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Knjižnica Cirila Kosma ča Tolmin 
V letu 2013 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 2013
Finančno poročilo o prihodkih in namenski porabi sredstev je Priloga I. tega poročila.

2 Knjižni čno gradivo
2.1 Nabava
Načrtovano: 5.547 enot novega gradiva2

Doseženo: 6.815 enot3

V lanskem letu: 7.337 enot

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 2013 je knjižnica kupila 6.815  izvodov gradiva (522 enot manj kot v letu 2012 zaradi
zmanjšanja sredstev) ali 3.096 naslovov (191 naslovov manj kot v letu 2012); za enoto
Tolmin 3.314 izvodov, za enoto Kobarid 1.034 izvodov, za enoto Bovec 1.290 ter za Potujočo
knjižnico 1.177 izvodov.

Razmerja:
Knjižno gradivo 88,98 % (6.064 izvodov) : neknjižno gradivo 11.02 % (751 izvodov). V
primerjavi z letom 2012 smo kupili manj enot neknjižnega gradiva (3.77 % manj).
Gradivo za odrasle 70,64 % (2.187 naslovov): gradivo za otroke 29,36 % (909 naslovov).
Slovenski standardi priporočajo razmerje 70–75 % : 25-30%.
Med naslovi je razmerje: strokovno 57 % : leposlovje 43 %. Knjižničarski standardi
priporočajo razmerje 60 % : 40 %.

2 Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin v letu 2013 je dosegljiv na http://
www.tol.sik.si/pdf/Letni_nacrt_nakupa_gradiva_2013.pdf.

3 Več informacij o nakupu gradiva v letu 2013 je v Zaključnem poročilu Neposrednega poziva za
sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 2013, ki je na vpogled v upravi knjižnice. 
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E-knjigeNOVO v letu 2013NOVO v letu 2013

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin je svojim članom od 1. 7. 2013 omogočala brezplačno
izposojo e-knjig preko portala Biblos Lib, ki ga upravlja Študentska založba. Na začetku je
bilo na portalu na voljo 350 naslovov, do konca leta je število naslovov naraslo na 521 knjig.
V drugi polovici leta 2013 so si naši bralci 99xkrat izposodili e-knjige.

Serijsko gradivo
V letu 2013 je imela Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin naročenih ali je brezplačno dobivala
147 naslovov informativnega in drugega periodičnega tiska; 141 naslovov v Knjižnici
Tolmin, 41 v Knjižnici Kobarid, 54 v Knjižnici Bovec in 32 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: 450 enot darov
Doseženo: 630 enot
V lanskem letu: 452 enot

V letu 2013 je knjižnica katalogizirala 630 enot gradiva (178 enote več kot v letu 2012), ki so
jih knjižnici podarili različni darovalci. 

2.3 Odpis gradiva
Načrtovano: 3.700 enot odpisanega gradiva
Doseženo: 4.438 enot
V lanskem letu: 3.678 enot

V letu 2013 je bilo zaradi prostorske stiske odpisano 4.438 izvodov podvojenega, zastarelega,
poškodovanega ali manjkajočega gradiva ter 46 enot gradiva, ki so jih bralci izgubili in zanje
poravnali odškodnino (kar je 760 več kot v letu 2012).

2.4 Knjižnična zbirka  4  
Na dan 31. 12. 2013 je knjižnica hranila5 179.996 enot gradiva. Od tega 88.628 enot Knjižnica
Tolmin, 28.569 enot Knjižnica Kobarid, 33.484 enot Knjižnica Bovec in 29.315 enot Potujoča
knjižnica.

Od vsega gradiva je računalniško katalogiziranega 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.  2013 je bilo v knjižnični zbirki  158.956 enot knjižnega gradiva (88,3 %) in
21.040 enot neknjižnega gradiva (11,7 %).

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 2013.
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3 Izposoja na dom6

Načrtovano: 240.000 enot 
Doseženo: 241.539 enot
V lanskem letu: 239.322 enot

V letu 2013 so si člani izposodili oz. podaljšali 241.539 enot gradiva (2.217 enot več kot v
letu 2012); od tega 121.747 izvodov v enoti Tolmin (50,4 %, od tega je bilo 835 izvodov na
Dostavni knjižnici), 40.411 izvodov v enoti Kobarid (16,7 %), 27.716 izvodov v enoti Bovec
(11,5 %) in 51.665 na Potujoči knjižnici (21,4 %).

Knjižnica je izposodila 143.615 izvodov gradiva za odrasle (59,46 %) in 97.924 izvodov
gradiva za otroke in mladino (40,54 %). V primerjavi z letom 2012 je bilo izposojeno
približno enako število gradiva za odrasle, za otroke pa 2.000 izvodov več. 
Med izposojenimi enotami je bilo 93,7 % knjižnega gradiva (226.343 enot) in 6,3 %
neknjižnega gradiva (15.196 enot). V primerjavi z letom 2012 smo izposodili manj
neknjižnega gradiva (3.158 enot manj).
V letu 2013 je bilo izposojenih 5.020 enot serijskih publikacij (182 več kot lani) ali 2 % od
vsega izposojenega gradiva.

Povprečna izposoja na dan (289 delovnih dni) je bila 836 izvodov.

Povprečno so člani knjižnice v letu 2013 obiskal knjižnico 15.63 x krat in si v letu sposodili
40.93 enote gradiva. 

Preko knjigomata je bilo v Tolminu in Bovcu izposojenih 15.425 enot gradiva (465 manj kot
lani), kar predstavlja 6,4 % od celotne izposoje v Tolminu in Bovcu. 

