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POSLOVNO POROČILO KNJIŽNICE TONETA SELIŠKARJA
TRBOVLJE ZA LETO 2015
I. SPLOŠNI DEL
1.1 Osnovni podatki knjižnice
Knjižnica je bila 13.12.2002 vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod št. vložka 645/00.
Ime: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, skrajšano ime: KTS Trbovlje
Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod
Šifra dejavnosti: 92.511
Sedež: Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje
Ustanovitelj: Občina Trbovlje
Matična številka knjižnice: 5052378000
Davčna številka: 15673073
Številka računa 01329-6030374634, MF RS, UJP Ljubjana
Telefon: 03/56 25 712 - oddelek za odrasle, 03/56 25714 - oddelek za mladino, 03/56
25 715 -nabava in obdelava gradiva, 03/56 25 719 - enota Dom svobode, 03/56 25
710 - direktorica.
Elektronski naslov knjižnice: knjiznicatrb@trb.sik.si
Spletna stran: www.kts-trbovlje.si

KTS Trbovlje, matična knjižnica

KTS Trbovlje, enota Dom svobode
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1.2 Predstavitev knjižnice
Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema več nalog. V okviru te dejavnosti
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje opravlja naslednje naloge:


zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,



zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, katalogov in
drugih baz podatkov,



sodeluje v medknjižnični izposoji,



pridobiva in izobražuje uporabnike,



informacijsko opismenjuje,



zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,



opravlja založniško dejavnost in trgovino na drobno z rabljenim blagom,



fotokopiranje in razmnoževanje,



prirejanje razstav in prireditev za odrasle in mladino,



sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, zagotavlja dostopnost gradiv javnih
oblasti,



organizira različne oblike dela za uporabnike.

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina
Trbovlje. Na 11. redni seji občinskega sveta 22.12.2003 je bil sprejet Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.
Knjižnico zastopa, predstavlja in vodi od 3.7.2011 direktorica Simona Solina.
Knjižnico upravlja Svet Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, ki ga sestavljajo:


4 predstavniki ustanoviteljice (Urška Cilenšek, Sebastjan Ledinek, Blaž Klopčič,
Jožica Štrovs),



2 predstavnika uporabnikov (Polona Schmit, Marija Inka Špajzer),



1 predstavnik zaposlenih (Urška Majcen).

Predsednik sveta je Sebastjan Ledinek, namestnica predsednika je Urška Majcen.
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Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje sestavljajo naslednje organizacijske enote:


osrednja knjižnica



krajevna knjižnica, enota Dom svobode

in oddelki:


oddelek za mladino



oddelek za odrasle (s čitalnico in e-knjižnico)



oddelek za nabavo in obdelavo gradiva.
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II. POSEBNI DEL

2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje izvaja svojo dejavnost na podlagi naslednjih
zakonov, pravilnikov, uredb in ostalih predpisov:
2.1.1 Zakoni


Zakon o knjižničarstvu



Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture



Zakon o zavodih



Zakon o obveznem izvodu publikacij



Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij



Zakon o javnih financah



Zakon o računovodstvu



Zakon o javnih naročilih



Zakon o varnosti in zdravju pri delu



Zakon o avtorski in sorodnih pravicah



Zakon o sistemu plač v javnem sektorju



Zakon o javnih uslužbencih



Zakon o inšpekcijskem nadzoru



Zakon o varstvu osebnih podatkov



ZUJF

2.1.2 Pravilniki


Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe



Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah



Pravilnik o razvidu knjižnic



Pravnik o izvajanju knjižničnega nadomestila



Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki
zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
6
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Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij



Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo



Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture

2.1.3 Kolektivne pogodbe


Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS

2.1.4 Ostali predpisi


Nacionalni program za kulturo 2014-2017



Uredba o osnovnih storitvah knjižnic



Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja



Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih
zavodov na področju kulture



Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015



Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije



Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva



Etični kodeks slovenskih knjižničarjev



Odlok o ustanovitvi Knjižnice Toneta Seliškarja, Uradni vestnik Zasavja



Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020.

