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Knjižnica Cirila Kosma ča Tolmin 
V letu 2015 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin načrtuje izvajanje knjižnične 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 bo 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 bomo izvajali tudi dejavnosti, ki so
namenjene vseživljenjskemu izobraževanju ter spodbujanju bralne kulture, organizirali bomo
različne prireditve, skrbeli za domoznansko gradivo, namenjali posebno skrb skupinam s posebnimi
potrebami ter skrbeli za strokovno pomoč knjižnicam na našem področju.

Plan dela knjižnice za leto 2015 temelji na veljavni zakonodaji, upošteva priporočila knjižničarske
stroke in navodila ustanoviteljic ter izhaja iz internih aktov knjižnice, ki urejajo posamezna
področja delovanja (Odlok o ustanovitvi, Letni načrt nakupa gradiva, Dokument o nabavni politiki
knjižnice, Kadrovski načrt, Strateški načrt 2015-2020)1.

1 Predvideni prihodki v letu 2015

1.1 Prihodki iz državnega in občinskih prora čunov

NAMEN Občina
Tolmin

Občina
Kobarid

Občina Bovec Ministrstvo
za kulturo

Skupno Glede na
2014

1. stroški dela

2. nakup knjig

3. materialni stroški

4. projekti in
prireditve

5 Investicije in 
inv. vzdrževanje

6 potujoča knjižnica:

od tega nakup knjig

skupaj

1 Dosegljivo na http://www.tol.sik.si/katalog_inf._javnega_znacaja.html.
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1.2 Lastni prihodki
Knjižnica v letu 2015 načrtuje lastne prihodke:

a.) iz izvajanja javne službe 
v skladu s Cenikom za leto 2015 (članarine, zamudnine, opomini, fotokopiranje,
fotografiranje,skeniranje, izpisi, drugo...)

Pridobljena sredstva bo knjižnica namenila za
− pokritje materialnih stroškov pri izvajanju javne službe
− študentsko delo
− za organizacijo prireditev, povezanih z bibliopedagoško dejavnostjo
− delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo 

b.) s prodajo blaga in storitev na trgu: 
oddaja prostorov in opreme, tisk nalepk za gradivo za druge inštitucije, sponzorstvo, prodaja knjige
o Gabrijeli Mrak, bibliografski zapisi, drugo 

Pridobljena sredstva bo knjižnica namenila za:
− pokritje materialnih stroškov, ki nastanejo z izvajanjem tržne dejavnosti
− študentsko delo
− delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo

Sredstva, ki jih bo knjižnica pridobila s plačili za izgubljeno gradivo in s prodajo odpisanega
gradiva (v skladu s 15. členom Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva), bo namenila za
nakup novega gradiva.

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki iz izvajanja javne službe in tržne dejavnosti se po
zaključnem računu na predlog knjižnice in po potrditvi Sveta knjižnice razporedi za investicije oz.
razvoj dejavnosti.

2 Knjižni čno gradivo

2. 1 Nabava gradiva
Glede na sredstva, ki jih bo knjižnica dobila na Neposrednem pozivu za sofinanciranje nakupa
knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah (NP-NKG-2015) od Ministrstva za kulturo, in glede na
Izjave občin o zagotovljenih sredstvih za nakup gradiva, ki so obvezna priloga vloge na ta poziv v
letu 2015 načrtujemo nakup 5.354 enot gradiva. 

Knjižnica bo gradivo kupovala v skladu s priporočenimi strokovnimi standardi in ga razporedila v
vse svoje enote. Obseg in razporeditev nakupa gradiva sta podrobneje predstavljena v Letnem
načrtu nakupa2.

Serijske publikacije
V zadnjih treh letih se je število naročenih serijskih publikacij po posameznih knjižnicah zmanjšalo.
V letu 2015 bomo število serijskih publikacij ohranjali na nivoju knjižničarskih standardov
(osrednja knjižnica najmanj 100 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska, vsaka
organizacijska enota 30 naslovov).

2 Dosegljiv na http://www.tol.sik.si/pdf/Nacrt_nakupa_knjiznicnega_gradiva_za_leto_2015.pdf
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E-knjige
Članom knjižnice bomo omogočali izposojo e-knjig slovenskih založb preko spletnega portala
Biblos. Knjižnica bo mesečno dokupovala e-novosti, ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 v e-
knjižnici okoli 450 naslovov.

Bralci si bodo lahko izposojali tudi e-knjige v angleškem jeziku iz zbirke (eBook Public Library
Collection) ponudnika EBSCO hosta. Zbirka obsega okoli 30.000 knjig.

V letu 2015 bomo promovirali e-knjige med našimi uporabniki (letaki, plakati, obveščanje preko
lokalnih medijev, spletne strani,...). Na računalniških usposabljanjih bomo uporabnike učili
postopka izposoje e-knjig ter uporabe e-bralnika in tabličnega računalnika.3

2.2 Darovi
V letu 2015 bo povečanje knjižnične zbirke zaradi darov odvisno od trenutne ponudbe. Knjižnica
od raznih darovalcev sprejme gradivo trajnejše vrednosti oz. še aktualno gradivo v skladu z
internim Pravilnikom o sprejemanju darov v knjižnično zbirko. Predvidevamo, da bomo v letu 2015
v knjižnično zbirko dodali 500     darov.

2.3 Odpis gradiva
V skladu s CILJem 1: Povečanje uporabe knjižnične zbirke Strateškega načrta knjižnice za obdobje
2015-20204 bomo v letu 2015 izločali in preusmerjali knjižnično gradivo (v skladišče) po
strokovnih kriterijih in v skladu z zakonodajo. Predvidoma bomo odpisali 3.800 enot gradiva. 

2.4 Knjižnična zbirka
Nabavna politika knjižnice je opredeljena v Dokumentu o nabavni politiki Knjižnice Cirila
Kosmača Tolmin za obdobje 2012 – 20155. Obstoječo zbirko skušamo z letnim nakupom dopolniti,
posodobiti in prilagodi, da bo v čim večji meri odgovarjala potrebam in interesom potencialnih
uporabnikov.

3 Izposoja
V letu 2015 načrtujemo, da bomo izposodili 243.000 enot gradiva.

4 Obiskovalci in člani

4.1 Obiskovalci
Za leto 2015 predvidevamo 93.500 obiskov. 

4.2 Aktivni člani
V letu 2015 načrtujemo 6.100 aktivnih članov. 

3 Ukrep 1 Promocija e-knjig in usposabljanje uporabnikov za dosego CILJa 2: Povečanje uporabe e-storitev knjižnice
v skladu s Strateškim načrtom Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin za obdobje 2015-2020. Dosegljiv na
http://www.tol.sik.si/pdf/Strategija_razvoja_kck_2015-2020.pdf

4 Ukrep 2 Izločanje in preusmerjanje knjižničnega gradiva (v skladišče) po strokovnih kriterijih in v skladu z
zakonodajo za doseganje CILJa 1 Povečanje uporabe knjižnične zbirke.

5 Dokument je objavljen na spletni strani knjižnice: http://www.tol.sik.si/pdf/Dokument-nabavne-politike-2012-
2015.pdf
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4.3 Novi člani
Predvidevamo, da se bo v letu 2015 v knjižnico vpisalo približno 5  00   članov.

5 Telefonske in e-storitve knjižnice

5.1 Bibliofon
Knjižnica bo bralcem tudi v letu 2015 omogoča storitve preko Bibliofona. Telefonskih podaljševanj
gradiva preko klicne številke Bibliofona je vsako leto manj. Uporabniki so se navadili na drugi dve
storitvi; tj. obveščanja o rezerviranem gradivu in gradivu pred iztekom izposoje.

5.2 Transakcije preko OPACa
Vse več bralcev uporablja e-možnosti naročanja in rezerviranja gradiva, predvsem pa podaljševanja
gradiva preko e-kataloga COBISS/OPAC. Tudi v letu 2015 bomo bralce izobraževali za uporabo
teh možnosti (Tečaj Kaj vse vam omogočata e-katalog COBISS/OPAC in Moja knjižnica).

5.3 Spletna stran
V drugi polovici leta 2014 smo začeli postavljati novo spletno stran knjižnice. V skladu s CILJem
2: Povečanje uporabe e-storitev knjižnice Strateškega načrta knjižnice za obdobje 2015-2020 bo
javnosti dosegljiva spomladi 2015.

5.4 Elektronske baze podatkov
V letu 2015 bomo uporabnikom omogočali prost dostop do zakupljenih e-podatkovnih zbirk (IUS-
INFO in FinD-INFO, Encyclopedia Britannica, eBook Public Library Collection ter SeJa) in dostop
do e-serijskih publikacij (Delo, Dnevnik, Finance, Knjižničarske novice, Sodobna pedagogika,...)

Stroške dostopa do podatkovnih zbirk članom severnoprimorskih knjižnic večinoma pokrije
osrednja območna knjižnica iz Nove Gorice v okviru sredstev, ki jih dobi od Ministrstva za kulturo
za izvajanje nalog območnosti. Le manjši del sredstev prispevamo tudi knjižnice Tolmin,
Ajdovščina in Idrija.

5.5 Omrežji Eduroam in Libroam
Tudi v letu 2015 bomo skrbeli za vzdrževanje in delovanje omrežji Eduroam in Libroam.
Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz
izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko
uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Libroam (library roaming) pa
je podobno omrežje v slovenskih knjižnicah, do katerega lahko z varovanimi gesli dostopajo člani
knjižnic.

6 Odprtost
Načrtujemo, da bodo naše enote v letu 2015 uporabnikom na voljo 5.800 ur (povprečno Tolmin 53
ur, Kobarid 28 ur in Bovec 28 ur tedensko). 

Letni in poletni (julij/avgust) urniki za posamezne knjižnice ter dnevi, ko je običajen urnik
prilagojen zaradi praznikov, so navedeni v prilogi Odprtost knjižnic v letu 2015. 

Potujoča knjižnica in Dostavna knjižnica bosta svoje bralce obiskovali po letnem razporedu
(prilogi). 

6



Plan dela knjižnice v letu 2015

6 Posamezne enote

7.1 Potujoča knjižnica
Potujoča knjižnica bo v letu 2015 obiskovala 80 postajališč v treh posoških občinah. 

7.2 Dostavna knjižnica
Namenjena je prebivalcem občine Tolmin, ki živijo v težje dostopnih, demografsko ogroženih
vaseh, do katerih ne vozijo javna prevozna sredstva, ter invalidom in bolnikom. Tretjina prebivalcev
teh vasi je starejših od 65 let in sami ne morejo do matične knjižnice v Tolminu ali do postajališča
bibliobusa. Dostavna knjižnica bo enkrat mesečno s kombijem obiskovala 5 vasi v občini Tolmin
(Stržišče, Logaršče, Zadlaz-Žabče, Čadrg, Zadlaz-Čadrg). 

8 Ostale dejavnosti 
8.1 Organiziranje dejavnosti za vseživljenjsko učenje (informacijsko opismenjevanje)

V letu 2015 bomo v skladu s strateškim načrtom6 izvajali dve vrsti informacijskega opismenjevanja:

1. 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

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

S kratkimi dveurnimi tečaji želimo uporabnike naučiti samostojnega iskanja informacij ter uporabe
nove tehnologije in e-gradiv.  
Tečaje bodo vodili zunanji sodelavci. Potekali bodo v Knjižnici Tolmin (jan., feb. in mar. ter nov.
in dec.), Knjižnici Kobarid (1 x letno) in Knjižnici Bovec (feb. in dec.). 

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

Knjižnica v času trajanja tečajev od novembra 2014 do marca 2015 svojim članom nudi brezplačno
računalniško pomoč in svetovanje. Svetovanje, ki ga izvaja zunanji sodelavec, poteka v računalniški
učilnici Knjižnice Tolmin vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 11.00 do 13.00 ure. 

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

Na pobudo knjižnice bodo 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 bodo potekale od novembra 2014 do marca 2015 vsak prvi ponedeljek v mesecu. Teme
predavanj v 2015 bodo: E-vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in državna štipendija za
polnoletne dijake in študente, Elektronsko poslovanje in UE Tolmin ter Predstavitev e-storitev
ZRSZ.

6 Ukrep 2: Promocija e-virov in usposabljanje uporabnikov za dosego CILJa 2: Povečanje uporabe
e-storitev knjižnice
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8.2 Bibliopedagoško delo in spodbujanje bralne kulture za otroke in mlade
V mesecu juniju bomo na vse osnovne šole in vrtce ter njihove podružnice ponovno 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 2015/2016.

Obiski predšolskih otrok
Obiski iz vrtcev bodo potekali po predhodnem dogovoru.

Obiski šolskih skupin
Obiski šolskih skupin bodo potekali po predhodnem dogovoru. 

Ure pravljic z Lisico Mico
Pravljice bodo dvakrat na mesec od oktobra do marca potekale v knjižnicah Tolmin, Kobarid in
Bovec. V koledarskem letu 2015 se v vsaki knjižnici načrtuje 11 pravljičnih ur, ki jih bodo izvajale
knjižničarke oz. zunanje sodelavke.

Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosma ča Tolmin 
Akcija, ki je namenjena učencem 3. razredov, se začne na svetovni dan otrok (prvi ponedeljek v
oktobru) in se zaključi konec aprila. Z akcijo želimo devetletnike spodbuditi k samostojnemu branju
in rednemu obiskovanju knjižnice. Za branje jih bomo motivirali s privlačnimi nagradami.
K sodelovanju bomo tako kot vsako leto povabili tudi varovance VDCja in učence Podružnične šole
za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Tolmin. 
Akcija se bo zaključila s prireditvijo ob mednarodnemu dnevu knjige za otroke v začetku aprila.