4 Obiskovalci in člani
Po podatkih statističnega urada je 1. 7. 2013 v Posočju živelo 18.950 prebivalcev (98 oseb
manj kot lani ob tem času); od tega v Občini Tolmin 11.570 (61,05 %), v Občini Kobarid
4.199 (22,15 %) in v Občini Bovec 3.181 (16,80 %) prebivalcev.

4.1 Obiskovalci
Načrtovano: 94.000 obiskov
Doseženo: 92.275 obiskov
V lanskem letu: 94.474 obiskov

V knjižnici smo v letu 2013 zabeležili 92.275 obiskov7, kar je 2.199 manj kot lani. 
Od tega 52.2148 v enoti Tolmin (57 %, od tega 345 na Dostavni knjižnici), 17.247 v enoti
Kobarid (19 %), 14.202 v enoti Bovec (15 %), 8.612 na Potujoči knjižnici (9 %).

6 Knjižnica ne vodi evidence o izposoji v knjižnici.
7 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 pred in šolskih skupin,.... 
8 Števec obiskov v Knjižnici Tolmin je v letu 2013 naštel skoraj 65.000 obiskovalcev, kar dokazuje, da je bilo
dejanskih  obiskov  uporabnikov  13.000  več,  kot  pa  smo  jih  zabeležili  v  računalniških  statistikah  izposoje,
vračanja in dostopa do interneta.
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V primerjavi z letom 2012 se je število obiskov povečalo samo v Knjižnici Bovec, v vseh
ostalih oddelkih se je obisk znižal, predvsem v Knjižnici Tolmin (za 2.322 obiskov), ker je
bila knjižnica v poletni sezoni 14 dni zaprta zaradi prenove razsvetljave.

Na dan (289 delovnih dni) je bilo povprečno 320 obiskov.

Če obisku zaradi izposoje ali vračanja gradiva in dostopa do interneta prištejemo še
obiskovalce prireditev in raznih dejavnosti, potem je bilo v letu 2013 približno 100.000
fizičnih obiskov. 

4.2 Aktivni člani
Načrtovano: 6.050 aktivnih članov 
Doseženo: 5.900 članov
V lanskem letu: 6.033 članov

Matično knjižnico in njene enote je obiskovalo 5.900 aktivnih članov (kar je 133 manj kot
lani): Tolmin 3.978 aktivnih članov (od tega 20 aktivnih na Dostavni knjižnici), 1.433
Kobarid, Bovec 989 in Potujoča knjižnica 1.043. 
V primerjavi z lani se je število aktivnih članov povečalo povsod razen v Tolminu (113
aktivnih članov manj kot v letu 2012).

Razlika v seštevku po posameznih enotah (7.443 članov) nastane zaradi aktivnih članov
(1.543 članov), ki obiskujejo več knjižnic. 
388 naših aktivnih članov ima stalno bivališče zunaj Posočja.

Pregled aktivnih članov po občinah pokaže, da knjižnico obiskuje 29,75 % tolminskih
občanov, 29,81 % kobariških in 25,68 % bovških občanov. Povprečni delež včlanjenih
prebivalcev za vse tri občine je 29,08 %. Slovensko povprečje za leto 2012 je 24,1 %.

4.3 Novi člani
Načrtovano: 750 novih članov 
Doseženo: 675 članov 
V lanskem letu: 751 članov

V letu 2013 se je v knjižnico vpisalo 675 novih članov, kar je 76 manj kot 2012. 

4.4 Otroci in mladi člani
Po podatkih Statističnega urada je bilo na dan 1.7. 2013 v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec 
14.06 % prebivalcev starih od 0 do vključno 15 let. Povprečje v Sloveniji je bilo 15.4 %.

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

18.950 2.665 ali 14.06 % 16.285 ali 85.94 %

Od vseh otrok v Posočju v starosti od 0 do vključno 15 let je bilo v letu 2013 v knjižnico
včlanjenih 1.378 otrok oz. 51,70 % vseh otrok. Otroci predstavljajo 23,35 % naših članov.
Zanje smo v letu 2013 kupili približno 33,93 % enot od vsega kupljenega gradiva, izposodili
so si 40,54 % enot vsega izposojenega gradiva.
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5. Telefonske in E- storitve  (virtualni obiskovalci)
Poleg fizičnih obiskovalcev storitve knjižnice uporablja vse več „virtualnih“ obiskovalcev.

5.1 Uporaba bibliofona
Knjižnica bralcem omogoča podaljševanje gradiva preko Bibliofona od leta 2007. 
Tako kot v letu 2012 se je število klicev zmanjšalo na račun spletnih storitev. V letu 2013 je
bilo vseh klicev 493 klicev. S 340 klici je bilo podaljšanih 1.561 enot.  
Za rezervirano gradivo je bilo članom poslanih 372 SMSov. Vseh SMS, ki smo jih poslali
članom, pa je bilo 1.283 (opomin, potek, rezervacija..).

5.2 Transakcije preko OPACa
Člani so v letu 2013 s svojimi gesli prijavili 4.434 x krat in naredili 14.117 transakcij preko
OPACa, kar je 1.021 transakcij več kot v letu 2012. Od tega je bilo 1.502 naročenih enot,
1.067 rezerviranih enot, 327 preklicanih rezerviranih enot in 11.217 podaljšanih enot. 
V povprečju vsak član naredi 2.4 transakcije preko OPACa na leto.
Večletne statistike kažejo, da uporabniki vedno bolj uporabljajo podaljševanje inr naročanje
gradiva preko interneta. 