2.2 CILJI KNJIŽNICE
Cilji knjižnice izhajajo iz osnovnega namena, ki je posredovanje knjižničnega gradiva
in storitev ter uresničevanje knjižnične dejavnosti. S tem dosežemo zadovoljevanje
potreb

posameznikov

in

skupin

po

izobraževanju,

informacijah,

razvoj

posameznikove osebnosti in celotne družbe, vključno z razvedrilom. Cilje knjižnica
uresničuje v povezavi z vsemi dejavniki lokalne skupnosti. Približati knjižnično
dejavnost prebivalcem in graditi na dostopnosti storitev knjižnice je temelj, na
katerem se gradijo cilji knjižnice.
Kratkoročni cilji so vsako leto opredeljeni v programu dela za naslednje leto - letni
cilji. Med dolgoročnimi cilji želimo izpostaviti približevanje Standardom za splošne
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knjižnice, ki naj bi jih dosegli do leta 2015, njihova veljavnost pa je podaljšana do leta
2017 ter skladnost s Strateškim načrtom knjižnice za obdobje 2015-2019. Doseganje
in uresničevanje letnih ciljev pomeni za knjižnično dejavnost na našem področju
razvoj in še večje približevanje prebivalcem lokalne skupnosti. Z doseganjem zadanih
kratkoročnih ciljev smo uresničevali tudi dolgoročne cilje. Med najpomembnejša
področja štejemo:
Strokovni delavci
Za strokovne delavce je potrebno:


zagotavljati delovno okolje, ki bo ugodno za delavce.



motivacija delavcev za aktivno sodelovanje pri načrtovanju, razvoju knjižnične
dejavnosti, ki sama doživlja veliko sprememb, prav tako slediti spremembam v
potrebah uporabnikov knjižnice,



vzbujati čut za odgovornost in pripadnost knjižnici,



knjižničar se mora uveljaviti kot strokovnjak,



graditi na profesionalnem odnosu med osebjem in do uporabnikov,



doseganje zaposlitve glede na standarde.

Prirast gradiva, knjižnična zbirka
Z načrtovanimi sredstvi slediti Letnemu načrtu nakupa gradiva kar v največji meri in
pri tem upoštevati ustrezen izbor:
60% naslovov strokovnega gradiva in 40% naslovov leposlovnega gradiva, mladini je
namenjenih 30% gradiva od skupnega letnega prirasta. Cilj je povečati dostopnost
knjižničnega gradiva v obeh organizacijskih enotah knjižnice.
Knjižnična zbirka se s prirastom in odpisom posodablja v vsebinskem in tehničnem
smislu. V tem delu se dejavnost navezuje tudi na obrat knjižnične zbirke, ki kaže na
uporabo knjižnične zbirke v celoti.
Ustrezen prostor in oprema
Uporabnikom zagotavljamo varen in pregleden dostop do knjižničnega gradiva.
Doseganje standardov glede površine, namenjene knjižnici, delovanje v smeri
pridobitve večjih površin.
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Obiskovalci in izposoja
Naš cilj je povečati število obiskovalcev in aktivnih članov, ter tudi povečanje števila
izposojenih enot gradiva, oziroma doseči kar največji obrat knjižnične zbirke.
Kulturna, sprostitvena in izobraževalna dejavnost
Širiti bralno kulturo, spodbujati neformalne oblike izobraževanja, seznanjati z oblikami
vseživljenjskega učenja od predšolskega do tretjega življenjskega obdobja, posebno
skrb posvetiti ciljnim skupinam prebivalcev.
Izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice
Pomembno je področje računalniškega opismenjevanja starejših odraslih

-

računalniške urice, izobraževanje odraslih in uporaba knjižničnih e-storitev. Središče
za samostojno učenje – v sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo, je delovalo vse
do jeseni 2013, ko se je projekt končal. Naloge opismenjevanja in samostojnega
učenja je prevzela knjižnica.
Zdaj že standardni obiski devetošolcev nudijo izobraževanje o uporabi knjižnice
mladim. Uporabnikom je bilo omogočeno tudi izobraževanje na daljavo, z
dostopanjem do podatkovnih zbirk. Članom omogočamo uporabo brezžičnega
interneta (Libroam/Eduroam). Vsi uporabniki pa lahko do svetovnega spleta
dostopajo brezplačno.

