebivalcev Starost 0 – vključno 15 let Starejši od 15 let

18770 2.657 ali 14.15 % 16.113 ali 85.95 %

Od vseh otrok v Posočju v starosti od 0 do vključno 15 let je bilo v letu 2014 v knjižnico
včlanjenih 1.412 otrok oz. 53,14 % vseh otrok. Otroci predstavljajo 22,65 % naših članov.
Zanje smo v letu 2014 kupili približno 30,91 % naslovov od vsega kupljenega gradiva,
izposodili so si 39,54 % izvodov vsega izposojenega gradiva.
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5. Telefonske in E- storitve  (virtualni obiskovalci)
Storitve knjižnice uporablja tudi vse več „virtualnih“ obiskovalcev.

5.1 Uporaba bibliofona
Knjižnica bralcem omogoča podaljševanje gradiva preko Bibliofona od leta 2007. 
Tako kot v letu 2013 se je število klicev zmanjšalo na račun spletnih storitev. V letu 2014 je
bilo vseh klicev 408 klicev. Z 278 klici je bilo podaljšanih 1.392 enot.  
Za rezervirano gradivo je bilo članom poslanih 388 SMS. Vseh poslanih SMS pa je bilo 1.368
(opomin pred iztekom roka, potek rezervacije,...), to je 85 več kot v letu 2013.

5.2 Transakcije preko OPACa
Člani so v letu 2013 s svojimi gesli prijavili 4.748 x krat in naredili 15.554 transakcij preko
OPACa, kar je 314 transakcij več kot v letu 2013. Od tega je bilo 1.620 naročenih izvodov,
1.003 rezerviranih izvodov, 268 preklicanih rezerviranih izvodov in 12.663 podaljšanih
izvodov. 
V povprečju vsak član naredi 2.5 transakcije preko OPACa na leto.
Večletne statistike kažejo, da uporabniki vedno bolj uporabljajo podaljševanje in naročanje
gradiva preko interneta. 

5.3 Uporaba spletne strani 
V 2014 je spletno stran knjižnice 27.139 krat obiskalo 13.231 oseb, kar je 961 obiskov več

kot v lanskem letu. 45% je bilo novih obiskov. Vsak obiskovalec si je ogledal 1,84 strani v
trajanju 1 minute 57 sekund. Pregledali so 50.052 strani.

5.4 Uporaba elektronskih baz podatkov
V letu 2014 so preko spletne strani knjižnice uporabniki lahko dostopali do: 
- podatkovne zbirke: Oxford Reference Online, Oxford English Dictionary Online in
Encyclopedia Britannica, Ebsco Host ter IUS-INFO
- elektronske serijske publikacije:
Delo, Dnevnik, Finance, Knjižničarske novice, Sodobna pedagogika.

Statistika dostopa do teh e-virov kaže, da uporabniki še zelo malo uporabljajo to možnost in
da bo jo potrebno v prihodnosti bolj promovirati.

5.5 Uporaba omrežja Eduroam in Libroam
V letu 2014 je bilo na Libroam wireless omrežje 1.116 prijav, kar je 246 več kot v letu 2013.

5.6 Facebook in Twitter
Na facebook profilu knjižnice so obiskovalci do 31. 12. 2014 naredili 357 všečkov, na
twitterju pa ima knjižnica 135 sledilcev.
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6 Odprtost
Načrtovano: 5.700 ur odprtosti
Doseženo: 5.652 ur
V lanskem letu: 5.678 ur

V letu 2014 so bile knjižnice uporabnikom na voljo 5.652 ur, kar je 26 ur manj kot v letu
2013 (Tolmin 2.397; od tega Dostavna 40 ur, Kobarid 1.383, Bovec 1.383, Potujoča 489). 

Knjižnica Tolmin 
je bila za obiskovalce odprta od ponedeljka do petka od 9.00 do 19.00 ter v soboto od 9.00 do
12.00. Knjižnica je v juliju in avgustu poslovala po skrajšanem urniku, in sicer: pon. in tor.
13.00 – 20.00 ter sre., čet. in pet. 8.00 – 15.00, sobota zaprto. 
V skladu z načrtom je bila Knjižnica Tolmin od 11. do 30. 8. 2014 zaprta zaradi energetske
sanacije stavbe. Zaprtost je vplivala na število obiskov in število izposojenega gradiva.

Knjižnica Kobarid
je bila odprta pon., sre. in pet. 13.00 – 19.00 ter tor. in čet. 9.00 – 14.00. V juliju in avgustu je
knjižnica poslovala po skrajšanem urniku: pon. in sred. 14.00 – 19.00 ter tor., čet. in pet. 8.00
– 13.00.

Knjižnica Bovec
je bila odprta pon., sre. in pet. 13.00 – 19.00 ter tor. in čet. 9.00 – 14.00. V juliju in avgustu je
knjižnica poslovala po skrajšanem urniku: pon. in sred. 14.00 – 19.00 ter tor., čet. in pet. 8.00
– 13.00.

Potujoča knjižnica in Dostavna knjižnica sta svoje bralce obiskovali po letnem razporedu. 
Na Potujoči knjižnici je zaradi neugodnih vremenskih ali cestnih razmer ter prenove šole na
Žagi odpadlo 13 efektivnih ur obiskov.

7 Enote Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

7.1 Potujoča knjižnica
Potujoča knjižnica je v letu 2014 obiskovala 80 postajališč v treh posoških občinah. Od tega
je enkrat mesečno obiskovala novo postajališče VDC Tolmin. Ukinjeno pa je bilo postajališče
v Gorenji Trebuši (gostilna).

Na Potujoči knjižnici se izposodi ena petina (21 % ali 49.801 izvodov gradiva) celotne
izposoje knjižnice. 
Delež obiskovalcev znaša 9 % (ali 8.725 obiskov) od vseh obiskov knjižnic. Ta podatek ni
točen, saj obiskujejo veliko šol in vrtcev, kjer si skupina otrok izposodi gradivo na eno samo
člansko izkaznico (vsak mesec cca. 450 otrok).
 

7.2 Dostavna knjižnica
V skladu s planom za 2014 je Dostavna knjižnica enkrat mesečno s kombijem obiskovala 5
vasi v občini Tolmin (Stržišče, Logaršče, Zadlaz-Žabče, Čadrg, Zadlaz-Čadrg). Izposojeno je
bilo 802 (33 izvodov manj kot lani) izvodov gradiva 15 aktivnim članom.

9



Poročilo o delu knjižnice v letu 2014

8 Ostale dejavnosti 

8.1 Organiziranje dejavnosti za vseživljenjsko učenje
Za člane knjižnice že več let zapored od jeseni do pomladi izvajamo brezplačne računalniške
tečaje. 
V začetku leta 2014 smo izvedli še spomladanski del E – Tečajev: Iskanje gradiva in
informacij v katalogu COBISS/OPAC, E- podatkovne zbirke, Urejanje digitalnih fotografij, E
– pošta in internet, E – knjige).  

V jeseni pa smo računalniške tečaje nekoliko preuredili v: 
Usposabljanja za uporabo storitev knjižnice preko spleta:

• Kaj vse vam omogočata e-katalog COBISS/OPAC in Moja knjižnica?
• Izposoja e-knjig
• Iskanje po e-podatkovnih bazah, ki jih nudi knjižnica

in Računalniška usposabljanja:
• Iskanje po Googlu in e-pošta
• Urejanje digitalnih fotografij
• Družbena omrežja (FB, Twitter) in Skype

Kratki dveurni tečaji, ki jih vodijo zunanji sodelavci, so potekali v Knjižnici Tolmin (jan., feb.
in mar. ter nov. in dec.), Knjižnici Kobarid (dec.) in Knjižnici Bovec (feb. in nov.). 
Skupno je bilo v letu 2014 izvedenih 53 ur računalniških tečajev, ki se jih je udeležilo 106
oseb (podrobneje v prilogi).
Zaradi premajhnega števila prijav ni bilo izvedenih nekaj tečajev za samostojno uporabo
knjižnice in njenih storitev (iskanje po OPACu, izposoja e-knjig, iskanje in uporaba e-virov),
ki pa jih moramo organizirati v skladu z Zakonom o knjižničarstvu.

V vseh knjižnicah so uporabniki imeli možnost uporabe študijskega računalnika z dostopom
do svetovnega spleta in elektronskih baz podatkov. 

Uredite od domaNOVO v letu 2014 in 2015NOVO v letu 2014 in 2015

Jeseni 2014 so se začela predavanja o e-storitvah javnih ustanov. 
Na pobudo knjižnice so lokalne in državne ustanove (Občina Tolmin, Geodetska pisarna
Tolmin, Center za socialno delo Tolmin, Upravna enota Tolmin in Zavod RS za zaposlovanje
Enota Tolmin) v knjižnici predstavile svoje e-storitve za uporabnike. Predstavitve pod
skupnim naslovom Uredite od doma potekajo od novembra 2014 do marca 2015 vsak prvi
ponedeljek v mesecu. Temi predavanj v 2014 sta bili: PISO – prostorski informacijski sistem
občin in Nepremičninske evidence – zemljiška knjiga in zemljiški kataster.
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8.2 Bibliopedagoško delo in spodbujanje bralne kulture za otroke in mlade
V mesecu juniju smo na vse osnovne šole in vrtce ter njihove podružnice poslali letak s
programom storitev in dejavnosti, ki jih za otroke in mladino ponuja knjižnica, ter učitelje in
vzgojitelje povabili, da obisk knjižnice vključijo svoj program za šol. leto 2014/2015.

Obiski predšolskih otrok
V letu 2014 je tolminsko knjižnico obiskalo 17 skupin predšolskih otrok, kobariško tri,
bovško ena skupina in Potujočo knjižnico pet skupini iz vrtca, ki smo jim po dogovoru
pripravili predstavitev knjižnice in/ali pravljične ure na izbrano temo. Ob 26 obiskih si je
knjižnico ogledalo in pravljico poslušalo 522 otrok.

Obiski šolskih skupin 
V letu 2014 je sedem razredov obiskalo knjižnice v Tolmin, Kobaridu in na Potujoči
knjižnici. Nižji razredi so prišli na ure pravljic, višji na predstavitve knjižnice in posebnega
gradiva za slepe in slabovidne. 
V sodelovanju z Goriško knjižnico smo organizirali izobraževanje Rastem z e-viri za učence
3. letnika Gimnazije Tolmin.
Bibliopedagoških ur se je udeležilo 139 otrok. 

Ure pravljic z Lisico Mico 
Knjižnica že vrsto let v jesensko-zimskem času organizira ure pravljic v vseh knjižnicah. V
letu 2014 so otroci lahko dvakrat mesečno obiskovali pravljice od januarja – marca in od
oktobra – decembra. Pravljice so pripovedovale bibliotekarke in zunanje sodelavke.
Namenjene so bile otrokom, starejšim od 4 let. V letu 2014 smo izvedli 33 ur pravljic (v
vsakem oddelku po 11), ki se jih je udeležilo 789 otrok, kar je 154 otrok več kot lani. 

Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosma ča Tolmin (v šolskem letu 2013/2014)
Akcija je vezana na šolsko leto in se začne prvi ponedeljek v oktobru, na svetovni dan otrok,
ter konča konec aprila. Namen akcije je učencem tretjih razredov olajšati prehod na
samostojno branje in jih spodbuditi k rednemu branju in obiskovanju knjižnice. 
Novost akcije v tem šolskem letu je bil spremenjen sistem nagrajevanja. Učenci so za vsakih
pet prebranih knjig prejeli žig, za vseh 20 prebranih knjig oz. za 20 žigov pa na koncu glavno
nagrado, prenosni MP3 predvajalnik. 
V šolskem letu 2013/2014 je od 142 učencev v 3. razredih v akciji sodelovalo 86 učencev ali
61 %, od tega je vseh 20 knjig prebralo 69 učencev (80 %), skupaj so prebrali 1.510 knjig.
Delež sodelujočih se je v primerjavi s šolskim letom 2012/2013 zmanjšal za 2 %, delež tistih,
ki so akcijo zaključili, pa se je povečal za 7 %. Zaradi akcije se je v knjižnico včlanilo 28
otrok.

Jeseni 2014 smo začeli z novo sezono akcije za šol. leto 2014/2015. Uradni začetek akcije je
bil 6. 10. 2014. Pred tem smo v knjižnicah in po šolah izvedli 13 predstavitev akcije (Tolmin
5, Kobarid 1, Bovec 1 in PK 6) za 176 otrok. Ob predstavitvi so vsi učenci v dar prejeli torbo. 

Poleg učencev 3. razredov na področju občin Tolmin, Kobarid in Bovec sodelujejo tudi
učenci Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami
Tolmin in varovanci Varstveno delovnega centra Tolmin. 

Rastem s knjigo za OŠ in SŠ (v šolskem letu 2013/2014)
je vseslovenski projekt za učence 7. razredov OŠ in dijake 1. letnikov SŠ, ki je v šolskem letu
2013/2014 potekal že osmo leto zapored. Učenci in dijaki naj bi tekom šolskega leta obiskali
svojo najbližjo splošno knjižnico in tako spoznali storitve in možnosti, ki jim jih ponujajo. 
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Knjižnico Tolminu so v letu 2014 obiskali učenci 7. razreda OŠ Tolmin, OŠ Bovec in OŠ
Most na Soči. Učenci OŠ Bovec so obiskali tudi svojo knjižnico v Bovcu. Ob obisku so
učenci spoznali knjižnico, njeno gradivo, ureditev in dejavnosti, iskanje in podaljševanje
gradiva preko OPACa,in si ogledali videopredstavitev knjige Kot v filmu (april 2014) in
Odprava Zelenega zmaja (november 2014).
V okviru projekta Rastem s knjigo so Knjižnico Tolmin obiskali tudi dijaki 1. letnika
Gimnazije Tolmin. Skupaj je sodelovalo 176 otrok in dijakov. 

Za dijake Gimnazije Tolmin smo 10. 10. 2014 in 17. 10. 2014 pripravili tudi predstavitev
iskanja na temo kontrabanta v referenčni literaturi, na COBISS-u in na dLibu (17 dijakov). 

V vsaj eni od naštetih bibliopedagoških dejavnosti je sodelovalo 1.802 otrok, kar je 116 več
kot lani (podrobneje v prilogi).

Knjižna uganka 
Tudi v letu 2014 so mladi bralci lahko vsak mesec reševali knjižno uganko. Ob koncu meseca
smo iz vsake knjižnice izžrebali po dva nagrajenca, ki sta pravilno odgovorila, in jima podarili
nagrado. Povprečno je bilo na mesec oddanih 53 ugank.

Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz v šolskem letu 2013/2014
Knjižnica je imela v tem projektu vlogo koordinatorja med Centrom za mladinsko književnost
in knjižničarstvo, ki je organizator kviza, in osnovnimi šolami. V okviru projekta Rastem s
knjigo smo učencem 7. razredov predstavili reševanje kviza. Promocija Mega kviza je
potekala tudi na spletni in facebook strani knjižnice. 

Prazniki, povezanih s knjigami
Ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke je knjižnica v sodelovanju s Policijsko
postajo Tolmin za otroke organizirala predstavitev policijskih vozil in opreme. Gledališka
skupina Lutke Zajec pa je zaigrala lutkovno predstava Ena ena tri iz preventivnega projekta
Policija za otroke. 

Bralnice pod slamnikom... ob Soči  
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin je skupaj z ostalimi organizatorji (Miš založba in Knjižnica
Domžale) letos že tretje leto zapored organizirala festival mladinske literature Bralnice pod
slamnikom. 
Festival, ki je potekal od 7. do 14. maja 2014, smo v Posočju podnaslovili Bralnice pod
slamnikom … ob Soči. Namen festivala je nagovarjanje k branju kakovostne literature, še
posebej takšne, ki spodbuja strpnost in medsebojno razumevanje. Letošnji osrednji temi
festivala ... ob Soči sta bili slepota in slabovidnost. Strokovno podporo je zagotovilo
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki je od februarja do konca maja po
šolah in vrtcih v Posočju izvedlo 33 delavnic, v katerih je sodelovalo 670 otrok. Delavnice so
bile namenjene osveščanju prešolskih in osnovnošolskih otrok o okvarah vida, specifičnih
potrebah slepih in slabovidnih ter pravilnemu pristopu do slepe ali slabovidne osebe. Otroci
so po teh delavnicah tudi ustvarjali ter izdelke predstavili na razstavah v knjižnicah. Društvo
je potek delavnice prikazalo tudi 6. maja v Knjižnici Tolmin. Festival smo uradno odprli z
veččutnim vodenjem po razstavi Ivana Stojana Rutarja, ki so ga izvedli predstavniki Iniciative
SOdelujem in AKTIVa II. Učencem in uporabnikom Varstveno delovnega centra Tolmin so
prikazali, kako lahko slike doživljamo tudi prek drugih čutov, ne samo z očmi ali s
poslušanjem opisa naslikanega. 8. maja se je v Knjižnici Tolmin z učenci višjih razredov
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srečal angleški pisatelj Marcus Sedgwick. Pisatelj je izročil tudi knjižno nagrado Miš založbe
dvema učencema OŠ Bovec, ki sta med posoškimi učenci napisala najboljša prispevka za
literarni natečaj v okviru Bralnic. Predšolskim otrokom in učencem iz nižjih razredov so naše
knjižničarke predstavile gradivo, ki je namenjeno slepim in slabovidnim otrokom. 
Učence PŠ Kamno in učence PŠ za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami pa je obiskala Aksinija Kermauner, avtorica strokovnih člankov in leposlovnih del
za mlade na temo slepote. Vsakemu učencu je Miš založba podarila njeno knjigo z
avtogramom. Uporabniki Varstveno delovnega centra Tolmin so uprizorili svojo varianto
zgodbe o Romeu in Juliji, na OŠ Kobarid so s tremi prireditvami zaključili bralne dejavnosti,
ki so več mesecev potekale na njihovi šoli. Festival se je zaključil s predstavitvijo pesniške
zbirke Oči – podobne mojim, ki jo je v organizaciji Gimnazije Tolmin predstavila avtorica
Sara Doljak.
V dobrem tednu se je zvrstilo 20 prireditev na različnih lokacijah, v katerih je skupaj s
pripravami na festival sodelovalo preko 1.600 otrok.

Ustvarjalne delavnice in druge prireditve za otroke
V času zimskih počitnic smo organizirali delavnico Kako postati popotnik?, na kateri je
avtorica Neja Morato predstavila knjigo Razigrana Ljubljana, otroci pa so ustvarjali na
popotniške motive. V počitniškem tednu je Šahovsko društvo Posočje za otroke pripravilo
predstavitev šahovskih pravil in šahovski turnir.
V mesecu požarne varnosti je PGD Tolmin že drugo leto zapored v atriju tolminske knjižnice
predstavilo svoja vozila in opremo. Prireditev je potekala v sklopu vseslovenskega slogana
»Špricaj raje po šoli«, s katerim gasilci v svoje vrste vabijo nove člane.

Tematske razstave in seznami
Za mlade bralce smo pripravljali razstave gradiva na določeno temo. Na ta način želimo
povečati izposojo poučnega gradiva. S priložnostnimi razstavami smo jih obveščali tudi o
literarnih nagradah ter predstavljali knjižne novitete in kvalitetna dela.

Zlata hruškaNOVO v letu 2014 NOVO v letu 2014 

V letu 2014 smo v vseh knjižnicah knjige, ki so si od leta 2004 prislužile naziv Zlata hruška,
polepili z nalepko Zlata hruška. Na ta način starše in otroke usmerjamo h kvalitetnim
knjigam.
Zlata hruška je znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. Pionirska – center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo vsako leto pripravi Priročnik za branje kakovostnih mladinskih
knjig. V njem so predstavljene in ocenjene knjige, ki so izšle v preteklem letu. Knjige, ki po
vsebini in izvedbi izstopajo, so uvrščene med odlične izdaje leta in pridobijo pravico do znaka
Zlata hruška.

13



Poročilo o delu knjižnice v letu 2014

8.3 Spodbujanje bralne kulture za odrasle

Primorci beremo
Projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle Primorci beremo je od 23. aprila do 11.
novembra 2014 potekal že osmo leto zapored. Namen projekta je promocija sodobnega
slovenskega leposlovja. Letošnji priporočilni seznam Primorci beremo je bralcem ponujal 63
del; 52 proznih in 11 pesniških zbirk. V projektu poleg osmih primorskih knjižnic sodelujeta
tudi slovenski knjižnici v Trstu in Gorici. 
Uvodna prireditev Primorci beremo je potekala v bovškem kulturnem domu. Gosta prireditve
v torek, 23. aprila, sta bila Igor in Dominika Osvald, avtorja knjige Sedemletna pot. 
V letošnjem primorskem branju je sodelovalo 928 bralcev, ki so prebrali 7.200 knjig
slovenskih avtorjev. V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin je sodelovalo 77 bralcev (tri manj
kot 2013), prebrali so 505 knjig. Gosta zaključne prireditve 3. decembra sta bila Vesna Milek
in Boris Cavazza. Izročila sta tudi priznanja in knjižna darila (Ciril Kosmač: Tisti pomladni
dan je bil lep) uspešnim bralcem.
TA Tmin tours pa je izžrebani bralki podarila enodnevni izlet za dve osebi v tujino. 

Poletje pod brezo
Zaradi energetske sanacije stavbe v mesecu avgustu in zaradi slabega vremena so uporabniki
lahko posedali in listali dnevno časopisje (Beri pod brezo) samo v mesecu juliju. 
V atriju so poleti potekale predstavitev knjige Gozdiček Da ga NI avtorice Ljube Ciuha v
organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije OE Tolmin, zaključek Pohoda po Kosmačevi učni
poti in prireditev Špricaj raje po šoli – postani prostovoljni gasilec.

Tvoja, moja, naša knjižnica
Tudi v letu 2014 smo v oddaji Tvoja, moja, naša knjižnica, ki je na programu lokalne radijske
postaje vsakih štirinajst dni, poslušalce obveščali o dogodkih na področju knjig, nagrajenih
knjigah, dogodkih v knjižnici, knjižnih novitetah… V letu 2014 je bilo 24 oddaj.

Slovenski knjižničarji priporo čajo
Knjižničarji skušamo promovirati kvalitetnejše slovensko in tuje leposlovje. Na posebnih
policah smo vsakih 14 dni predstavili novo literarno delo. Bralcem je na voljo seznam knjig,
ki so bile dosedaj predlagane, knjige pa so označene s posebno nalepko. 

Priporočamo
Knjižne novosti, ki so predstavljene v radijski oddaji Tvoja, moja, naša knjižnica, so tudi v
knjižnici razstavljene na posebnih policah.

Tematske razstave
V letu 2014 smo pripravili 26 priložnostnih razstav na določeno temo, ob različnih prireditvah
ali ob obletnicah (Priloga V.). Z razstavami želimo bralce opozoriti na zanimivo gradivo, ki
pa ni pogostokrat izposojeno. 

Prazniki, povezani s knjigami
Ob svetovnem dnevu knjige (23. aprila) smo v soboto, 19. aprila, skupaj s Turistično Zvezo
Gornjega Posočja organizirali Bukvarno, sejem rabljenih knjig in turistične literature. Na
sejmu so sodelovali tudi posamezniki. Knjižnica je od 22. do 26. aprila prodajala odpisano
gradivo.
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Razni seznami
Za odrasle bralce smo pripravljali tudi sezname Knjižnih novosti, Glasbenih novosti in
Filmskih novosti ter seznam revij za izposojo. 

Uporabnike smo s plakati v knjižnici in razstavljenimi knjigami opozarjali na literarne
nagrade in obletnice slovenskih in tujih ustvarjalcev.

8.4 Prireditve
V letu 2014 je Knjižnica Tolmin v galeriji in atriju organizirala 42 različnih prireditev in
dogodkov za odrasle in otroke (Poročilo o prireditvah v prilogi). 24 prireditev so v knjižnici
organizirala razna društva. Skupaj je bilo 66 prireditev (kar je 13 prireditev več kot lani) v
skupnem trajanju 96 ur.

Otvoritev razstav in prireditev se je udeležilo približno 3.494 obiskovalcev (kar je 796 manj
kot lani). Povprečno število obiskovalcev na prireditev je 53 oseb (lani 81 oseb).

Za 2014 Načrtovane
knjižnica 

Načrtovane 
drugi 

skupaj Realizacija
knjižnica

Realizacija
drugi

skupaj

Prireditve za odrasle 32 13 45 34 16 50

bralna kultura 9 1 10 10 1 11

razstave 5 1 6 6 1 7

dokumentarne razstave 1 1 2 1 0 1

gledališke predstave

filmske projekcije 0 1 1

glasbeni večeri 3 1 4 1 1 2

potopisna predavanja 5 7 12 5 6 11

predavanja 8 1 9 10 5 15

ustvarjalne delavnice 

ostalo 1 1 2 1 1 2

Prireditve za otroke 7 2 9 8 8 16

bralna kultura 4 1 5 4 2 6

razstave 1 1

ustvarjalne delavnice

gledališke predstave 1 1 1 1

ostalo 2 1 3 3 5 8

skupaj 39 15 54 42 24 66
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Poskrbite za svoje zdravjeNOVO v letu 2014NOVO v letu 2014

V sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom Zdravstvenega doma Tolmin smo v letu 2014
organizirali predavanja na različne zdravstvene teme. Predavanja so potekala tretji torek v
mesecu zvečer, teme so bile: predstavitev programa SVIT, menopavza, boleznih, ki jih
prenašajo klopi, ter prehrana v starosti.

V jeseni smo začeli nov sklop predavanj Poskrbite za svoje zdravje (tretji torek v mesecu od
novembra 2014 do marca 2015). Temi sta bili rak na severnoprimorskem in zapeljivost
prazničnih jedi.

Povratna vozovnica
V letu 2014 se je začela že peta sezona potopisnih predavanj, ki potekajo zadnji petek v
mesecu v jesensko zimskem času. Potovanje se je začelo oktobra s Tokijem, v novembru smo
se podali v višave Kirgizistana, decembra obiskali Indijo, v januarju bomo prehodili romarsko
pot Camino in pot zaključili februarja v srednjeameriških pokrajinah Kostarike in Nikaragve. 

Razstave Mala galeriji
V Mali galeriji so svoje izdelke, ki so nastali v okviru priprav na Bralnice 2015, razstavili
predšolski otroci Vrtca Tolmin, OŠ Most na Soči s PŠ Podmelcem in OŠ Tolmin. S
fotografijami se je predstavila Darja Gruntar, domoznanski oddelek knjižnice je pripravil
razstavo ob 170-letnici Simona Gregoričiča. Posoški razvojni center je javnosti predstavil
prostorske zasnove ob reki Soči.

Prireditve in druge dejavnosti v Knjižnici Kobarid 
Knjižnica Kobarid je ob slovenskem kulturnem prazniku že tretje leto zapored organizirala
knjižni sejem, ki je potekal od 3. do 7. februarja. Že dogovorjena predstavitev knjige Erike
Brajnik pa je bila preložena v začetek leta 2015, zaradi zamika pri izdaji knjige.

V knjižnici so bile tudi tri razstave: od 3. do 28. aprila so se z unikatnimi šivanimi,
kvačkanimi in pletenimi izdelki predstavile Nitke. Zmajčki iz Vrtca Kobarid so v sklopu
projekta Bralnice pod slamnikom ustvarjali na temo "Knjige za slepe in slabovidne" (7. do 25.
maj), Aurora Calvet je od 10. do 31. julija pripravila razstavo knjig o Kataloniji in katalonskih
avtorjih.

10. julija 2014 je Knjižnico Kobarid obiskal takratni minister za kulturo dr. Uroš Grilc, nad
njeno podobo in dejavnostjo so bili 8. septembra 2014 navdušeni tudi knjižničarji iz Litije.

Prireditve in druge dejavnosti v Knjižnici Bovec 
23. aprila se je s projekcijo Sedemletna pot Igorja in Dominike Osvald začel bralni projekt
Primorci beremo. Od 8. do 12. septembra je bil v mali dvorani Kulturnega doma Bovec dobro
obiskan Bovški knjižni sejem, na katerem je knjižnica po simbolični ceni prodajala odpisano
gradivo. Ure pravljic z Lisico Mico so se začele 10. oktobra s predstavo Paket Pika Net
gledališča Ku-kuc. Literarni klub Bovec je 17. oktobra v knjižnici organiziral Kosovelov
večer. 28. novembra sta Medeja Kenda in Maja Kranjc v sklopu večerov Bovčani pišejo
zgodbe predstavili svoje potovanje po Indiji.
Tri skupine predšolskih otrok iz Vrtca Bovec so na enomesečnih v knjižnici predstavile svoje
izdelke. Knjižnica je ob raznih priložnostih pripravljala tudi priložnostne razstave gradiva,
imeli so tudi eno Razstavo bralcev.
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8.5 Domoznansko gradivo
V letu 2014 smo poleg zbiranja in nakupa tekočih in starejših knjižnih izdaj domoznanskega
gradiva zbirali tudi fotografije in razglednice z motivi iz naših krajev ter z motivi iz prve
svetovne vojne. 

Ob 170-ti letnici rojstva pesnika Simona Gregorčiča (15. 10. 1884) je domoznanski oddelek
pripravil priložnostno razstavo o njegovem življenju in ustvarjalnem delu. Razstava je bila od
15. do 30. oktobra na ogled v Knjižnici Kobarid, od 10. do 30. novembra še tolminski
knjižnici.

Lani je domoznanski oddelek sodeloval pri izdelavi seznama domoznanskih serijskih
publikacij, ki je bil v tiskani obliki predstavljen septembra 2014 na Domfestu, srečanju
domoznanskih oddelkov slovenskih splošnih knjižnic, v Novi Gorici.

Primorci.si
konec leta 2014 je bilo v biografskem spletnem leksikonu, ki ga skupaj z ostalimi
primorskimi knjižnicami dopolnjujemo od leta 2012, 802 zapisa o osebnostih, ki so s svojim
delom vplivale na vsa področja življenja na Primorskem. Od tega je Knjižnica Cirila Kosmača
Tolmin prispevala 222 zapisov o pomembnih osebah iz Posočja, kar je največ med vsemi
sodelujočimi. V letu 2014 so bili narejeni le 4 zapisi.  

DEPO – zbirka digitaliziranega domoznanskega gradiva
Oblikovana je bila delovna skupina za digitalizacijo domoznanskega gradiva. (5 sestankov).
Določena je bila delovna platforma Omeka, za začetek so bile poskenirane vse razglednice, ki
jih hranimo, nadaljevali bomo s članki in drobnim tiskom. 

8.6 Delo z uporabniki s posebnimi potrebami
Skozi vse leto so nas obiskovali tudi učenci Podružnične šole za izobraževanje in
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Tolmin in varovanci Varstveno delovnega centra
Tolmin. 
V letu 2014 je varovance VDC vsak mesec obiskala tudi Potujoča knjižnica.
Oboji so sodelovali v akciji Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. Sodelovalo
je 23 učencev PŠIUOPP, nagrado je prejelo 21 učencev. V akciji je sodelovalo 13 varovancev
VDCja, od tega jih je 10 akcijo tudi končalo.

8.7 Strokovna pomoč in sodelovanje
Sodelovali smo s knjižnicama v Tolminskem muzeju in v Fundaciji Poti miru v Posočju.

Knjižnica je za potrebe vodenja bibliografij raziskovalcev in publicistov v katalog
COBISS/OPAC vnesla 5 zapisov o strokovnih člankih in izdajah raziskovalcev iz Posočja.

V letu 2014 je knjižnica pri različnih prireditvah in projektih sodelovala s številnimi
posamezniki in ustanovami.
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8.8 Ostalo

Prehod na COBISS3/Katalogizacija
Štirje katalogizatorji so pridobili licence za katalogiziranje gradiva s programom
COBISS3/Katalogizacija, zato smo sredi leta prešli na izboljšano verzijo programa za
katalogizacijo gradiva.

Brisanje neaktivnih članov
Na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu mora knjižnica iz vseh svojih evidenc (uničenje
članskih izkaznic in vpisnic ter izbris iz računalniške podatkovne baze) izbrisati podatke o
članih, ki knjižnice niso obiskali že več kot eno leto in so poravnali vse obveznosti do
knjižnice. 
Pred izbrisom je bilo v knjižnico vpisanih 7.326 članov. Dne 15. 12. 2014 so bili iz evidenc
izbrisani podatki o 492 članih oz. 6,7 % članov (Tolmin 297 članov, Kobarid 27 članov,
Bovec 80 članov, Potujoča knjižnica 87 članov in Dostavna knjižnica 1 član). V primerjavi z
letom 2013 je bilo izbrisanih 134 manj članov.

Izterjava gradiva in dolgov
V letu 2014 smo že šesto leto zapored izvedli izterjavo gradiva in neporavnanih dolgov pri
bralcih, ki v obdobju od zadnje izterjave (jeseni 2013) kljub 4. opominu niso vrnili gradiva in
poravnali obveznosti do knjižnice. Knjižnica je 13. 10. 2014 devetim takšnim dolžnikom
poslala obvestilo, da vrnejo gradivo in poravnajo dolgove, sicer bomo izterjavo predali
podjetju za izterjavo dolgov Creditexpressu iz Maribora. Creditexpressu smo 10. 11 .2014 v
izterjavo predali štiri.

Redna letna inventura
V začetku leta 2014 smo vsa večja osnovna sredstva opremili z nalepkami s črtnimi kodami,
tako da bomo redno letno inventuro januarja 2015 lahko prvič opravili s pomočjo čitalca in
SAOP-im programom za inventuro.

Izvedba notranje revizije
100. člen Zakona o javnih financah zahteva, da proračunski uporabniki vzpostavijo ustrezen
sistem notranjega nadzora. Del tega sistema je tudi notranja revizija poslovanja, ki jo morajo
javni  zavodi  opraviti  vsaka  tri  leta.  V  oktobru  2014 smo z  zunanjim revizorjem izvedli
notranjo revizijo poslovanja na področju: internih aktov (usklajenost z zakonodajo, predvsem
na področju varstva osebnih podatkov); evidenčnih (malih) javnih naročil; popisa osnovnih
sredstev in obračuna amortizacije; finančnega načrta in letnega poročila za 2013; novosti pri
obračunu plač in povračil stroškov zaposlenim ter izterjave neporavnanih dolgov.
Revizorka pri revidiranju ni ugotovila nobenih kršitev ali večjih nepravilnosti. Za vsako
revidirano področje je podala ugotovitve in na podlagi teh priporočila, ki jih knjižnica deloma
že upošteva (javna naročila, priprava finančnega plana, obračun plač), preostala pa bo
upoštevala pri nadaljnjem poslovanju. 

Načrt integritete
27. maja 2014 je skrbnica načrta integritete v skladu s 24. členom Smernic za izdelavo,
uvedbo in izvajanje načrtov integritete na Komisijo za preprečevanje korupcije oddala
predpisan e-obrazec Poročilo o izvedenih ukrepih iz Načrta integritete v obdobju do
2011/2012-2014 ter izpolnila e-Register tveganj za organizacijo Knjižnica Cirila Kosmača
Tolmin.
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Oddaja dokumentarnega in arhivskega gradiva 
Na  podlagi  Zakona  o  varstvu  dokumentarnega  in  arhivskega  gradiva  ter  arhivih  mora
knjižnica svoje dokumentarno in arhivsko gradivo oddati v trajno hranjenje Pokrajinskemu
arhivu Nova Gorica. 
Ksenija Krivec Komac je decembra 2013 pripravila delovno gradivo z naslovom Ravnanje z
dokumentarnim gradivom in ureditev arhiva v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu. 
Na sestanku 18. 12. 2013 s predstavnico PANGa je bilo dogovorjeno, da najprej pripravimo
pisno  strokovno  navodilo,  v  katerem  se  določi  seznam  dokumentarnega  gradiva,  ki  ima
lastnost arhivskega gradiva.  Konec leta naj  bi  arhivu predali  arhivsko gradivo iz  obdobja
1980-1991.  Pri pregledu starega arhiva se je ugotovilo, da je treba odbrati tudi gradivo za
obdobje od 1955 (25 arhivskih škatel), ki ima značaj arhivskega gradiva (spisi od 1955 do
1991). Pripravljene spise, letna statistična poročila, zapisnike sej delovne skupnosti, zapisnike
sej sveta, plane, poročila, razne predpisi in sporazume se bo oddalo v začetku leta 2015. 

Imenovanje novega Sveta zavoda
V skladu s 15. členom Odlokom o ustanovitvi je bil v letu 2014 imenovan in na 1. seji  23.
oktobra 2014 konstituiran nov Svet Knjižnice Cirila kosmača Tolmin. Mandat članov traja pet
let (do 23. 10. 2019) oz. po tem datumu do konstituiranja novega sveta.

Strateški načrt Knjižnice Cirila Kosma ča Tolmin
V skladu s 35. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. št. 111/2013) naj bi knjižnica v letu 2014 sprejela Strateški načrt za
obdobje petih let, h kateremu mora po novem pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja in
financerja. Strateški načrt knjižnice mora biti usklajen z lokalnim programom za kulturo.
Lokalna skupnost mora v skladu s tem zakonom do avgusta 2014 sprejeti svoj lokalni
program za kulturo za obdobje štirih let, če le tega nima opredeljenega že v drugem
dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti. Občina Tolmin ima strateške usmeritve
na področju kulture opredeljene v Razvojnem programu Občine Tolmin za obdobje 2012 –
2020. Občina Kobarid in Bovec strateških usmeritev na področju kulture nimata. 
Direktorica knjižnice je na osnovi lokalnega programa Občine Tolmin, Strategije razvoja
slovenskih splošnih knjižnic in Nacionalnega programa za kulturo pripravila Strateški načrt
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin za obdobje 2015-2020, ki je bil 18. 9. 2014 poslan na vse
tri občine ustanoviteljice. Do datuma tega Poročila še nobena občina ni poslala odgovora na
Strateški načrt.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Cirila Kosmača
Tolmin
Knjižnica je 17. 1. 2013 na vse tri ustanoviteljice poslala predlog sprememb Odloka.
Občinski svet občine Kobarid je 15. 4. 2013 podal sklep, da sprejme Odlok o spremembah
Odloka, dodal pa je še dva nova predloga, ki sta bila posredovana na ostali dve občini
ustanoviteljici v obravnavo (v.d. direktorja imenujejo vse tri občine, vsaka ustanoviteljica ima
po enega predstavnika v svet zavoda). Občinski svet občine Tolmin je 23. 4. 2013 sprejel
sklep, da se odlok v prvi obravnavi sprejme. Na Občini Bovec je bil Odlok v začetku leta
2015 v 1. obravnavi.

E-registrator
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) morajo vsi proračunski uporabniki od 1. 1. 2015
prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (e-računi).
Knjižnica je za prehod na poslovanje z e-računi že v letu 2014 pri podjetju SAOPe nabavila in
namestila programsko opremo eRegistrator ter s 1. 1. 2015 prešla na prejemanja e-računov.
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8. 9 Promocija

Priporočamo v Novicah iz Tolmina 
Poleg redne radijske oddaje na lokalni radijski postaji je knjižnica štirikrat na leto o knjižnih
novostih obveščala tudi gledalce internega TV-kanala TV Tmin. 

Na spletni strani in Facebooku smo objavljali novice o dogajanju v knjižnici. 
Različni mediji so med letom objavili prispevke o dogodkih in dejavnostih v knjižnici .

Zaradi varčevalnih ukrepov smo v letu 2014 prešli na e-obveščanje obiskovalcev in omejili
pošiljanje tiskanih vabil.

9 Sredstva in investicije

9.1 Sredstva, pridobljena na razpisih

V letu 2014 se je knjižnica prijavila na neposredni javni poziv Ministrstva za kulturo za
sofinanciranje nakupa gradiva, na katerem so za nakup gradiva prejeli 16.982 € (kar je 6.941
€ manj kot v letu 2013)

Prijavili smo se tudi na neposredni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa IKT
v splošnih knjižnicah. Zaprosili smo za sofinanciranje računalniške opreme za uporabnike v
Knjižnici Tolmin in Knjižnici Kobarid. Obe vlogi sta ostali na rezervni listi, vendar se do
konca leta sredstva ministrstva niso sprostila oz. povečala, da bi ju lahko realizirali.

V letu 2014 smo za projekt Primorci beremo po pokritju skupnih stroškov od Javne agencije
za knjigo prejeli 263,89 €.

9.2 Sponzorstva in donacije

Agencija Tmin tours je za projekt Primorci beremo podarila izlet za dve osebi v tujino. 

Na stroške Miš založbe je v okviru Bralnic pod slamnikom … ob Soči tolminsko knjižnico
obiskal angleški mladinski pisatelj Marcus Sedgwick. 

Različne založbe so nam podarile knjige, ki smo jih v okviru različnih akcij (npr. uganka
meseca…) podarili našim bralcem. 

Nekateri slikarji, ki so razstavljali v letu 2014, so knjižnici podarili po eno likovno delo, ki bo
del stalne likovne zbirke knjižnice. 
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9.3 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Knjižnica Tolmin
V letu 2012 je bila v okviru projekta “Obnovljivi viri energije v primorskih občinah”, ki ga
izvaja in vodi Goriška Lokalna Energetska Agencija-GOLEA, prenovljena kotlovnica na
biomaso. Energetska sanacija stvabe Knjižnice Tolmin se je v okviru istega projekta
nadaljevala tudi poleti 2014 z menjavo stavbnega pohištva in izolacijo strehe. 
Vrednost investicije je znašala 103.931,56 EUR brez DDV, 85% sredstev je donacija
Švicarskega prispevka, 15% je financirala Občina Tolmin. Izvedeni ukrepi bodo bistveno
pripomogli k boljši energetski varčnosti stavbe in s tem na znižanje stroškov.

Po gradbenih oz. montažnih delih smo prebelili celotno notranost knjižnice in tudi zunanje
dele stavbe. 
Izvedeni so bili tudi ukrepi za večjo požarno varnost (povezava požarnih loput, klimata ter
vhodnih vrat s požarno centralo) ter manjša popravila in dokončanje del (dokončanje depoja
za slike, namestitev reflektorjev za Malo galerijo, popravilo moškega WCja, namestitev
obešalnikov, ...). 

V letu 2014 so bile v posameznih enotah iz proračunskih in lastnih sredstev realizirane
naslednje investicije in investicijsko vzdrževanje (Priloga I.).

investicije redno in investicijsko vzdrževanje

Knjižnica
Tolmin

Računalniška in tehnična oprema: 
digitalni fotoaparat, prenosnik
računalnik, 3 x čitalec, zebra tiskalnik,
2 zunanji enoti za shranjevanje
podatkov

Izvedba ukrepov za požarno varnost
(povezava vhoda, klimata s požarno
centralo), posek dreves, ureditev
razsvetljave za Malo galerijo, notranje in
zunanje beljenje ter generalno čiščenje, alu
maske nad okni, montaža 2 x termostatskih
ventilov, tapiciranje 14 x stolov za prireditve

Knjižnica
Kobarid

Računalniška in tehnična oprema: 
3 x osebni računlanik z monitorjem,
tablični računalnik, slušalke, 
Pohištvena in ostala oprema: 2
predalnika

beljenje kleti

Knjižnica
Bovec

Računalniška in tehnična oprema: 
osebni računalnik z monitorjem, 

Zamenjeva razsvetljave nad izposojevalnim
pultom

Potujoča
knjižnica

Računalniška oprema: 
tablični računalnik
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10 Nerealizirano
Kosmačev etno festival (KEF) 
Že dogovorjene nastope z glasbenimi izvajalci smo morali odpovedati, saj se je prenova
stavbe iz prvotno načrtovanega meseca julija premaknila v mesec avgust, ko nja bi potekal
festival.

Prenova tolminske knjižnice
Obenem z energetsko sanacijo in beljenjem smo načrtovali, da bomo prenovili in polepšali
tudi notranjost tolminske knjižnice (nov izposojevalni pult, novi fotelji, nov tepih,
označevalne table, stojala za zemljevide, pleksiji za novitete, cvetlični lonci, pregrada
čitalnice..., ) Vendar smo večino sredstev porabili že za beljenje zunanjosti knjižnice, ki sicer
ni bilo načrtovano, ampak se je izkazalo kot najbolj smiselno v dani situaciji, in za pokritje
izdelave posebnih alu mask nad okni.

Tolmin, 18. 2. 2015 Jožica Štendler
direktorica

Poročilo o delu Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin je Svet knjižnice potrdil na svoji 
3. redni seji dne 26. 2. 2015.
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