5.3 Uporaba spletne strani
V 2013 je spletno stran knjižnice 26.178 krat obiskalo 13.626 oseb, kar je 873 obiskov več

kot v lanskem letu. 48% je bilo novih obiskov. Vsak obiskovalec si je ogledal 1,85 strani v
trajanju 1 minute 57 sekund. Pregledali so 48.424 strani.

5.4 Uporaba elektronskih baz podatkov
V letu 2013 so preko spletne strani knjižnice uporabniki lahko dostopali do: 
- podatkovnih zbirk: 
IUS INFO in FinD INFO, Encyclopaedia Britannica, EBSCO host in zbirka Oxford (Grove
Art Online, Grove Music Online, Oxford English Dictionary, Oxford Reference Online,
Who's who & Who was who), 
- elektronskih serijskih publikacij:
Delo, Dnevnik, Finance, Knjižničarske novice, Sodobna pedagogika

Dostop do teh baz večinoma zagotavlja osrednja območna knjižnica v Novi Gorici. Statistični
podatki o uporabi baz oz. obiskih teh spletnih strani se beležijo skupaj za vse štiri območne
knjižnice, zato podatki, koliko člani Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin uporabljajo baze,
zaenkrat niso dostopni.

5.5 Uporaba omrežja Eduroam in Libroam
V letu 2013 je bilo na Libroam wireless omrežje 870 prijav, kar je 260 več kot v letu 2012.

5.6 Facebook in Twitter
Na facebook profilu knjižnice so obiskovalci do 31. 12. 2013 naredili 272 všečkov, na
twitterju pa ima knjižnica 125 sledilcev.
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6 Odprtost
Načrtovano: 5.510 ur odprtosti
Doseženo: 5.678 ur
V lanskem letu: 5.610 ur

V letu 2013 so bile knjižnice uporabnikom na voljo 5.678 ur, kar je 68 ur več kot v letu 2012
(Tolmin 2.398, Kobarid 1.383, Bovec 1.383, Potujoča 525 in Dostavna 40 ur). 

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 29.7. do 10. 8. 2013 zaprta zaradi prenove
razsvetljave. 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 odpadlo 12 ur
obiskov.

7 Enote Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

7.1 Potujoča knjižnica
Potujoča knjižnica je v letu 2013 obiskovala 80 postajališč v treh posoških občinah. Od tega
je enkrat mesečno obiskovala štiri nova postajališča: Modrejce, Most na Soči (vrtec), Kuk in
Drežniške Ravne (most).

Na Potujoči knjižnici se izposodi ena petina (21 % ali 51.665 enot gradiva) celotne izposoje
knjižnice. Delež obiskovalcev znaša 9 % (ali 8.612) od vseh obiskov knjižnic. Podatek o
številu obiskov na Potujoči knjižnici ni povsem 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 2013 je Dostavna knjižnica enkrat mesečno s kombijem obiskovala 5
vasi v občini Tolmin (Stržišče, Logaršče, Zadlaz-Žabče, Čadrg, Zadlaz-Čadrg) in to vse v
enem dnevu. Na Dostavni knjižnici je bilo izposojeno 835 (107 več kot lani) enot gradiva 20
aktivnim članom.
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8 Ostale dejavnosti 
8.1 Organiziranje dejavnosti za vseživljenjsko učenje

Informacijsko opismenjevanje9

Za člane knjižnice že več let zapored od jeseni do pomladi izvajamo brezplačne računalniške
tečaje Računalnik ne grize za začetnike. Tečaj je sestavljen iz: Spoznajmo računalnik (2
dneva po 2 uri, skupaj 4 ure), Word (2 uri) ter Internet in e-pošta (2 uri). 
V letu 2013 so tečaji potekali v Knjižnici Tolmin (3 x; jan., feb. in mar.), Kobarid (jan.) in
Bovec (feb. in dec). Izvedenih je bilo 6 sklopov tečajev (po 2 uri, 48 skupno  ur), ki se jih je
udeležilo 134 oseb (Tolmin 40 tečajnikov, Kobarid 24 in Bovec 70). Izvajali so jih je zunanji
sodelavci.

Zahtevnejšim uporabnikom je bil namenjen tečaj Urejanje digitalnih fotografij. V Knjižnici
Tolmin so bili izvedeni štirje tečaji po 2 uri, ki se jih je udeležilo 24 oseb. 

V letu 2013 so se uporabniki v Knjižnici Tolmin enkrat mesečno lahko udeležili tudi tečaja
Iskanje po elektronskem katalogu COBISS/OPAC (2 uri). Na dveh terminih se je
samostojnega iskanja učilo 6 oseb.

E–Tečaji NOVO v letu 2013NOVO v letu 2013

V jeseni 2013 smo osnovne računalniške tečaje Računalnik ne grize zaradi povpraševanja
uporabnikov po zahtevnejših vsebinah nekoliko preoblikovali in nadgradili z novimi e-
vsebinami ter jih poimenovali E – Tečaji . Z njimi želimo uporabnike naučiti samostojnega
iskanja informacij ter uporabe nove tehnologije in e-gradiv (uporaba e- bralnika in tablice).
E-tečaj vsebuje 5 posameznih tečajev: E-knjige, E-podatkovne zbirke, Iskanje gradiva in
informacij v katalogu COBISS/OPAC, E-pošta in internet ter Urejanje digitalnih vsebin.
Člani se lahko prijavijo na posamezen tečaj, ki traja 2 uri.
V Knjižnici Tolmin smo E-tečaje izvedli v mesecu novembru in decembru 2013. Udeležilo se
jih je 30 oseb.

Skupno je bilo v letu 2013 izvedenih 76 ur računalniških tečajev, ki se jih je udeležilo 194
oseb.

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

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 2013/2014.