2.2.1 LETNI CILJI KNJIŽNICE
Letni cilji so prikazani v Programu dela in finančnem načrtu KTS Trbovlje za leto
2015. Skladni so z dolgoročnimi cilji. Nanašajo se na našo knjižnično dejavnost in
pogoje dela, na izpolnjevanje nalog, ki omogočajo dostopnost knjižnične dejavnosti
prebivalcem lokalne skupnosti, kar je smoter knjižnične dejavnosti.
Izpolnjevanje dejavnosti knjižnice glede na Zakon o knjižničarstvu:


zbiranje, obdelava, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,



zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,



izdelovanje knjižničnih katalogov,
9
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oblikovanje podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,



posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,



sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij,



pridobivanje, izobraževanje, informacijsko opismenjevanje uporabnikov,



opravljanje drugega bibliotekarskega, dokumentacijskega in informacijskega
dela.

Knjižnica je opravljala tudi naslednje dejavnosti:


sodelovanje v vseživljenjskem učenju,



zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,



zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiva javnih oblasti, ki je splošno
dostopno na elektronskih medijih,



organizacija posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, namenjenih
spodbujanju bralne kulture,



organizacija kulturnih prireditev.

Nacionalni program za kulturo 2014-2017 opredeljuje knjižnično dejavnost kot javno
službo. Javni interes se kaže v nalogah in poslanstvih knjižnic.
Naša knjižnica je tudi v letu 2015 delovala kot:
 Informacijsko središče
za podatkovno, bibliografsko, usmerjevalno in tematsko informiranje (drobni tisk,
brošure, fotokopije, članki, dnevniki, revije, zemljevidi, bibliografije, katalogi, imeniki,
enciklopedije, adresarji, leksikoni, vodiči, elektronske informacije na spletni strani).
Z vsem knjižničnim gradivom je knjižnica posredovala splošne informacije o lokalni
skupnosti in za njo (domoznanstvo, komunikacije, promet, šport, prireditve …), ter
posegla z informacijami tudi na širše, regionalno in državno okolje.
Omogočala je aktualne splošne javne informacije (človekove pravice, socialne
službe, pravne službe, varstvo različnih vrst pravic, evropska unija) in specialne
informacije (šole, delo in zaposlitev, nezaposleni, študij, poklici, izobraževanje ob
delu, učenje na daljavo, zdravje, okolje, pomoč skupinam prebivalcev s posebnimi
potrebami, poslovne informacije).
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 Kulturno in sprostitveno središče
Knjižnica je nudila revije, knjige, cd-je, cd-rome, DVD-je in podobno s področja
umetnosti.
Knjižnica je pripravljala

predstavitve avtorjev in njihovih del z različnih področij

ustvarjanja, okrogle mize, tematske pogovore, predavanja, potopisna predavanja,
literarne večere, srečanja literarnega krožka, domoznanske skupine.
 Izobraževalno središče
Knjižnica je nudila poljudne strokovne revije, slovarje, jezikovne tečaje, poljudno
strokovno literaturo, učbenike, študijsko literaturo, razne priročnike, biografije.
S tem je omogočala osebnostno in poklicno izobraževanje, samoizobraževanje in
izobraževanje ciljnih skupin v povezavi z izobraževalnimi ustanovami ter učenje na
daljavo.
Nikakor ne smemo zanemariti dejstva, da je knjižnica svoje gradivo ponudila na
različnih nosilcih in je omogočala rabo podatkovnih zbirk na spletu tako v knjižnici,
kot na daljavo.
 Komunikacijsko središče
Knjižnica je imela tudi vlogo komunikacijskega središča, ki je nastajalo v povezavi s
kulturnimi prireditvami, srečanji, sestanki interesnih skupin, kot je npr. domoznanska
skupina, pogovori, okroglimi mizami, nudenjem knjižničnih informacij in nasvetov,
rezervacij, podaljševanj, učenja na daljavo, z organizacijo bukvarn, menjalnic.
 Socialno središče
Knjižnica posreduje literaturo s področja pismenosti, poklicev in dela, šolanja,
štipendiranja, iskanja zaposlitve, delovnih pravic, socialnih ustanov, nevladnih
organizacij. Zagotavlja brezplačno uporabo interneta, računalnika za pisanje
dokumentov, pomoč knjižničarja.
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2.2.2. DOLGOROČNI CILJI KNJIŽNICE
 PROSTOR
Glede na naloge in dejavnosti, ki jih knjižnica izvaja, se vedno bolj kaže pomanjkanje
prostora, zato bo nujno potrebna širitev knjižnice, pridobitev prostora za izvajanje
osnovnih dejavnosti.
Že leta 2010 je bil izdelan dokument Načrtovanje prostora v Knjižnici Toneta
Seliškarja Trbovlje (avgust 2010), v katerem smo

primerjali med zahtevanimi

standardi in dejanskim stanjem/knjižnična zbirka in zaposleni, ter izračunali potrebne
površine.
Doseganje le-teh je prednostna naloga vsake splošne knjižnice. Z njimi naj bi na
območju Slovenije nudili državljanom enakomerno uporabo knjižničnih storitev.
Skupaj naj bi knjižnica glede na Standarde in normative imela vsaj 1.569,98m, brez
parkirnih mest in dovoznih površin. Novi Zakon o knjižničarstvu (sprejet 2015) določa
3 leta za izpolnitev pogojev (standardov in normativov) za delovanje splošne
knjižnice.
Knjižnica ima svoje prostore na Ulici 1. junija 19, v Trbovljah. Ima tudi enoto na
naslovu Trg Franca Fakina 4, v Trbovljah. Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je
osrednja knjižnica, ki spada v IV. skupino knjižnic glede na število prebivalcev (od
10.000 do 20.000).
Redni letni odpis knjižničnega gradiva, ki fizično in tudi vsebinsko ureja, skupaj z
nakupom, knjižnično zbirko, je sicer element, s katerim skrbimo za to, da v knjižnici
ohranimo standard 4 enot gradiva na prebivalca občine. Pomanjkanje prostora za
postavitev knjižničnega gradiva se kaže že nekaj let, zlasti na mladinskem oddelku.
Knjižnico pestijo naslednji prostorski problemi:
- prostorska stiska za uvrstitev knjižničnega gradiva na oddelku za odrasle in na
mladinskem oddelku,
- ni prostora za predavalnico,
- ni prostora za študijsko čitalnico, ki mora biti ločena od drugih prostorov,
- ni prostora za obdelavo in hrambo domoznanskega gradiva,
- ni prostora za mesta za uporabo glasbenega in video gradiva,
- ni prostora za referenčno in informacijsko dejavnost, razen obstoječe čitalnice, ki jo
po potrebi spreminjamo v predavalnico z odmikanjem pohištva,
- prostorska stiska na mladinskem oddelku,
12
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- prostorska stiska v skladišču,
- ureditev sanitarij na oddelku za odrasle,
- nedostopnost mladinskega oddelka za posebne skupine prebivalcev, kot so mamice
z vozički, starejši, invalidi (upoštevanje Občine po meri invalidov).
Prostorska stiska knjižnice traja že nekaj let, zato si prizadevamo za približevanje
Standardom za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015, s
podaljšanjem do 2017), ki jih je sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost 21.
aprila 2005, ne samo pri izgradnji knjižnične zbirke, temveč tudi pri zagotavljanju
prostora.
Knjižnica bi lahko svojo dejavnost širila v obstoječi zgradbi, kar bi pomenilo delovanje
knjižnice v več nadstropjih, za kar je zgradba neprimerno zgrajena. Ima tudi zastarelo
notranjo infrastrukturo, ki veča stroške delovanja knjižnice. Zgradba je tako v večji
meri

nefunkcionalna

za

opravljanje

knjižnične

dejavnosti.

Z

odpravo

nefunkcionalnosti bi bila ta zgradba kljub nadstropjem primerna za knjižnično
dejavnost. Predvsem opozarjamo na potrebo po prenovi stranskega stopnišča, ki je
dotrajano in nevarno. Že v letu 2014 in v letu 2015 smo zato pri ustanovitelju apelirali
za obnovo stopnišča in izgradnjo dvigala, ki bi omogočal vsem uporabnikom
knjižnice, zlasti mladinskega oddelka, ter vsem ostalim uporabnikom v tej zgradbi,
normalen dostop v prostore. Od občine, ki je Občina po meri invalidov, pričakujemo
ureditev te problematike.
S preselitvijo knjižnice na novo lokacijo, z novogradnjo, bi dosegli smotrno uporabo
vseh knjižničnih dejavnosti, približali bi knjižnico večjemu številu uporabnikov,
povečali njeno dostopnost, zadostili bi Standardom in drugim zahtevam posebnih
skupin prebivalcev. Občina Trbovlje bi dobila sodobno kulturno, informacijsko in
družabno središče.
Tako, kot v letih 2013 in 2014, smo ustanoviteljici predstavili prostorsko problematiko
tudi v letu 2015. Leta 2014 se je ustanoviteljica odločila, da knjižnica kandidira na
razpisu za najem poslovnega prostora Borovo d.d., v neposredni bližini knjižnice v
izmeri 97m2. Ustanoviteljici smo podali načrt izrabe prostora za knjižnično dejavnost,
utemeljili razloge, pojasnili pozitivne posledice uporabe dodatnega prostora. Tako
smo pojasnili, da prostor ne bi bil namenjen le dogodkom, kot so literarni večeri in
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predavanja, pač pa tudi bibliopedagoški dejavnosti, obisku šolarjev dijakov, v njem
smo želeli izvajati vse oblike pravljičnih ur za najmlajše, zaključek bralnega priznanja.
V času, ko te aktivnosti ne bi potekale, bi bil prostor idealen za tiho učenje oziroma
študij, za katerega zdaj nimamo pogojev. Sedanjo pravljično sobo smo želeli nameniti
postavitvi otroškega gradiv (slikanic), s tem pa bi bistveno razbremenili prostor
mladinskega oddelka in uredili kotiček za mlade, za druženje ob knjigi. Predlagali
smo ureditev sanitarij, primernih za invalide in previjalnico, ki bi bila dostopna vsem v
času, ko je knjižnica odprta. Prostor se nahaja v pritličju in je kot tak idealen za
dostop gibalno oviranim, mamicam z vozički in starejšim. Za knjižnico bi uporaba
tega prostora pomenila tudi enostavnejše izvajanje knjižnične dejavnosti, korak k
naprednejši, smotrneje organizirani dejavnosti in njeno približevanje ljudem.
S strani lastnika poslovnega prostora Borovo d.d. Vukovar smo bili izbrani kot
najboljši ponudnik, a do podpisa najemne pogodbe ni prišlo (3 letna najemna
pogodba z možnostjo podaljšanja), saj je ustanoviteljica obrazložila, da sredstev za
najem prostora prazne trgovine Borovo ni. Tudi v letu 2015 ta cilj ni bil uresničen.
Tako širitev knjižnice v obstoječi zgradbi ali izgradnja nove ostaja naš dolgoročni cilj.


ŠTEVILO ZAPOSLENIH

Doseči zaposlitveno strukturo, ki bo v skladu s Standardi in normativi, še vedno
ostaja naš cilj. To pomeni, da bi morali v knjižnici v strokovnih službah zaposliti 2
knjižničarja, 0,5 višjega knjižničarja in 1,5 bibliotekarja, v splošnih službah pa bi nam
pripadla poslovna sekretarka in vzdrževalec.
Splošna delovna mesta
Naziv delovnega

Število

mesta

sistemiziranih število
delovnih

Dejansko
zaposlenih

mest
Direktor knjižnice

1

1

Glavni računovodja

1

po
pogodbi

Poslovni sekretar

0,5

0

Vzdrževalec

0,5

0
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Ekonom

1

1

Čistilka

0,5

po
pogodbi

Skupaj

4,5

2

Strokovna delovna mesta
Naziv delovnega

Število

mesta

sistemiziranih število
delovnih

Dejansko
zaposlenih

mest
Bibliotekar VII/2

4

2,5

Bibliotekar VII/1

1

0

Višji knjižničar

3

2,5

Knjižničar

2

1

Skupaj

10

6

Število sistemiziranih

Dejansko število

delovnih mest skupaj

zaposlenih skupaj

14,5

8

Problematiko kadrovskega pomanjkanja smo ustanoviteljici predstavili tudi v letu
2015. Zaradi določil ZUJF-a je bilo naše zaposlovanje in doseganje standardov in
normativov pri tem onemogočeno.
Za delo v knjižnici po strokovni in splošni plati, torej za opravljanje strokovnih nalog, s
katerimi širimo našo strokovno delo za lokalno skupnost in za opravljanje vse več
splošnih nalog ostaja zaposlovanje poglavitni cilj.


KNJIŽNIČNA ZBIRKA

Po Standardih in normativih dosegamo standarde, ki opredeljujejo, da mora
knjižnična zbirka obsegati 4 knjižnične enote na prebivalca. Število enot na
15
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prebivalca v letu 2011 je znašalo 4,13. Tako smo dosegli priporočljiv standard. V
zbirki smo imeli na dan 31.12.2015 skupno 72.155 enot gradiva. