
 

 

 

 

 

 

 

Datum: 10. 3. 2015 
 

 

Zadeva: Poročilo o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, enot na  

              območju Občine Radovljica - za obdobje 1. 1.-31. 12. 2014  
 

 

Rezultati delovanja in poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta (v nadaljevanju knjižnica) v letu 

2014 so dobri.  
 

Pregled programa knjižnice (razvidno iz priloge 1) 

       2013     2014   %  razlika (enote) 

izposoja     391.421 389.644 100            -1.777 

obisk      148.248 146.112   99           - 2.136 

prirast          6.354     6.004   99                - 89 

število aktivnosti           749        790  105                  41 

št. obiskovalcev aktivnosti     23.167  25.232  109             2.065 

št. aktivnih članov       5.856     5.850  100                  - 6 
 

Poudarki: 

 fond knjižnice se je izposodil 3,50-krat (v letu 2013: 3,58; standard 3-krat) 

 zaloga knjižničnega gradiva se je povečala za 2 % oz. 2.039 enot (v letu 2013 za 3 % oz. 3.096 

enot); 

 izposoja knjižničnega gradiva je natančno 99.55 %, kar pomeni 1.777 manj izposojenih 

knjižničnih enot (v letu 2013: povečala za  2 %  oz. 6.480 knjižničnih enot); 

 vsak prebivalec Občine Radovljica si je izposodil 20,64 (21,53 leta 2013) izvodov gradiva: 

17,77 knjig; 1,28 revij in časopisov; 1,59 drugo: zgoščenke, avdio kasete; (leto 2013: 17,57 

knjig; 1,27 revij in časopisov; 1,94   drugo: zgoščenke, avdio kasete); porasla je izposoja knjig 

ter revij in časopisov, padla pa je izposoja zgoščenk, avdio in video gradiva; glavni razlog je 

krčenje sredstev in posledično manjši prirast tako po naslovih kot izvodih, to pa pomeni tako 

čakalne vrste za najbolj aktualno gradivo kot nižji obrat;  
 vsak prebivalec Občine Radovljica je obiskal knjižnico 7,74-krat (leta 2013:  7,87-krat), 

zmanjšanje je posledica manjšega obiska uporabnikov računalnikov, eden od razlogov za to je 

tudi zastarela računalniška oprema; 

 prirast je 0,32 enote na prebivalca (0,34 leta 2013);  

 prireditve in druge aktivnosti za spodbujanje branja: število aktivnosti se je povečalo za 41, 

kar pomeni 105 % (v letu 2013 ostalo na enaki ravni kot v letu 2012 – povečalo se je za 6 

aktivnosti); število aktivnosti predstavlja zgornjo mejo možnosti glede na število zaposlenih; 

 število obiskovalcev oz. udeležencev aktivnosti se je povečalo za 109 % oz. 2.065 (v letu 2013 

za 1 % oz. 276 obiskovalcev); 

 število aktivnih članov (aktivni član pomeni, da si je vsaj enkrat na leto z izkaznico izposodil 

vsaj eno enoto gradiva) je ostalo praktično nespremenjeno – zmanjšalo se je za 6 članov, (leta 

2013 se je zmanjšalo za 2 % oz. 113 članov); delež včlanjenega prebivalstva je 30,99 % (leta 

2013 31,07 %).  

 

Podrobnejši pregled omogoča priloga Knjižnice, knjige, bralci, branje v letu 2014. 

 

 

 

 



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

Knjižnica v svojih enotah izvaja redni program, in sicer: 

prireditve: 

Knjižnica A. T. Linharta v Radovljici: 

 za odrasle: 

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

ustvarjalci ...) 

 vsak 3. četrtek v mesecu ob 10.30 pogovor o knjižnih novostih  

 za otroke: 

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

srečanje s pisatelji, kvizi, obiski junakov iz risanih serij, izdelave različnih predmetov, 

slikanje na svilo, predstavitev folklornih skupin …)  

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled: 

 za odrasle: 

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

 za otroke:  

 vsak 3. petek  v mesecu ob 17.00 pravljične ure 

Knjižnica Bohinjska Bistrica: 

 za otroke: 

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

ustvarjalna delavnica 

Knjižnica Gorje: 

 za otroke: 

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

razstave: 

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

razstave o preteklosti domačih krajev in ljudi; domoznanske razstave)  

spodbujanje branja: 

 »Nagradno vprašanje za otroke«  

 »Knjižnica – vesolje zakladov« 

 »Superknjiga 

 »Knjige nagrajenih slovenskih avtorjev« 

 »Ta veseli knjižni svet« 

 »Z nahrbtnikom v knjižnico« 

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

knjižnici; 

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

in skupine odraslih; 

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

 O pomenu branja  

 Pravljice, ki so staršem (lahko) v pomoč 

 Kvalitetno preživljanje prostega časa 

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

 »Berem s knjižničarko«  

 »Kdo je napravil Vidku srajčico« 

 »Bralni kljub za srednješolce« 

 »Rastem s knjigo«  

 »Knjige na počitnicah«  

 »Poletno branje« 

 »Muzeji na obisku / Mi na obisku v muzeju/Knjižnica na obisku« 

 »Pravljični kovček« 

 »S knjigo po EU« 

 »Evropska zbirka slikanic« 

 »Knjiga presenečenja« 



 »Zlata hruška« 

 »Bralnica pod slamnikom« 

 »Slovensko srečanje PEN« 

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

 »Planet komplet« – projekt promocije revij za mlade bralce (v vseh enotah knjižnice) 

 »Knjižničarji ocenjujemo« 

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

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

Srbske »Triglav« iz Banja Luke 

domoznanstvo: 

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

katalogu 

evropski projekti:  

 Noč z Andersenom 

 

Podrobnejši pregled omogoča priloga Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona Tomaža 

Linharta Radovljica - za leto 2014. 

 

Vseh prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje branja je bilo 790 (749 v letu 2013), 

obiskovalcev pa 25.232 (23.167 v letu 2013); 105 % glede na leto 2013;  78 % mladine ter 22 % 

odraslih (glede na leto 2013: 70 % mladine ter 30 % odraslih).  Število prireditev in drugih 

aktivnosti za spodbujanje branja se je zvišalo za 5 %, sam obisk le-teh pa za 9 %, (v letu 2013 je 

število prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje branja ostalo na enaki ravni (povečalo se je 

za 6), sam obisk le-teh pa za 1 % oz. 276). Število aktivnosti predstavlja zgornjo mejo možnosti 

glede na število zaposlenih. 

 

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

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

- po občinah; Bibliopedagoške ure na šolah in v vrtcih – po občinah,  Predavanja za starše. 

 

Posebnosti v letu 2014 

 prostor: 

 nadaljevanje gradnje nove knjižnice v Radovljici; 

 žled: zaradi žledu so bile posamezne knjižnice zaprte (Kropa; Bohinjska Bistrica, Stara Fužina 

Srednja vas);  

 nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 

 računalniki: Radovljica (1); 

 nakup ostale opreme:  

o steklena omara za ICONOTHECO VALVASORIANO (Radovljica) 

o digitalni fotoaparat (Radovljica) 

 priprava na novo knjižnico v Radovljici: 

 prirast 2014 – oprema z RFID nalepkami (začetek 2012); 

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

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

počitnicami, ko naj bi vsak otrok 30 dni bral po 30 minut, starši pa bi to s podpisom 

potrdili;  

 Bralni krožek – v programu Medgeneracijski center, v sodelovanju z Ljudsko 

univerzo Radovljica; 

 Zmoremo – čez ovire do oviranih;  projekt ozaveščanja polnočutnih otrok o slepih in 

slabovidnih, inkluzija, senzibilizacija. Namen delavnice je videče udeležence opremiti 

z nekaterimi spoznanji o slepih in slabovidnih ter jim ta svet približati na čim bolj 

preprost način. S poznavanjem sveta slepih in slabovidnih spodbujamo njihovo 

vključevanje in sprejemanje.  

 v Domu Janka Benedika – izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko; 



 Knjiga, moja prijateljica: predstavitev knjige po izboru knjižničarke enkrat mesečno 

(v Domu Janka Benedika); 

 v sodelovanju z Društvom slovenskih knjižnih prevajalcev, Linhartovega odra  in 

Kavarne Kino smo izvedli Noč knjige ob svetovnem dnevu knjige 23. 4. 2014; 

 donaciji gradiva: 

 slika Prešerna – donacija družine Špicar, 

 ICONOTHECA VALVASORIANA – donacija Slovenske akademije znanosti in 

umetnost; 

 predstavili smo nekaj odmevnih razstav in predavanj: 

 Podvinska Anka: ob 130-letnici Špicarjevega rojstva je knjižno objavo prepisa s 

komentarjem predstavil mag. Jure Sinobad; 

 Stari pečat in simboli mesta Radovljice 1514 – 2014: razstavo o starem pečatu in 

zgodovinskem razvoju simbolov mesta Radovljice je pripravil mag. Jure Sinobad; 

razstavo je predstavil na predavanju Radovljiški jubileji: 500 let pečata mesta 

Radovljice; 

 Knjižnica v knjižnici: razstavo, posvečeno jubilejem mesta Radovljice in arhitektu 

Ivanu Vurniku, sta pripravila Stane Adam in Jure Sinobad; 

 Gorenjska v času 1. svetovne vojne (1914–1918): zbiramo spomin; predstavitev 

zgodb, pisem, dnevnikov, spominov, predmetov …, povezanih z življenjem na fronti, 

v zaledju, ki so nam jih ob 100-letnici začetka velike vojne zaupali in prinesli naši 

bralci. 

 Radovljica in Bled – tisoč in deset, razstavo ob 1010. obletnici prve omembe Bleda v 

pisnih virih sta pripravila Stane Adam in Jure Sinobad;  

 začetek digitalizacije gradiva o 1. svetovni vojni (zbirali smo ga v okviru domoznanske 

razstave Gorenjska v času 1. svetovne vojne (1914–1918): zbiramo spomin.  – predstavitev na 

portalu KAMRA; 

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

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

pozabljeni, se v medijih pogosto ne pojavljajo, niso znani igralci in športniki, niso politiki, s 

svojim delom in rezultati izstopajo, so izredne osebnosti in življenju v svojem kraju dajejo 

poseben pečat.  

 na mednarodni konferenci Kvalitetno izobraževanje za socialno ogrožene otroke oz. otroke iz 

ranljivih skupin; Talin, Estonija, smo predstavili projekt Kdo je napravil Vidku srajčico 

(spodbujanje branja v rejniških družinah);  

 na 34. mednarodni  konferenci IBBY o branju Branje kot izkušnja vključenosti: da bi »vsi« res 

pomenili vsi/vse (Mexico city, Mehika)  smo predstavili projekt: Klasične pravljice – 

motivacija za branje in ustvarjalnost, spodbujanje branja na drugačen način; 

 sodelovali smo na 7. srečanju rejniških družin na Planini pod Golico  s pravljično uro za 

otroke ter predavanjem za starše; 

 sodelovali smo na Evropski vasi 2014 na Linhartovem trgu v Radovljici s predstavitvijo 

zbirke Evropska slikanica; 

 sodelovali smo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani; 

 sodelovali smo pri projektu Zagovorništvo (Združenje splošnih knjižnic); 

 sodelovali smo na okrogli mizi Blaž Kumerdej in šolstvo konec 18. stoletja, ki jo je pripravil 

Slovenski šolski muzej; 

 v programu Medgeneracijskega centra Ljudske univerze Radovljica smo izvedli predavanje o 

domoznanstvu;  

 Bralni krožek - v okviru programa Medgeneracijskega centra Ljudske univerze Radovljica 

poteka od oktobra dalje;  

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

Ivana Tavčarja Škofja Loka) in Tržič (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič) smo izvedli 4 

izobraževanja (Zagovorništvo, Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic, Kultura 

vedenja, poslovni bonton za zaposlene knjižnice,  Priprava na javni nastop); 



 sodelovali smo s Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in v okviru strokovnega posveta 

pripravili prispevek Branje kot temeljna veščina: povezovanje splošne knjižnice z lokalnimi 

kulturnimi in drugimi ustanovami, šolami, vrtci in občinami; 

 sodelovali smo s Turističnim društvom Begunje in v okviru III. begunjske avanture izvedli 

Pravljični kotiček za male in velike; 

 obiskali so nas udeleženci 18. srečanja slovenskih predračunalniških knjižničarjev; 

 Tečaj za izdelavo spletnih strani za odrasle so pripravili člani Društva mladih Bohinj, v 

Knjižnici Bohinjska Bistrica;  

 sodelovali smo z Društvom slovenskih pisateljev in gostili literarni večer v okviru 46. 

Mednarodnega srečanja pisateljev in 1. literarnega festivala literature za mir; 

 v sodelovanju z društvom HOSPIC smo pripravili predavanje o demenci in raku v knjižnici v 

Lescah ter demenci v knjižnici na Bledu; 

 sodelovali smo s Chopenovim prstanom pri izvedbi Večera štirih sodobnikov, ki ga je 

popestrila glasba in poezija, sodelovalo pa je tudi poljsko veleposlaništvo, Linhartov oder – 

KUD Radovljica in Glasbena šola Radovljica; v sodelovanju s poljskim veleposlaništvom smo 

predstavili tudi priložnostno razstavo o Emilu Korytku; 

 tri osebe so opravljale družbeno koristno delo – sodelovanje s Centrom za socialno delo 

Radovljica;  

 pomagale so nam štiri  prostovoljke.  

 



Finančno poročilo o poslovanju knjižnice  (razvidno iz priloge 2) 

Vsa sredstva, ki jih je nakazala občina in pristojno ministrstvo (v nadaljevanju MIK), so namenska 

sredstva in smo jih kot take tudi porabili. Del dohodka knjižnica ustvari tudi sama z zaračunavanjem 

članarin in zamudnin ter z drugimi prihodki, kar zajema nadomestila za poškodovane in izgubljene 

knjige. Vsi prihodki so ustvarjeni v okviru javne službe.  

o Prihodki so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšali za 8,60 % (1,06 % v letu 2013; 2,57 % v letu 

2012; 5,15 % v letu 2011 glede na leto 2010):  

o izvenproračunski prihodki so se zmanjšali za 6,19 % (7,58 % v letu 2013; 2,57 % v letu 

2012; 7,51 % v letu 2011 glede na leto 2010); 

o sredstva občine so se zmanjšala za 8,24 % (v letu 2013 so ostala na enaki ravni kot leta 

2012 oz. natančno 0,09 % so se povečala; zmanjšanje za 3,07 % v letu 2012; 0,46 % v letu 

2011 glede na leto 2010); 

o sredstva Ministrstva za kulturo so se zmanjšala za 29,14 % (v letu 2013 so ostala na enaki 

ravni kot leta 2012 oz. natančno 0,87 % so se povečala; znižanje za 21,49 % v letu 2012; 

6,76 % v letu 2011 glede na leto 2010),  

o povečala so se sredstva Zavoda za zaposlovanja za javna dela za 12,18 % (v leti 2013 za 

15,05 %). 

o Struktura prihodkov je naslednja:  

o 78,82 % občina (leto 2013: 78,50 %);  

o   3,73 % MIK (leto 2013: 4,82 %);  

o 15,43 % knjižnica (leto 2013: 14,18 %),  

o   2,02 % Zavod za zaposlovanje (leto 2013: 1,65 %);  

o   0,77 % drugo (leto 2013: 0,77 %).  

o Sredstva, ki jih je knjižnica prejela oz. ustvarila, je knjižnica porabila, in sicer je struktura porabe 

naslednja:  

o 17,33 % za nakup knjižničnega gradiva (leto 2013: 18,57 %);  

o 18,89 % za materialne stroške in program (leto 2013: 17.39 %);  

o 62,59 % plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) (leto 2013: 63,29 %);  

o 1,19 % predstavlja ostanek prihodka nad odhodki (leto 2013: 0,69 %).  

o Odhodki so se primerjalno s preteklim letom zmanjšali za 9,00 % (v letu 2013 za 1,13 %; 2012: 

2,15 %; 2011: 3,64 %):  

o za nakup knjižničnega gradiva za 14,70 % (leto 2013: 8,61 %, leto 2012: 5,76 %; leto 

2011: 0,34 %);  

o za materialne stroške za 0,63 % (leto 2013: 3,38 %; leto 2012: 2,66 %; leto 2011: 3,36 %),  

o za plače so se znižale za 9,63 % (v letu 2013 povečale za 1,96 %; leto 2012 so se znižala 

za 0,75 %; leto 2011so se znižala za 4,81 %),  

o presežek prihodkov nad odhodki se je povečal za 43,68 % (leto 2013 znižal za 13,76 %; 

leto 2012: 39,90 %; leto 2011: 60,31 %). 

o Nekaj čez 17 % vseh odhodkov predstavljajo sredstva, ki jih je knjižnica namenila za nakup 

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

DVD-ji…).  

o Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so se znižala za 14,70 % (leto 2013: 8,61 %), 

predvsem zaradi nižjih izvenproračunskih sredstev knjižnice. Sredstva za nakup 

knjižničnega gradiva so glede na vir strukturirana: 51,32 % občina (leta 2013 43,77 %), 

21,26 % MIK (leto 2013: 25,96 %), 27,12 % knjižnica (leto 2013: 30,26 %).  

o V sladu s sklepom Knjižničnega sveta (marec 2014) smo presežek prihodkov nad odhodki  

za leto 2013 porabili za nakup knjižničnega gradiva v letu 2014. Zaradi tega se je nakup 

knjižničnega gradiva dejansko zmanjšal za 13,85 % (leto 2013 znižanje za 8,61 %) in so 

sredstva za nakup knjižničnega gradiva glede na vir strukturirana: 48,49 % občina (leto 

2013: 42,19 %), 20,58 % MIK (leta 2013: 25,02 %), 30,44 % knjižnica (leto 2013: 

32,78%).  

o Sredstva za materialne stroške so se znižala za 0,63 % (leto 2013: 3,38 %, leto 2012: 2,66 %; leto 

2011: 3,36 %), kar je posledica racionalizacije poslovanja.  

o Slabih 19 % vseh odhodkov predstavljajo materialni stroški. Sredstva za materialne stroške so 

glede na vir strukturirana: 50,59 % občina (leto 2013: 51,20 %), 49,41 % knjižnica (leto 2013: 

48,80 %).  Zajeti so vsi stroški, ki se nanašajo na posamezne enote v Občini Radovljica. Sredstva 



za materialne stroške, ki jih prispeva občina, so vsako leto nižja, v letu 2014 za 1,90% (v letu 2013 

so se znižala za 8,02 %; 2012: 12,36 %).  

o Nekaj čez 62 % vseh odhodkov predstavljajo plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce), in 

sicer:  

o delavce, ki opravljajo skupne storitve – skupaj 5,35 (ključ za delitev stroškov je število 

prebivalcev, kar pomeni 53 % Občina Radovljica, 24,7 % Občina Bled, 15 % Občina 

Bohinj in 8,3 % Občina Gorje): direktorica (1), računovodkinja (1), bibliotekar – 

računalničar (1);  obdelava knjig (1), nabava (0,5), potujoče knjižnice (0,5), nabava in 

obdelava serijskih publikacij (0,25), priprava programa, (0,1);  

o redno zaposleni – skupaj 7,65, ki opravljajo delo v Knjižnici Antona Tomaža Linharta 

Radovljica – območje Občine Radovljica (stroške zanje krije Občina Radovljica 100 %): 

bibliotekar, (4,65) višja knjižničarka, (1),  knjižničarka, (2).  

o javna dela: v letu 2014 smo imeli 1 (v letu 2013: 1).  

o Primerjava s preteklim letom: plače so se znižale za 10,16 % ( v letu 2013 so se zvišale za 

1,96 %). Razlog: v letu 2013 je bila v skladu z veljavno zakonodajo izplačana odprava 

tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, v letu 2014 pa takega 

izplačila ni bilo. 

o Kot osnova služijo določila Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS (do1. 8. 

2008),  s 1. 8. 2008 Zakon o sistemu plač za javne uslužbence ter Zakon o uravnoteženju  

javnih financ  (ZUJF od junija 2012 dalje in ZUJF 2 od junija 2013 dalje). 

 

Nakup računalniške, komunikacijske in druge opreme 

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

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

 nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 

o računalniki: Radovljica (1) 

 nakup ostale opreme:  

o steklena omara za ICONOTHECO VALVASORIANO (Radovljica) 

o digitalni fotoaparat (Radovljica) 

 
Viri financiranja investicij: 100 % knjižnica. 

 

Zaključek 
Presežek prihodka nad  odhodkom leta 2013 je znašal  5.353,56 € oz. 1,14 % (leta 2013: 3.726,91 € 

oz. 0,76 %). Ostanek bo porabljen v skladu s sklepom knjižničnega sveta, po sprejetju poročila na 

sejah občinskih svetov oz. drugega pristojnega organa s strani občine, za: nakup knjižničnega gradiva; 

nakup osnovnih sredstev in opreme; posodobitev računalniške in komunikacijske opreme; različne 

oblike spodbujanja branja; (so)financiranje projektov, ki jih je prijavila na ministrstva, Javno agencijo 

za knjigo in druge ter za sodelovanje v mednarodnih projektih.  

Knjižnica je poslovala uspešno in racionalno; število izposojenih enot vsako leto raste, pričakujemo, 

da se bo trend nadaljeval tudi v prihodnjih letih (razlogi: cena posameznega izvoda, veliko novitet, 

padec kupne moči); posledično bo raslo tudi število obiskovalcev; v knjižnici je čedalje bolj v 

ospredju vloga knjižnice kot informacijskega in družabnega središča, kar pomeni, da knjižnica 

posreduje informacije iz različnih medijev, za kar potrebuje ustrezno komunikacijsko opremo in kader 

v skladu s standardi in normativi; vse to pa v praksi pomeni, da knjižnici primanjkuje: kadra, 

komunikacijske opreme in prostora. Prostorska stisk je največja v knjižnici v Radovljici, kader:  

 zadnje povečanje števila zaposlenih strokovnih delavcev je bilo leta 2006; 

 nespremenjeno je število knjižničarjev, višjih knjižničarjev in bibliotekarjev od leta 

2006, močno pa so se povečale: 

 129 % izposoja  

 120 % obisk 

 237 % št. prireditve in drugih aktivnosti za spodbujanje branja; 

 124 % zaloga knjižničnega gradiva. 

 

Temeljne naloge splošne knjižnice, ki jih določajo Zakon o knjižničarstvu, Manifest o 

splošnoizobraževalnih knjižnicah ter Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, je knjižnica v celoti 



izpolnila. To potrjujejo podatki o izposoji, nabavi in obisku v knjižnici, investicije pa potrjujejo trend 

razvoja – knjižnica kot informacijsko središče. Sodobna knjižnica, ki bo zadovoljevala potrebe 

uporabnikov, mora imeti predvsem dovolj prostora, kadrov in potrebne, zlasti komunikacijske, opreme 

in bogato knjižnično gradivo. Zato bomo morali skupaj poiskati pot za postopno, vendar stalno, 

odpravljanje primanjkljajev knjižnice tako v Radovljici kot v vseh njenih enotah na območju Občine 

Radovljica. 

 

 

 

                                                                                           Direktorica Knjižnice 

 

                                                                                      A. T. Linharta Radovljica 

                                                                                        Božena Kolman Finžgar 

 

 

 

 

 

Priloge: 

 priloga 1:Knjižnice, knjige, bralci, branje v letu 2014 v številkah – za Občino Radovljica in vse 

občine 

 priloga 2: Finančno poročilo  

 priloga 3: Prireditve v knjižnici – pregled za leto 2014 

 priloga 4: 4a - Prireditve v knjižnici, 4b - Prireditve – Občina Radovljica, 4c - Bibliopedagoške 

ure v knjižnici, 4d - Bibliopedagoške ure na šolah, 4e - Obiski vrtcev, 4f - Roditeljski sestanki 

 priloga 4: Zaposleni v knjižnici – stanje 31. 12. 2014 

 
 