Obiski predšolskih otrok
V letu 2013 je tolminsko knjižnico obiskalo 23 skupin predšolskih otrok, bovško knjižnico 3
skupine in Potujočo knjižnico dve skupini iz vrtca., ki smo jim po dogovoru pripravili
pravljične ure na izbrano temo. Ob 28 obiskih si je knjižnico ogledalo in pravljico poslušalo
541 otrok.

9 Podrobnejše statistike so priloga tega poročila.
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Obiski šolskih skupin 
V letu 2013 je deset razredov obiskalo knjižnice v Tolmin, Kobarid sin Bovcu. Nižji razredi
so prišli na ure pravljic, višji na predstavitve knjižnice. Učencem PŠ Šentviška Gora je
knjižničarka s Potujoče knjižnice podelila priznanja za Bralno značko. Bibliopedagoških ur se
je udeležilo 170 otrok. 

Ure pravljic z Lisico Mico 
Knjižnica že vrsto let v jesensko-zimskem času organizira ure pravljic v vseh knjižnicah. V
letu 2013 so otroci 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 2013 smo izvedli 30 ur pravljic (v vsakem oddelku po 10),
ki se jih je udeležilo 635 otrok.

Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosma ča Tolmin (v šolskem letu 2012/2013)
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. Učencem za
vsakih pet prebranih knjig podarimo nagrado (1. svinčnik, 2. beležka s svinčnikom, 3.
denarnica in 4. dežnik). 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. 
V šolskem letu 2012/2013 je od 141 učencev v 3. razredih v akciji sodelovalo 89 učencev ali
63 %, od tega je vseh 20 knjig prebralo 65 učencev (73 %), skupaj so prebrali 1.513 knjig.
Delež sodelujočih se je v primerjavi s šolskim letom 2011/2012 povečal za 6 %, delež tistih,
ki so akcijo zaključili, pa se je zmanjšal za 3 %. Zaradi akcije se je v knjižnico včlanilo 19
otrok.
Uradni začetek akcije za šolsko leto 2013/2014 je bil 7. 10. 2013. Pred tem smo v knjižnicah
in po šolah izvedli 12 predstavitev akcije (Tolmin 5, Kobarid 1, Bovec 1 in PK 5) za 130
otrok. Novost akcije v tem šolskem letu je spremenjen sistem nagrajevanja. Učenci za vsakih
pet prebranih knjig prejemejo žig, za vseh 20 prebranih knjig na koncu glavno nagrado,
prenosni MP3 predvajalnik. Ob predstavitvi so vsi učenci v dar prejeli torbo.

Knjižna uganka 
Tudi v letu 2013 so mladi bralci lahko vsak mesec (11 ugank) 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 60 ugank, kar je povprečno 15
več kot lansko leto.

Rastem s knjigo za OŠ in SŠ
je vseslovenski projekt za učence 7. razredov OŠ in dijake 1. letnikov SŠ, ki je v šolskem letu
2012/2013 potekal že šesto 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. 
Knjižnico Tolminu so v letu 2013 obiskali učenci 7. razreda OŠ Tolmin, učenci 7. razreda OŠ
Kobarid so obiskali knjižnico v Kobaridu, bovški učenci pa so obiskali Knjižnico Bovec
(skupaj 6 skupin, 137 učencev). Ob obisku knjižnice so učenci spoznali knjižnico, njeno
gradivo, ureditev in dejavnosti, iskanje in podaljševanje gradiva preko OPACa, reševali so
Mega kviz in si ogledali videopredstavitev knjige Kot v filmu. 
Dva razreda dijakov 1. letnika Gimnazije Tolmin so obiskali Knjižnico Tolmin. 
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Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz v šolskem letu 2012/2013
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. 

Prazniki, povezanih s knjigami
Ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke je knjižnica povabila Gledališče iz desnega
žepka. Lucija Ćirović je odigrala predstavo Poklic coprnice Mice.

V vsaj eni od naštetih dejavnosti ali akcij je sodelovalo 1.686 otrok.

Bralnice pod slamnikom... ob Soči  
Festival, ki smo ga letos izvedli drugič, je potekal od 23. 5. do 30. 5. 2013. Glavni
organizatorji smo Miš založba, Knjižnica Domžale, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin in
Društvo bralna značka Slovenije – ZPMS.
Festival želi spodbujati prostočasno branje, strpnost do drugačnih ter medgeneracijsko
povezovanje (med šolami in vrtci, domovi starejših). Skupna tema letošnjega festivala so bile
»zamolčane zgodbe«. 
Miš založba je v marcu 2013 razpisala literarni natečaj o »zamolčanih zgodbah«, ki mu je
uvod napisal Slavko Pregl. Med nagrajenimi so bili tudi spisi treh učencev iz Posočja. 
Festival smo uradno začeli v čet., 23. maja, v Knjižnici Tolmin z obiskom in odprtjem
razstave ilustratorja Damijana Stepančiča. 
Pisateljica in urednica Gaja Kos je 27. maja obiskala učence na PŠ Soča in Žaga. Istega dne je
strokovnjakinja za mladinsko literaturo Tilka Jamnik na Knjižni čajanki v Centru za dnevne
aktivnosti starejših občanov Tolmin predstavila kvalitetne knjige za odrasle in knjige za
branje vnukom. Festival smo v knjižnici zaključili 30. maja s Pravljičnimi igrarijami. Pravljičarja
iz Pionirske knjižnice v Ljubljani Ida Mlakar in Tone Obadič sta otrokom iz vrtca Tolmin
pripovedovala slovenske  ljudske pravljice.
V festivalskem tednu je štiri prireditve izvedla OŠ Kobarid (S pravljico okrog sveta, Slavčkov odmev ,
Rumenčica in Radi beremo in pojemo). Učenci 3. razreda OŠ Most na Soči so se ob nagrajenem spisu
Benjamina Žbogarja o različnih družinah pogovarjali s Kristino Šturm Leban, direktorico Centra za
socialno delo Tolmin.
Skupno je bilo v enem tednu enajst prireditev na osmih lokacijah, približno 900 obiskovalcev
in 12 udeleženih institucij.

Knjižnica je 12. decembra 2013 organizirala srečanje za predstavnike šol in vrtcev, na
katerem smo evalvirali Bralnice 2013 in predstavili načrtovane dejavnosti festivala za leto
2014:

Ustvarjalne delavnice
V času zimskih počitnic, 26. 2. 2013, sta Mateja Gorjup in Samo Kutin (duo Lunin med)
otroke z različnimi glasbili in ljudskimi pesmimi popeljala na glasbeno potovanje po različnih
deželah sveta. 28. 2. 2013 so otroci s pravljičarko Renato Lapanja odkrivali, zakaj so drevesa
tako pomembna za ljudi in za gozdne živali. Po pravljici so ustvarjali svoja drevesa.

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.
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8.3 Spodbujanje bralne kulture za odrasle

Beri pod brezo
V poletnih mesecih smo pod breze v atriju zopet postavili stole in mize, da so bralci lahko
posedali in listali dnevno časopisje. Poleg igranja z velikimi šahovskimi figurami pa so si čas
lahko krajšali tudi z različnimi družabnimi igricami.

Primorci beremo
Projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle Primorci beremo je od 23. aprila do 11.
novembra 2013 potekal že sedmo leto zapored. Namen projekta je promocija sodobnega
slovenskega leposlovja. Letošnji priporočilni seznam Primorci beremo je bralcem ponujal 60
del; 51 proznih in 9 pesniških zbirk. V projektu poleg osmih primorskih knjižnic sodelujeta
tudi slovenski knjižnici v Trstu in Gorici. 
Ker v Knjižnici Tolmin ob tem prazniku knjige že četrto leto organiziramo Bukvarno, je bila
uvodna prireditev Primorci beremo v Knjižnici Kobarid. Gost prireditve v torek, 23. aprila, je
bil Zvone Šeruga.
V letošnjem primorskem branju je sodelovalo 895 bralcev, ki so prebrali 7.237 knjig
slovenskih avtorjev. V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin je sodelovalo 80 bralcev (kar je šest
manj kot lani), prebrali so 547 knjig. Gost zaključne prireditve 3. decembra Zoran Predin je
73 izročil priznanje in svojo knjigo Druga žena v haremu.
TA Tmin tours pa je izžrebani bralki podarila enodnevni izlet za dve osebi v tujino. 

Knjižna pekarna
V juliju in avgustu smo za bralce pripravljali pakete presenečenja. V vrečke, katere vsebino si
bralci ne morejo ogledati pred izposojo, smo med knjižne novosti in best sellerje skrili tudi
kakšno kvalitetno leposlovno delo slovenskih ali tujih avtorjev. Namen akcije je poskus dviga
bralne kulture in popestritev poletne ponudbe. Poleti 2013 so si bralci sposodili približno 57
takšnih paketov.

Tvoja, moja, naša knjižnica
Tudi v letu 2013 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 2013 je bilo 25 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.

Bralni klub
V Knjižnici Tolmin so srečanja bralnega kluba zamrla.
Člani Bralnega kluba v Kobaridu, ki je bil ustanovljen 16. oktobra 2012, so se v letu 2013 na
klepetu o knjigah sestali štirikrat. 
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Tematske razstave
V letu 2013 smo pripravili 21 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, 20. 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.

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.
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8.4 Prireditve
V skladu s Planom dela knjižnice za leto 2013 je knjižnica izvedla manj prireditev kot v
preteklih letih.

V letu 2013 je Knjižnica Tolmin v galeriji in atriju organizirala 36 različnih prireditev in
dogodkov za odrasle in otroke (Poročilo o prireditvah v prilogi). 17 prireditev so v knjižnici
organizirala razna društva. Skupaj je bilo 53 prireditev, kar je 13 prireditev manj kot lani, v
skupnem trajanju 110.5 ur.

Otvoritev razstav in prireditev se je udeležilo približno 4.290 obiskovalcev (kar je 61 več kot
lani). Povprečno število obiskovalcev na prireditev je 81 (lani 64 oseb).

Za 2013 Načrtovane
knjižnica 

Načrtovane 
drugi 

skupaj Realizacija
knjižnica

Realizacija
drugi

skupaj

Prireditve za odrasle 26 10 36 26 17 43

bralna kultura 11 0 11 11 0 11

razstave 6 0 6 6 1 7

dokumentarne razstave 0 1 1 0 0 0

gledališke predstave 0 0 0 0 0 0

filmske projekcije 0 0 0 0 2 2

glasbeni večeri 3 0 3 3 1 4

potopisna predavanja 5 2 7 5 4 9

predavanja 1 3 4 1 4 5

ustvarjalne delavnice 0 0 0 0 0 0

ostalo 0 4 0 0 5 5

Prireditve za otroke 5 2 7 10 0 10

bralna kultura 2 1 3 3 0 3

razstave 1 1 2 2 0 2

ustvarjalne delavnice 1 0 1 3 0 3

gledališke predstave 1 0 1 1 0 1

ostalo 0 0 0 1 0 1

skupaj 31 12 43 36 17 53

Kosmačev etno festival (KEF) NOVO v letu 2013NOVO v letu 2013

V času od 21. do 23. 8. 2013 je knjižnica prvič organizirala poletni festival etno in ljudske
glasbe. Na treh zaporednih večerih so se predstavile domače in tuje glasbene skupine, ki
preigravajo etno glasbo z različnih koncev sveta ali izvajajo avtorsko glasbo. 
21. 8. : Lunin med (glasbena delavnica), Horda grdih (etno glasba Balkana, Dejan Lapanja &
Katarina Juvančič (avtorska, etno obarvana glasba) 
22. 8.: 20:00 Rezjanab sasjedi (Tolmin, slovenska ljudska glasba), Volk Folk (Ilirska Bistrica,
slovenska ljudska glasba)
23. 8.: Tri fir (Zagreb, irska glasba), Brencl Banda (Bistrica ob Sotli, etno z različnih vetrov &
avtorska)
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Povratna vozovnica
V jeseni 2012 do pomladi 2013 so že tretje leto zapored potekala potopisna predavanja. V
petih predavanjih smo obiskali Kitajsko, Afriko, ZDA, Butan in Avstralijo. 14 dni pred
vsakim potopisom smo pripravili razstavo gradiva o izbrani deželi.

Naj vam predstavim 
V letu 2012 smo obiskovalcem knjižnice prvič ponudili možnost, da se na manjšem
razstavnem prostoru na izposoji v Knjižnici Tolmin predstavijo s svojimi izdelki. V letu 2013
v Knjižnici Tolmin ni nihče izkoristil te možnosti.
V Knjižnici Kobarid so bile tri razstave. Maja se je predstavila Barbara Kravanja z ročno
izdelanimi voščilnicami. Junija je svoja likovna in literarna dela razstavila Ina Stergar. KD
PoBeRe je v novembru na ogled postavilo literarna dela svoji članov.

Mala galerijaNOVO v letu 2013NOVO v letu 2013

V letu 2013 smo opremili dodaten prostor za razstave na vrhu stopnišča v Knjižnici Tolmin.
Namenjen je lokalnim umetnikom, šolam in ustvarjalcem, ki nimajo zadostne količine del za
razstavo v galeriji knjižnice. V marcu so učenci OŠ Tolmin predstavili svoje fotografije, ki so
nastale po pravljični pripovedi Kamen in njiva Cirila Kosmača. V septembru so bile ob
predstavitvi knjige Od Idrije do Nediže na ogled tudi ilustracije Giacinta Iussa iz knjige. V
mesecu oktobru, ki je tudi mesec šolskih knjižnic, so svoje izdelke razstavili učenci OŠ
Kobarid.

Prireditve v Knjižnici Kobarid 
je ob slovenskem kulturnem prazniku od 4. do 7. februarja 2013 organizirala knjižni sejem. 
23. aprila je bil gost uvodne prireditve Primorci beremo Zvone Šeruga. 21. novembra je v
Kobaridu predavala psihologinja Alenka Rebula.

Prireditve v Knjižnici Bovec 
Od 9. do 13. septembra je bil v mali dvorani Kulturnega doma Bovec dobro obiskan Bovški
knjižni sejem, na katerem je knjižnica po simbolični ceni prodajala odpisano gradivo.
19. septembra je Renata Kverh v sklopu večerov Bovčani pišejo zgodbe predstavila svoje
potovanje po Danski.

8.5 Domoznansko gradivo
V letu 2013 smo poleg zbiranja in nakupa tekočih in starejših knjižnih izdaj domoznanskega
gradiva zbirali tudi fotografije in razglednice z motivi iz naših krajev.

Ob 130-ti  letnici  rojstva Ivana  Preglja  (27.  10.  1883)  je  domoznanski  oddelek v  galeriji
pripravil priložnostno razstavo o njegovem življenju in ustvarjalnem delu.

Knjižnica se je v praznovanje 300-letnice punta vključila z razstavo ilustracij Rudija Skočirja
po Pregljevih Tolmincih ter predstavitvijo nove ilustrirane izdaje Tolminci. 

Primorci.si   
biografski spletni leksikon Primorci.si, ki je skupni projekt primorskih knjižnic, je javno
dostopen od 8. 2. 2012. Prvotnim 215 zapisom o zaslužnih osebah iz Posočja je tolminska
knjižnica v letu 2013 dodala 21 novih življenjepisov. Od vseh 662 zapisov v letu 2012 in
2013 je Tolmin prispeval 228 zapisov ali 34,4 %, kar je daleč največ.
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Ob praznovanju priključitve Primorske k matični domovini je bila v Državnem zboru v
mesecu septembru 2013 na ogled razstava „Zahodno od raja“, ki jo je pripravil domoznanski
oddelek tolminske knjižnice. Razstava, ki prikazuje povojno dogajanje na Bovškem in
Kobariškem v coni A Zavezniške vojaške uprave v letih 1945-1947, je bila prvič na ogled v
galeriji tolminske knjižnice septembra 2006.

8.6 Delo z uporabniki s posebnimi potrebami
Čez vse leto so nas redno obiskovali tudi učenci Podružnične šole za izobraževanje in
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Tolmin in varovanci Varstveno delovnega centra
Tolmin. 
Oboji so sodelovali tudi v akciji Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. Zanje
smo akcijo nekoliko prilagodili. Sodelovalo je 23 učencev PŠIUOPP, vse štiri nagrade je
prejelo 19 učencev. V akciji je sodelovalo 12 varovancev VDCja, od tega jih je 5 akcijo tudi
končalo.

8.7 Strokovna pomoč in sodelovanje
V okviru priprav na festival Bralnice pod slamnikom je knjižnica 14. 2. 2013 za šolske
knjižničarke, vzgojiteljice, mentorje in ostale strokovne delavce na šolah in vrtcih, ki se
ukvarjajo z bralno vzgojo, organizirala predavanje Tilke Jamnik o kvalitetnih knjigah za
otroke in mlade. Dveurnega predavanja se je udeležilo 26 strokovnih delavk.

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 15 zapisov o strokovnih člankih in izdajah raziskovalcev iz Posočja.

Na sestanku 18. januarja 2013 smo se s predstavnicama Centra za dnevne aktivnosti starejših
občanov pogovarjali o možnostih sodelovanja. Rezultat sestanka je bila predstavitev storitev,
ki jih knjižnica ponuja starejšim, v prostorih Centra 4. februarja 2014. Članice Centra je v
okviru Bralnic 27. maja obiskala tudi Tilka Jamnik ter jim predstavila kvalitetne knjige za
odrasle in vnuke.

Na povabilo Društva bolnikov po možganski kapi je 26. junija 2013 knjižnica predstavila
situacijo in možnosti za gibalno prizadete osebe v tolminski knjižnici. 

V letu 2013 je knjižnica pri različnih prireditvah in projektih sodelovala s številnimi
posamezniki in ustanovami.
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8.8 Ostalo
Brisanje neaktivnih članov
Na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu je knjižnica novembra 2013 iz vseh svojih
evidenc (uničenje članskih izkaznic in vpisnic ter izbris iz računalniške podatkovne baze)
izbrisala 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 7.205 članov (stanje na
dan 22. 10. 2013), po izbrisu dne 26. 11. 2013 jih je bilo še 6.602. 
Iz evidenc so bili tako izbrisani podatki o 691 članih oz. 8 % članov (Tolmin 412 članov,
Kobarid 101 članov, Bovec 90 članov, Potujoča knjižnica 87 članov in Dostavna knjižnica 1
član). V primerjavi z letom 2012 je bilo izbrisanih 359 manj članov.

Izterjava gradiva in dolgov
V letu 2013 smo že peto leto zapored izvedli izterjavo gradiva in neporavnanih dolgov pri
bralcih, ki v obdobju od zadnje izterjave (jeseni 2012) kljub 4. opominu niso vrnili gradiva in
poravnali obveznosti do knjižnice. Knjižnica je 14. 10. 2013 osmim takšnim dolžnikom
poslala obvestilo, da vrnejo gradivo in poravnajo dolgove, sicer bomo izterjavo predali
podjetju za izterjavo dolgov Creditexpressu iz Maribora. Šest smo jih Creditexpressu predali
v izterjavo 11. 11. 2012.
Dne 2. 1. 2014 sta bila od 6 predanih oseb rešena 2 primera (33 % uspešnost). Od skupno
477,60 € dolga pa je bilo izterjano 84,90 €.
Z leti se število primerov in višina dolgov niža.

Načrt integritete
Po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK) je knjižnica 5. 6 .2012 na
Komisijo za preprečevanje korupcije oddala Načrt integritete, v katerem smo opredelili
možna tveganja za nastanek koruptivnih, protipravnih in drugih neetičnih ravnanj, ki se lahko
pojavijo v knjižnici, ter določila ukrepe, s katerimi se pravočasno odpravi in preprečuje
nastanek novih tveganj. 25. 2. 2013 nam je KPK v e-pošti sporočila, da moramo Načrt
uskladiti s spremenjenimi smernicami. Poažuriran Načrt integritete smo Komisiji za
preprečevanje korupcije poslali 9. 5 .2013, nanj do 27. 2. 2014 nismo prejeli odgovora. 

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. 
Z Občine Bovec je Jožica Kavs iz Službe za družbene dejavnosti pojasnila, da se z ostalim
spremembami načeloma strinjajo. V zvezi s predlaganim 19. členom, s katerim občine
ustanoviteljice predajajo knjižnici v upravljanje nepremično in premično premoženje, kot to
določa 73. člen ZUIJKa, morajo najprej speljati postopek ovredotenja deleža, ki ga ima
knjižnica v prostorih Kulturnega doma Bovec (po porabi ali/in po kvadraturi).

Redna letna inventura
je bila izvedena v januarju 2014, obenem s popisom smo osnovna sredstva polepili s črtnimi
kodami,  tako da bomo prihodnje leto redno letno inventuro opravili  s pomočjo čitalca in
SAOP-im programom za inventuro.
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Energetska izkaznica stavbe
Knjižnica je od leta 2012 vključena v projekt CSRE – Ciljno spremljanje rabe energije v
javnih zavodih, ki ga izvaja Goriška lokalna energetska agencija GOLEA. 

V okviru mednarodnega projekta CABEE, katerega partner je Posoški razvojni center, je bila
za stavbo knjižnice v Tolminu izdelana Energetska izkaznica stavbe, datirana na 31. 12. 2013.
Merjena energetska izkaznica v skladu z zakonodajo povzema porabo za zadnja tri leta, in
sicer 2010, 2011 in 2012, ko je bil prevladujoči energent še ekstra lahko kurilno olje. Na
ogrevanje z lesno biomaso smo prešli ob koncu leta 2012.
Veljavnost izkaznice je do 31. 12. 2023.

8. 9 Promocija
Priporočamo v Novicah iz Tolmina
Ob začetku leta 2012 smo pričeli s knjižnimi priporočili obveščati tudi gledalce internega TV-
kanala TV Tmin. Oddaja s knjižnimi priporočili je bila na lokalni TV vsake tri mesece.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je 7. novembra v Novi Gorici organiziral regijski
strokovni posvetu o kulturno - umetnostni vzgoji v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Na
njem je primorske knjižnice zastopala Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin s svojo akcijo Moja
knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. Šolska knjižničarka z OŠ Kobarid pa je kot
primer dobre prakse predstavila naše medsebojno sodelovanje.