Knjižna uganka
V knjižnici bomo vsak mesec pripravljali knjižno uganko za otroke ter vsak mesec nagradili po
enega izžrebanega iz vsake knjižnice. 

Rastem s knjigo za OŠ in SŠ
V okviru vseslovenskega projekta Rastem s knjigo za 7. razrede devetletke in dijake 1. letnikov
srednjih šol bomo izvedli bibliopedagoške dejavnosti po navodilih Ministrstva za kulturo. 

Mega kviz
Vseslovenski Mega kviz, ki se rešuje preko svetovnega spleta, bomo predstavljali skupinam šolskih
otrok, ki bodo obiskale knjižnico. 

Bralnice pod slamnikom... ob Soči
mladinski literarni festival bo od 13. do 20. maja 2015 letos potekal že četrtič zapored. Miš založba
ga je doslej organizirala s soorganizatorjema Knjižnico Domžale in Knjižnico Cirila Kosmača
Tolmin, za leto 2015 pa se je kot soorganizator pridružila še Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica. Festival k sodelovanju vabi otroke v vrtcih, učence osnovnih in dijake srednjih šol ter
njihove vzgojitelje in mentorje. Z branjem kvalitetnih knjig mlade bralce vzgajamo k strpnosti,
multikulturnosti in medgeneracijskemu sodelovanju. Zaradi letošnje 70-obletnice konca 2. svetovne
vojne in 100-letnice začetka Soške fronte bodo dejavnosti letošnjega festivala potekale pod
sloganom Mir lahko dosežemo samo z razumevanjem.

Ustvarjalne delavnice
V dogovoru s Centrom za socialno delo bo knjižnica poskrbela za počitniške dejavnosti otrok v
času zimskih počitnic, Center pa v času krompirjevih in poletnih počitnic. Dejavnosti v prvomajskih
počitnicah bomo skušali izpeljati skupaj. 
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Tematske razstave
Za mlade bralce bomo pripravljali razstave gradiva na določeno temo. Na ta način želimo povečati
izposojo poučnega gradiva. 
S priložnostnimi razstavami jih bomo obveščali tudi o literarnih nagradah ter jih s predstavitvijo
knjižnih novitet in kvalitetnih del usmerjali k branju kvalitetne litarature.

8.3 Spodbujanje bralne kulture za odrasle

Primorci beremo
Projekt se bo 23. aprila začel že deveto leto zapored. Ker v Knjižnici Tolmin ob svetovnem
prazniku knjige že šesto leto organiziramo Bukvarno, bo uvodna prireditev Primorci beremo
potekala v Knjižnici Kobarid. Gost prireditve bo eden izmed avtorjev na priporočilnem seznamu
Primorci beremo 2015.
Primorsko branje se bo zaključilo okoli 3. decembra s prireditvami po vseh sodelujočih knjižnicah,
na katerih bomo podelili priznanja bralcem, ki bodo v tem času uspeli prebrati 5 proznih in 1
pesniško zbirko s priporočilnega seznama. Knjižnica Tolmin bo ponovno poskušala dobiti
sponzorja za nagrado nekomu izmed sodelujočih.

Poletje pod brezo
V poletnih mesecih bomo pod breze v atriju Knjižnice Tolmin zopet postavili stole in mize, da bodo
uporabniki lahko posedali in listali dnevno časopisje (Beri pod brezo). 
V atriju bodo poleti potekale tudi zaključek Pohoda po Kosmačevi učni poti, Kosmačev etno
festival in druge prireditve v dogovoru z drugimi organizatorji. 

Tvoja, moja, naša knjižnica
Tudi v letu 2015 bomo 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… 

Priporočamo
Knjižničarji skušamo promovirati kvalitetnejše slovenske in prevedene knjige. Knjige so označene s
posebnimi nalepkami in razstavljene na posebnih policah, kjer je tudi zgibanka s prejšnjimi predlogi
za kvalitetno branje. Priporočene knjige bodo objavljene tudi na spletni strani knjižnice ter v
radijski oddaji Tvoja, moja, naša knjižnica.

Tematske razstave
Pripravljali bomo razstave gradiva na določeno temo. Z razstavami želimo bralce opozoriti  na
zanimivo gradivo, ki pa ni pogostokrat izposojeno. 
Priložnostne razstave gradiva bomo pripravljali tudi ob prireditvah v galeriji knjižnice (Povratna
vozovnica, Poskrbite za svoje zdravje, ...).

Obveščanje o novostih
Za odrasle bralce bomo pripravljali tudi zgibanke s seznami novosti, ki bodo dostopni tudi na
spletni strani knjižnice. 

Povezano s knjigami
Knjižnica bo obeležila tudi pomembnejše praznike, povezane s knjigo in branjem. Ob svetovnem
dnevu knjige bomo skupaj s Turistično Zvezo Gornjega Posočja organizirali Bukvarno, sejem
rabljenih knjig in turistične literature. 

9
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Uporabnike bomo s plakati v knjižnici in razstavljenimi knjigami opozarjali na literarne nagrade in
obletnice pomembnih ustvarjalcev.

Naštete dejavnosti izhajajo iz Ukrepa 1 Načrtovanje in izvajanje dejavnosti za promocijo
knjižničnega gradiva, s katerimi bomo skušali doseči strateški CILJ 1: Povečanje uporabe
knjižnične zbirke.

8.4 Prireditve

Knjižnica Tolmin
V letu 2015 bo knjižnica v galerijskem in atrijskem prostoru organizirala več prireditev in
dogodkov. 

Načrtovane
knjižnica

Načrtovane 
drugi organizatorji

skupaj

Prireditve za odrasle 32 6 38

bralna kultura 9 9

razstave 4 4

dokumentarne razstave 1 1

gledališke predstave

filmske projekcije

glasbeni večeri 3 3

potopisna predavanja 6 6 12

predavanja 9 9

ustvarjalne delavnice 

ostalo

Prireditve za otroke 6 5 11

bralna kultura 2 2

razstave 1 1

ustvarjalne delavnice 2 5 7

gledališke predstave

ostalo 1 1

skupaj 38 11 49

Poskrbite za svoje zdravje
V sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom Zdravstvenega doma Tolmin bomo organizirali
predavanja na različne zdravstvene teme. Predavanja bodo potekala tretji torek v mesecu, predavali
bodo zdravniki iz ZD Tolmin in strokovnjaki od drugod. Teme spomladanskega niza bodo:
depresija in stres, življenj z okvaro vida ter demenca in stiske svojcev.

Povratna vozovnica
Potopisna predavanj bodo potekala od novembra 2014 do marca 2015 zadnji petek v mesecu. V
koledarskem letu 2015 načrtujemo pet predavanj. 14 dni pred vsakim potopisom bomo pripravili
razstavo gradiva o izbrani deželi.
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Kosmačev etno festival (KEF) 
Konec avgusta bo knjižnica skupaj z Andrejem Maver organizirala drugi poletni festival etno in
ljudske glasbe. Nastopili bodo lokalni izvajalci ter glasbene zasedbe iz ostale Slovenije.

Razstave Mala galerija
Na razstavnem prostoru na vrhu stopnišča v Knjižnici Tolmin bodo v letu 2015 svoje izdelke lahko
pokazali ilustratorji, učenci osnovnih šol na našem področju, posamezniki.... Razstave nimajo
uradne otvoritve.

Knjižnica Kobarid 
bo ob slovenskem kulturnem prazniku že četrto leto zapored organizirala knjižni sejem. 23. aprila
bo gost uvodne prireditve projekta Primorci beremo znan slovenski pisatelj s priporočilnega
seznama knjig Primorci beremo 2015. Spomladi je predvidena predstavitev knjige Erike Brajnik, ki
je bila zaradi zasednosti avtorice odpovedana v letu 2014 (priloga Plan dela in investicij v Knjižnici
Kobarid).

V Knjižnici Bovec 
je spomladi predvidena literarna prireditev Bovčani pišejo zgodbe ter začetek septembra Bovški
knjižni sejem. Otroci pa bodo novo sezono pravljic z Lisico Mico začeli z gledališko predstavo
(priloga Plan dela in investicij v Knjižnici Bovec).

8.5 Domoznansko gradivo
Domoznanski oddelek tolminske knjižnice hrani gradivo, ki z različnih vidikov obravnava področje
občin Bovec, Kobarid in Tolmin, dela avtorjev s tega področja, med njimi še zlasti originalna dela
domačih avtorjev, kot so Gregorčič, Pagliaruzzi, Pregelj, Kosmač, Rutar in mnogi drugi.
Domoznansko zbirko sestavljajo različne vrste gradiv; knjige, časopisi, raziskovalne in diplomske
naloge, avdio in video gradivo, fototeka (stare razglednice in fotografije) ter drobni tisk (vabila,
plakati, prospekti, katalogi in drugo informativno gradivo). 

To gradivo (razen knjig) ni računalniško obdelano, hrani se v ustreznih škatlah, registratorjih in
mapah, zato je najdljivo le ob strokovni pomoči bibliotekarja domoznanca. Izgradnja zbirke
digitaliziranega domoznanskega gradiva (DEPO) z uporabniškim vmesnikom, ki bo v skladu s
strateškim načrtom7 za uporabnike dosegljiva predvidoma v letu 2017, bo bistveno izboljšala
najdljivosti in dostopnosti domoznanskega gradiva. 
V letu 2015 bomo nadaljevali s pripravami platforme OMEKA in s skeniranjem dokumentov.

Tako kot v preteklih letih se bomo trudili, da čim bolj dopolnimo zbirko domoznanskega gradiva. V
letu 2015 bomo poleg zbiranja in nakupa tekočih in starejših knjižnih izdaj domoznanskega gradiva
zbirali tudi fotografije in razglednice z motivi iz naših krajev.

8.6 Oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami
K sodelovanju v akciji Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, ki je sicer namenjena
učencem 3. razredov, vsako leto povabimo tudi učence posebne šole in varovance VDCja Tolmin.
Pravila akcije prilagodimo njihovim bralnim sposobnostim. 

7 Ukrep 1 Izgradnja zbirke DEPO z uporabniškim vmesnikom -  zbirka digitaliziranega  domoznanskega gradiva za
doseganje CILJa 3: Izboljšanje najdljivosti in dostopnosti domoznanskega gradiva.
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Zaradi akcije in tudi sicer varovanci VDCja in učenci PŠ redno, vsaj enkrat mesečno obiskujejo
Knjižnico Tolmin. Na njihovo željo jim občasno pripravimo tudi predstavitev knjige ali knjižnice,
knjižničarke pa jih včasih obiščejo tudi na šoli oz. v stavbi VDCja.  

8.7 Strokovna pomoč in sodelovanje
V letu 2015 bomo še naprej sodelovali s knjižnicama v Tolminskem muzeju in Fundaciji Poti miru
v Posočju ter nudili pomoč šolskim knjižničarkam na našem področju.

Knjižnica ponuja tudi storitev vodenja bibliografij raziskovalcev in raziskovalnih skupin.

Pri različnih dejavnostih, projektih in prireditvah sodelujemo s številnimi posamezniki in
inštitucijami.

8.8 Ostalo

Izvedba ankete
Spomladi 2015 bomo z zunanjim izvajalcem izvedli javnomnenjsko anketo med člani, uporabniki in
neuporabniki knjižnice8. Osnovni cilj raziskave je ugotoviti, kako izboljšati ponudbo in storitve za
obstoječe člane in uporabnike oz. raziskati, na kakšen način bi se dalo povečati število članov in
uporabnikov storitev knjižnice. Torej, s kakšnimi vzvodi pridobiti neuporabnike, da bi se včlanili v
knjižnico in začeli uporabljati njene storitve.

Brisanje neaktivnih članov
Na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu bo knjižnica predvidoma oktobra 2015 iz vseh svojih
evidenc izbrisala podatke o članih, ki knjižnice niso obiskali že več kot eno leto in so poravnali vse
obveznosti do knjižnice. 

Izterjava gradiva in dolgov
Konec leta 2015 bomo s pomočjo izterjevalske agencije poskusili izterjati nevrnjeno gradivo in
neporavnane dolgove naših članov.

Redna letna inventura
V začetku leta 2015 bomo redno letno inventuro  prvič opravili s pomočjo čitalca in SAOP-im
programom za inventuro.

Sprejemanje  Odloka  o spremembah in  dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega zavoda
Knjižnice Cirila Kosma ča Tolmin
Knjižnica je 17. 1. 2013 na vse tri ustanoviteljice poslala predlog sprememb Odloka. Ker Odlok še
vedno ni bil potrjen na vseh treh občinskih svetih se postopek sprejemanja nadaljuje v letu 2015.

8.9 Promocija knjižnice in dejavnosti

Objave v lokalnih medijih
Poleg redne radijske oddaje Tvoja, moja, naša knjižnica na lokalni radijski postaji bo knjižnica
štirikrat na leto o knjižnih novostih obveščala tudi gledalce internega TV-kanala TV Tmin. 

8 Ukrep 4 Izvedba javnomnenjske ankete med člani, uporabniki in neuporabniki knjižnice za doseganje CILJa 2
Povečanje uporabe e-storitev knjižnice.
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Informacije o dogodkih in dejavnostih v knjižnici ter vabila na prireditve bomo pošiljali različnim
medijem.

Na spletni strani bomo objavljali novice o dogajanju v knjižnici.

Sodelovali bomo s predstavitvami naših dejavnosti na strokovnih srečanjih.

Širšo javnost bomo o dogajanju v knjižnici obveščali predvsem preko e-pošte.

9 Sredstva in investicije

9.1 Sredstva, pridobljena na razpisih
V letu 2015 se bo knjižnica prijavila na neposredni javni poziv Ministrstva za kulturo za
sofinanciranje nakupa gradiva.

Prijavili se bomo na neposredni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa IKT v
splošnih knjižnicah, ki bo predvidoma objavljen v aprilu 2015.

9.2 Sponzorstva in donacije
Za izvedbo posameznih akcij in projektov bo knjižnica iskala možne sponzorje in donatorje.

9.3 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Knjižnica Tolmin
V skladu s strateškim CILJem 4: Obnova in vzdrževanje stavbe Knjižnice Tolmin9 načrtujemo
zasaditev dreves in ureditev okolice knjižnice. Na temo celostne ureditve prostora treh javnih stavb
(knjižnice, občine in upravne enote) smo 26. 9. 2014 imeli sestanek s predstavniki Krajevne
skupnosti in DORa, trenutno pa sta v izdelavi dve seminarski nalogi v okviru arhitekturne delavnice
(Danaja Vastić in Ajda Merslavič).

Vkolikor bo ponovno možnost prijave na razpis za energetsko sanacijo stavb iz Švicarskega
prispevka bo občina knjižnico prijavila za investicijo v montažo spuščenega stropa in prenovo
sistema za prezračevanje in hlajenje v 1. nadstropju (680 m2)10.

Glede na razpoložljiva sredstva ter potrebe bo knjižnica v skladu s Planom nakupa IKT opreme
(priloga Plan nakupa IKT opreme za leto 2015) tekom leta nadomestila oz. dokupovala IKT
opremo.

Na pobudo knjižnice sta si 20. novembra 2014 Knjižnico Tolmin ogledala Igor Miljavec,
predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, ter Andreja Albrecht,
arhitektka iz zavoda za spodbujanje dostopnosti. Po njunih priporočilih bomo v letu 2015 izvedli še
nekaj dodatnih ukrepov za prilagoditev Knjižnice Tolmin slepim in slabovidnim osebam.

V prihodnjih letih bi želeli prenovili tudi notranjost tolminske knjižnice (nov izposojevalni pult,
novi fotelji, nov tepih, označevalne table, stojala za zemljevide, pleksiji za novitete, cvetlični lonci,
pregrada čitalnice). Nujna pa bo tudi zamenjava parketa v pisarnah ter zamenjava radiatorjev
(Ukrepa 2 in 311).

9 Ukrep 1 Zasaditev dreves in ureditev okolice za doseganje CILJa 4: Obnova in vzdrževanje stavbe Knjižnice Tolmin
10 Ukrep 4 Montaža spuščenega stropa v 1. nadstropju (680 m2) v povezavi s prenovo sistema za prezračevanje in

hlajenje v 1. nadstropju za doseganje CILJa 4: Obnova in vzdrževanje stavbe Knjižnice Tolmin.
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Knjižnica Kobarid 
Namenska sredstva Občine Kobarid se bodo v letu 2015 v glavnem namenila za odplačevanje
kredita za varovalni sistem RFID. Morebitni ostanek in lastna sredstva pa za najnujnejše investicije
(računalniška oprema, vreče za e-klet).

Knjižnica Bovec
Sredstva Občine Bovec se bodo namenila za nakup računalniške in pohištvene opreme. 

Tolmin, 18. 12. 2014 Jožica Štendler, direktorica

11 Ukrep 2 Zamenjava parketa z novo talno oblogo v pisarnah (53,46 m2) in Ukrep 3 Zamenjava radiatorjev (42
kosov)  za dosego CILJa 4: Obnova in vzdrževanje stavbe Knjižnice Tolmin.
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Priloga 1

            Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
                                  Tumov drevored 6
                                           5220 Tolmin
                                       T 05 381 15 26
                                 knjiznica@tol.sik.si

NAČRT NAKUPA KNJIŽNI ČNEGA GRADIVA 
 Knjižnice Cirila Kosma ča Tolmin za leto 2015
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1 Uvod

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin opravlja knjižnično dejavnost na območju občin Tolmin, Kobarid
in Bovec, kjer po podatku Statističnega urada z dne 1. 7 .2015 živi 18.770 prebivalcev. Knjižnična
mreža obsega štiri enote: osrednjo knjižnico v Tolminu, krajevni knjižnici v Kobaridu in Bovcu ter
Potujočo knjižnico, ki bo v letu 2015 obiskovala 80 postajališč. 

V skladu s svojim poslanstvom12 skuša knjižnica s kvalitetnim oblikovanjem zbirke:

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

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

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

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

2 Izhodišča za izgradnjo knjižnične zbirke

Namen nakupa gradiva v letu 2015 je dopolnitev, posodobitev in prilagoditev knjižnične zbirke, da
bo v čim večji meri odgovarjala potrebam in interesom potencialnih uporabnikov.
V skladu s svojim poslanstvom bo knjižnica z letnim prirastom skušala zagotoviti enako dostopnost
do čim bolj raznovrstnega in kvalitetnega gradiva, ki bo zadovoljil potrebe različnih skupin
uporabnikov. 
Kvalitetna zbirka knjižničnega gradiva je še posebej pomembna zaradi velike oddaljenosti krajev v
Posočju do večjih središč (Tolmin, Bovec, Kobarid) in drugih splošnih knjižnic.

Nakup gradiva za leto 2015 bo temeljil na strokovnih priporočilih 13 glede sestave in obsega, in
sicer:

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

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

12 Poslanstvo knjižnice je dostopno na: http://www.tol.sik.si/poslanstvo.html.
13 Standardi za knjižnice (2005)
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3 Zakonske podlage in strokovna priporočila za izgradnjo knjižni čne zbirke

Nabavna politika knjižnice je opredeljena v Dokumentu o nabavni politiki Knjižnice Cirila
Kosmača Tolmin za obdobje 2012 – 201514. V Dokumentu je opisano stanje (sestava in obseg)
obstoječe knjižnične zbirke ter določeni vsebinski in formalni kriteriji, po katerih knjižnica načrtno
gradi svojo zbirko.

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

dejavnosti kot javne službe
6. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 - 2017
7. Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013-2020
8. IFLA – Deklaracija o knjižnicah in trajnostnem razvoju
9. Unescov manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah

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

Letni načrt nakupa gradiva za 201515 upošteva tudi smernice razvoja, ki so zapisane v predlogu
Strateškega načrta knjižnice za obdobje 2015- 202016 in je usklajen z Razvojnim programom
Občine Tolmin za 2012 – 202017. 
Ker je knjižnična zbirka osnova naše dejavnosti, je letni nakup neposredno povezan tudi z letnim
Planom dela.

4 Cilji nakupa knjižni čnega gradiva v letu 2015

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin bo z nakupom gradiva v letu 2015 skušala:
− izpolniti informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja; 
− razvijati branje in bralno kulturo;
− razvijati informacijsko pismenost uporabnikov; 
− zadostiti potrebam okolja glede na različne starostne in druge ciljne skupine, 
− izpolniti posebne potrebe okolja (posebne skupine uporabnikov),
− izpolniti strokovna priporočila o obsegu in sestavi knjižnične zbirke. 

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

15 Načrt nakupa gradiva je dostopen tudi na spletnem naslovu:
http://www.tol.sik.si/pdf/Nacrt_nakupa_knjiznicnega_gradiva_za_leto_2015.pdf

16 Dostopno na: http://www.tol.sik.si/pdf/Strategija_razvoja_kck_2015-2020.pdf
17 Vir: Razvojni program Občine Tolmin za obdobje 2012 – 2020, PRC sep./nov. 2011, dosegljivo na spletni strani

Občine Tolmin http://www.tolmin.si/sl/10/o/331.
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Pri nakupu gradiva in oblikovanju knjižničnega fonda v letu 2015 si bo prizadevala tudi za:
• aktualnost knjižničnega gradiva, 
• kvaliteto knjižnega gradiva
• zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva,
• zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih, 
• zastopanost različnih tematskih oz. predmetnih področij,
• omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju

knjižnice.

5 Upoštevanje informacijskih, izobraževalnih, razis kovalnih in kulturnih potreb
okolja

Knjižnica Tolmin bo v letu 2015 knjižnično zbirko dopolnila z vsemi vrstami gradiva na
različnih medijih, da bo v skladu s svojim poslanstvom lahko „ zadovoljila intelektualne in
kulturne potrebe občanov, podpirala vseživljenjsko učenje in razvijala pismenost ter tako
prispevala k vsestranskemu napredku skupnosti in vsakega posameznika“8.

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

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

preživljanju prostega časa

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

področja Posočja 
• izpopolnjevali zbirko in zapuščino Cirila Kosmača

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

glasbena umetnost)

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

8 Iz poslanstva knjižnice: http://www.tol.sik.si/poslanstvo.html.
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6 Razvijanje branja in bralne kulture 

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

Za akcijo Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, ki je namenjena spodbujanju
tretješolcev k branju in rednemu obiskovanju knjižnice, bomo izpostavili kvalitetno izvirno in
prevedeno produkcijo otroških leposlovnih del. 

V času od 13. do 20. maja 2015 bomo že četrtič zapored soorganizatorji festivala mladinske
literature Bralnice pod slamnikom … ob Soči. Tema tokratnega festivala bo vojna. V sodelovanju s
šolami na našem področju načrtujemo večmesečne bralne dejavnosti, ki bodo mlade spodbujale k
strpnosti, multikulturnosti in medgeneracijskemu sodelovanju. Knjižnica bo pregledala in dokupila
kakovostna leposlovna in strokovna dela z vojno tematiko za različne starostne skupine otrok.

S projektom Primorci beremo primorske knjižnice že več let uspešno razvijamo bralno kulturo ter
promoviramo izvirno slovensko prozo in poezijo. Knjižnica bo v letu 2015 kupila ustrezno število
izvodov slovenskih del, ki se bodo uvrstila na seznam Primorci beremo 2015. 

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

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

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

Naši knjižničarji bodo z zapisi o kvalitetnih knjigah sodelovali tudi pri ustvarjanju portala
Dobreknjige.si.

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

9 Posnetki oddaj na spletni strani knjižnice: http://www.tol.sik.si/radijska_oddaja.html
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7 Razvijanje informacijske pismenosti

Knjižnica v letu 2015 načrtuje nakup licenc za e-knjige v okviru portala Biblos. Obenem pa naše
uporabnike na tečajih Izposoja e-knjig10 praktično usposabljamo, kako si lahko naložijo e-knjige na
e-bralnik in tablični računalnik oz.na svoje prenosne računalnike ali mobilne telefone. 

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

Poleg izvedbe računalniških tečajev bo knjižnica dopolnila zbirko z gradivom s področja IKT
tehnologij, s katerim bodo naši uporabniki lahko nadgradili svoje pridobljeno znanje, in jim tako
pomagali k neformalni pridobitvi novega informacijskega znanja.
Za uresničitev dolgoročnega projekta digitalizacije domoznanskega gradiva DEPO bomo v letu
2015 iskali in kupovali stare razglednice in fotografije z motivi naših krajev. Vizija domoznanskega
oddelka je, da bi uporabnik našel popolno informacijo o svojem kraju v e-obliki. Našo kulturno
dediščino želimo predstaviti na zanimiv, atraktiven način z uporabo sodobnih tehnologij, ki bi
pritegnil tudi mlajše. Mladi bi na ta način spoznavali svoj domači kraj in utrjevali svojo lokalno
pripadnost.

8 Upoštevanje potreb okolja

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

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

Ob izboru upoštevamo kvaliteto ilustracij in besedila.

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

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

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

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

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

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

1 Več informacij na : http://www.tol.sik.si/tecaji.html
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• gradivo, ki obravnava probleme odraščanja, oblikovanje osebne identitete (nasilje,
odvisnost, motnje hranjenja, ...),

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

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

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

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

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

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

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

9 Upoštevanje posebnih potreb okolja

Značilnosti okolja (demografska in izobrazbena struktura, število šol, jezikovna opredeljenost,
gospodarska razvitost, ostale kulturne institucije, ...), v katerem knjižnica deluje, so podrobneje
opisane v Dokumentu nabavne politike. V letu 2015 ne predvidevamo večjih odstopanj od teh
značilnosti.

Glede na pretežno slovensko prebivalstvo bo knjižnica tudi v letu 2015 kupovala predvsem gradivo
v slovenskem jeziku, izjemoma se bo v zbirko uvrstilo tudi strokovno gradivo v enem izmed
evropskih jezikov, če ne obstaja ustrezen slovenski prevod.
Zbirko tujejezičnega leposlovja in gradiva za učenje tujih jezikov bomo dopolnjevali predvsem v
glavnih evropskih jezikih. Načrtujemo pa tudi nakup gradiva za delavce na začasnem delu v
Sloveniji in ostale neslovenske prebivalce predvsem iz bivših jugoslovanskih republik (v srbskem,
hrvaškem, bosanskem in albanskem jeziku) na področju knjižnice.

V letu 2015 želimo povečati število knjig z velikim tiskom in dokupiti zvočne knjige, s katerimi
bomo lahko izpolnili želje ne samo slepih in slabovidnih, ampak tudi ostalih starejših bralcev.
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Zbirko tovrstnega gradiva bomo povečali predvsem na Potujoči knjižnici, ki obiskuje tri domove
ostarelih, pa tudi v vaseh, ki jih obiskujejo, je velik delež ostarelega prebivalstva. V občini Tolmin
bo s tovrstnim gradivom ostarele, invalidne in bolne prebivalce obiskovala Dostavna knjižnica.

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

10 Upoštevanje aktualnosti knjižni čnega gradiva

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

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

11 Upoštevanje zastopanosti razli čnih vrst knjižni čnega gradiva 

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

• 0,26 enot knjižnega gradiva na prebivalca
• 0,028 enot neknjižnega gradiva na prebivalca

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

Že obstoječo ponudbo e-knjig bomo v letu 2015 dopolnjevali z novostmi.

Gradivo bomo glede na število prebivalcev in glede na zagotovljena sredstva razporedili v vse naše
enote:

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

TOLMIN 2.598 2.338 260
KOBARID 730 657 73
BOVEC 875 788 87
POT.KNJIŽ. 1.151 1.036 115
SKUPNO 5.354 4.819 535
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V osrednji knjižnici je načrtujemo 125 naslovov informativnega periodičnega tiska v letu 2015, ki
jih bomo na pobudo uporabnikov in novosti na trgu zamenjali ali dopolnili z novimi naslovi. V
naših krajevnih knjižnicah bo število periodičnega tiska v povprečju 32 naslovov na knjižnico.
Poleg periodičnega tiska, ki ga kupujemo, pa tudi v letu 2015 predvidevamo, da bomo prejemali
nekatere brezplačnike (osrednja knjižnica 10, krajevni knjižnici 8 naslovov).

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

Na raznolikost medijev, ki jih vsebuje knjižnična zbirka, bomo opozarjali tudi z različnimi
tematskimi razstavami (npr. ob potopisnih predavanjih Povratna vozovnica bomo pripravljali
tematske razstave gradiva na različnih medijih; zemljevidi, vodniki, DVDji, popotniške revije...).

12 Upoštevanje zastopanosti razli čnih tematskih oz. predmetnih podro čij

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

Enote knjižnice
št. naslovov
gradiva

strokovno leposlovno odrasli otroci in mladi

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

TOLMIN 1.181 709 472 827 354
KOBARID 332 199 133 232 100
BOVEC 398 239 159 279 119
POT.KNJIŽ. 523 314 209 366 157
SKUPNO 2.434 1.461 973 1.704 730

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

Enote
knjižnice  

Strokovno knjižno gradivo

0 1 2 3 5 6 7 80, 82.0 9 Skupaj
Tolmin 93 171 78 234 86 281 280 109 226 1.558
Kobarid 26 48 22 66 24 79 79 31 63 438
Bovec 31 58 26 79 29 95 94 37 76 525
Pot.knjiž. 42 76 35 104 38 124 124 48 100 691
SKUPAJ 192 353 161 483 177 579 577 225 465 3.212

Knjižnica bo za potrebe priročne zbirke referenčnega gradiva kupila temeljna dela posameznih
strokovnih skupin.
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13 Omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju
knjižnice

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

Enot gradiva

Knjižnica Tolmin 2.598

Knjižnica Kobarid 730

Knjižnica Bovec 875

Potujoča knjižnica 1.151

skupaj 5.354

Enako dostopnost knjižničnega gradiva in informacij za vse prebivalce na področju delovanja
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin bomo v letu 2015 zagotovili:

− z ustrezno razvejano knjižnično mrežo 
− s primernimi urniki in ustrezno odprtostjo vseh naših enot
− z učinkovitim, medsebojno povezanim delovanjem vseh enot
− s pretehtanim nakupom gradiva ter z enakomerno količinsko in vsebinsko razporeditvijo

gradiva v posamezne enote
− z aktivnostmi za skupine s posebnimi potrebami

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

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

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

4. Knjižnica bo tudi v letu 2015 kupovala gradivo iz vseh UDK skupin in tako enakomerno
dopolnjevala fond v vseh svojih enotah. V primeru, ko se knjižnica odloči za nakup manjšega
števila izvodov, je gradivo prednostno uvrščeno v matično knjižnico. Zaradi enotne katalogizacije
in sistema kroženja gradiva je tudi to gradivo dostopno uporabnikom v vseh ostalih enotah.

5. Knjižnica bo pri nakupu gradiva upoštevala tudi želje uporabnikov s posebnimi potrebami in
potrebe nekaterih ciljnih skupin. Poleg otrokom in mladini knjižnica (mdr. akcija Moja knjižnica)
posebno skrb namenja učencem Posebne šole, varovancem Varstveno delovnega centra, ostarelim v
treh Domovih upokojencev, zdravljenim odvisnikom v Skupnosti Srečanje.
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Dostavna knjižnica, ki deluje v okviru matične knjižnice, pa s prilagojenim izborom gradiva
obiskuje starejše, bolne ali invalidne prebivalce v oddaljenejših krajih.

14 Sodelovanje z ostalimi knjižnicami

Primorske knjižnice bomo tudi v letu 2015 preko seznama Primorci beremo aktivno razvijale bralno
kulturo ter promovirale kvalitetnejše izvirno gradivo. 

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

Pridružili se bomo tudi vseslovenskemu projektu Dobreknjige.si.

V okviru območnosti našim bralcem zagotavljamo brezplačno medknjižnično izposojo v študijske
namene ter sodelujemo v medknjižnični izposoji z ostalimi slovenskim knjižnicam.

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

15 Promocija knjižničnih zbirk

Knjižnično gradivo promoviramo:
• v prostorih knjižnic:

− s posameznimi akcijami in projekti (ure pravljic z Lisico Mico, Moja knjižnica,
Bralnice pod slamnikom, Primorci beremo, Knjižna pekarna, Primorci.si,
Priporočamo, Slovenski knjižničarji priporočamo,..)

− z organiziranjem kulturnih prireditev in literarnih večerov
− s tematskimi razstavami gradiva ob prireditvah in predavanjih (npr. Povratna

vozovnica, Poskrbite za svoje zdravje, Uredite od doma,...). 
− z izpostavljanjem kvalitetnega gradiva na knjižnih policah, mizah
− s pripravljanjem raznih razstav ali plakatov ob obletnicah, nagradah
− s pripravljenjem raznih seznamov, zgibank, letakov

• preko spletne strani http://www.tol.sik.si/ in FB https://www.facebook.com/kcktolmin
• z lastno radijsko oddajo Tvoja, moja, naša knjižnica na lokalni radijski postaji, 
• s prispevki in izjavami za lokalno TV postajo
• s prispevki za lokalni časopis
• s promocijskimi akcijami (npr. Letos na plažo z e-knjigo!)
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16 Dostopnost do informacij o kupljenem gradivu v katalogu vzajemnega bibliografskega
sistema

Vse naše enote so opremljene z računalniško in drugo informacijsko komunikacijsko opremo, ki
uporabnikom omogoča dostop do informacij v notranjem omrežju in na svetovnem spletu. Preko
COBISS/OPACa je tako vsem članom knjižnice omogočen tudi dostop do informacij o kupljenem
gradivu. 
Za člane knjižnice organiziramo tudi redne računalniške tečaje Iskanje gradiva in informacij v
katalogu COBISS/OPAC.

Na domači spletni strani knjižnice je na voljo tudi Seznam gradiva, kupljen s sredstvi Ministrstva za
kulturo.11

17 Utemeljenost odstopanj od strokovnih priporočil načrtovanja
Načrt nakupa gradiva za leto 2015 ne odstopa od strokovnih priporočil.

Načrt nakupa knjižničnega gradiva bo lahko v predvidenem obsegu in kvaliteti realiziran samo ob
dejanski pridobitvi vseh načrtovanih sredstev, sicer so možna odstopanja.

Jožica Štendler Tolmin, 20. 11. 2014
direktorica

1 1 Dosegljivo na:
http://www.tol.sik.si/seznam_nabavljenega_gradiva_v_knjiznici_cirila_kosmaca_tolmin_v_letu_2014.html
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Priloga 2: Odprtost knjižnic v letu 2015

Urnik odprtosti v letu 2015

Potujoča in Dostavna knjižnica bosta svoje bralce obiskovala po Razporedu obiskov za leto 2015.

Predlog odprtosti knjižnic na predpraznične dni v letu 2015
Knjižnica Tolmin
četrtek, 24. december 2015 – odprta samo dopoldan 9.00 – 14. 00 (Božič)
četrtek, 31. december 2015 – odprta samo dopoldan 9.00 – 14. 00 (Silvestrovo)

Strokovna ekskurzija zaposlenih
Knjižnica predlaga, da se zaradi izobraževanja zaposlenih zapre knjižnica za en dan, predvidoma v
maju ali juniju 2015. 

Jožica Štendler Tolmin, 16. 12. 2015
direktorica
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letni urnik julij in avgust

pon 9.00 – 19.00 pon 13.00 - 20.00
tor 9.00 – 19.00 tor 13.00 - 20.00
sre 9.00 – 19.00 sre 8.00 – 15.00
čet 9.00 – 19.00 čet 8.00 – 15.00
pet 9.00 – 19.00 pet 8.00 – 15.00
sob 9.00- 12.00 sob zaprto

pon 13.00 - 19.00 pon 14.00 – 19.00
tor 9.00 – 14.00 tor 8.00 – 13.00
sre 13.00 - 19.00 sre 14.00 – 19.00
čet 9.00 – 14.00 čet 8.00 – 13.00
pet 13.00 - 19.00 pet 8.00 – 13.00

pon 14.00 - 19.00 pon 14.00 – 19.00
tor 9.00 – 14.00 tor 8.00 – 13.00
sre 14.00 - 19.00 sre 14.00 – 19.00
čet 9.00 – 14.00 čet 8.00 – 13.00
pet 14.00 - 19.00 pet 8.00 – 13.00

KNJIŽNICA 
TOLMIN

KNJIŽNICA 
KOBARID

KNJIŽNICA 
BOVEC
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Priloga 5: Plan nakupa IKT opreme za 2015

Knjižnica Tolmin
2x osebni računalnik + Office komplet            2200 €
4x slušalke  180 €
2 mikrofonska kabla 10m 80 €
NAS 600 €

Knjižnica Kobarid
2x osebni računaknik + Office komplet                   2200 €
2x tablica/e 700 €
2x ovitek za tablico/e 60 €
4x slušalke 180 €

Knjižnica Bovec
2x osebni računalnik  + Office komplet   (zaposleni + uporabniki)   2200 €
2x tablica/e 700 €
2x ovitek za tablico/e 60€
1x multifunkcijski tiskalnik (uporabniki) 200 €
1x brezžične slušalke 60€

Potujoča knjižnica
Prenosnik + Office komplet 1200€

Programska oprema MirrorOP 20€

Pripravil:  
Peter Gregorčič 
Sistemski administrator  Tolmin, 16.12.2014

29



Plan dela knjižnice v letu 2015

Priloga 6: Plan dela in investicij v Knjižnici Kobarid za leto 2015

Prireditve in dejavnosti

• Knjižni sejem Bukvarna – 9. - 13. februar 

• Predavanje in predstavitev knjige - februar

• Obisk učencev 7. razreda Rastem s knjigo – februar/marec

• Računalniška usposabljanja– januar 2015

• 11 ur pravljic z lisico Mico – oktober do marec

• Nastop slovenskega pisatelja ob začetku akcije Primorci beremo - april

• Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom - maj

• Obiski vrtcev – september, oktober

• Akcija spodbujanja branja za učence 3. razredov Moja knjižnica - oktober

2. Investicije 

− Računalniška oprema  : 

− 2x tablični računalnik – 700 eur

− 2x ovitek za tablični računalnik – 60 eur

− 2x osebni računalnik – 2200 eur

− 4x slušalke – 180 eur

− Pohištvena oprema:  

− 4x vreče za sedenje (e-klet) – 300 eur

Kobarid, 8. 12. 2014

Pripravila: Katja Ozebek, namestnica vodje Knjižnice Kobarid
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Priloga 7: Plan dela in investicij v Knjižnici Bovec za leto 2015

Prireditve in dejavnosti

• Obisk učencev 7. razreda v okviru akcije Rastem s knjigo – februar 

• Računalniška usposabljanja – februar, december

• Bovčani pišejo zgodbe: prireditev, katere namen je predstaviti zanimive domačine in njihove zgodbe

širši javnosti - maj 

• Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom - maj

• Bovški knjižni sejem – september 

• 11 ur pravljic z lisico Mico z lutkovno predstavo ob začetku/zaključku – oktober do marec

• Akcija spodbujanja branja za učence 3. razredov Moja knjižnica – oktober do marec

• Obiski vrtca – po dogovoru

• Mesečne razstave vrtca v avli knjižnice

• Prireditev/ve v sodelovanju z Literarnim klubom Bovec – po dogovou

2. Investicije 

− Računalniška oprema  : 

− 2x tablični računalnik – 700 eur

− 2x ovitek za tablični računalnik – 60 eur

− 2 x osebni računalnik – 2.200 eur

− 1x multifunkcijska naprava – 400 eur

− 1x brezžične slušalke – 60 eur

− Pohištvena oprema:  

− Dodatne knjižne police po merah  – 300 eur

− Korita za kartonke na kolesih – 500 eur

− Dodatna dela:  

− Čiščenje steklenih površin na višini (v dogovoru s Kulturnim domom)

Bovec, 16. 12. 2014
Pripravila: Jerneja Berginc, namestnica vodje Knjižnice Bovec
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