Posoški razvojni center sodeluje v mednarodnem projektu CEC5, katerega cilj je spodbuditev
nizko energetskih gradenj in energetskih sanacij v javnem sektorju ob sočasnem upoštevanju
načel trajnostne gradnje. PRC je kot enega boljših primerov pri doseganju energetske
učinkovitosti javnih stavb v Posočju prijavila stavbo tolminske knjižnice.

Knjižnica je po različnih poteh skrbela za obveščenost svojih uporabnikov o dogajanju v
knjižnici in za pojavljanje knjižnice v medijih. 

Vsi dogodki, prireditve in novosti v knjižnici so bile objavljene tudi na spletni strani knjižnice
www.tol.sik.si. 
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9 Sredstva in investicije

9.1 Sredstva, pridobljena na razpisih
Ministrstvo za kulturo nam je na javnem pozivu za nakup gradiva v letu 2013 namenilo
23.923 € (kar je kar 94 € manj kot v letu 2012).  

V letu 2013 se na razpis Ministrstva za nakup IKT opreme se nismo prijavili, ker glede na
razpisne kriterije (opremljenost PC/1.000 prebivalcev) nismo imeli možnosti, da bo naša
vloga odobrena.

V letu 2013 je projekt Primorci beremo na razpis Javne agencije za knjigo za spodbujanje
bralne kulture prijavila Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Odobrenih je bilo 4.500 €.
Po pokritju skupnih stroškov, predvsem za tiskovine, je v skladu z dogovorom vsaka izmed
sodelujočih knjižnic prejela eno desetino preostalega zneska, tj. 435, 84 €.

9.2 Sponzorstva in donacije
Agencija Tmin tours je za projekt Primorci beremo podarila izlet za dve osebi v tujino. 

Na stroške Miš založba je v okviru Bralnic pod slamnikom … ob Soči pisateljica in urednica
Gaja Kos obiskala učence na PŠ Soča in Žaga. Vsem učencem je založba podarila tudi
slikanico.

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

Oktobra 2013 se je knjižnica prijavila na e-razpis Zavarovalnice Triglav za dodelitev
donatorskih sredstev, s katerimi bi kupili 2 računalnika v Knjižnici Kobarid. Od prijavljenih
693 vlog je bilo odobrenih 148 vlog. Naša vloga (brez pojasnila) ni bila med odobrenimi. 

9.3 Investicije 

Prenova razsvetljave v Knjižnici Tolmin
Občina Tolmin se je ob strokovni pomoči GOLEE jeseni 2012 uspešno prijavila na razpis
Petrola za obnovo razsvetljave v knjižnici.
Na javnem razpisu spomladi 2013 je bil izbran Elektron d.o.o, Most na Soči, ki je zamenjavo
svetil izvedel v poletnih mesecih, zaradi česar je bila knjižnica Tomin zaprta od 29.7. do 10.
8. 2013. 
Energetska sanacija razsvetljave je znašala 32.935,15 € z DDVjem. Od tega je bilo za
upravičene stoške razpisa s strani Petrola sofinanciranih 9.740, 56 € brez DDVeja. Preostanek
v znesku 23.194,59 € je pokrila Občina Tolmin iz proračuna 2013. 
Knjižnica je pokrila še strošek izdelave PIDa in čiščenje knjižnice.
Po izračunu GOLEje je bil od septembra do decembra 2013 prihranek pri celotni rabi
električne energije v povprečju 25 %.

Prehod na IP telefone
Zaradi zniževanja stroškov telefonskih storitev smo konec leta 2013 prešli na internetno
telefonijo (IP CTX); 7 IP telefonov v Tolminu in po 1 IP telefon v Kobaridu in Bovcu.
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V letu 2013 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: 
2 mala prenosnika, projektor za prireditve, tiskalnik
Zebra za članske izkaznice, 2 bralnika za e-knjige,
tablični računalnik, 2 računalnika za izposojo z
monitorjem, čitalec za inventuro
Pohištvena in ostala oprema: 0
Drugo: 0

dokončanje razsvetljave v
galeriji,
dušilec zvoka za
prezračevanje,
projektna dokumentacija 

Knjižnica
Kobarid

Računalniška in tehnična oprema: 
delovna postaja RFID za generiranje gradiva
Pohištvena in ostala oprema: 0
Drugo: 0

sanacija kleti

Knjižnica
Bovec

Računalniška in tehnična oprema: 
bralnik za e-knjige, računalnik, zunanji trdi disk, 
Pohištvena in ostala oprema: 
omare za gradivo in korito
Drugo: 
uničevalnik papirja

Potujoča
knjižnica

Računalniška oprema: 
bralnik za e-knjige
Drugo: 
alu lestev

večje popravilo bibliobusa

10 Nerealizirano
Načrtovali smo izvedbo letne inventure s pomočjo čitalca in SAOPjevega programa, izvedli
pa ročno in obenem polepili vsa osnovna sredstva z nalepkami. 
Vse ostale načrtovane dejavnosti smo izvedli po Planu dela knjižnice za leto 2013.

Poročilo o delu knjižnice v letu 2013 je obravnavali in potrdil Svet Knjižnice Cirila Kosmača
Tolmin na svoji 18. redni seji dne 26. 2. 2014.

Tolmin, 27. 2. 2014 Jožica Štendler
direktorica
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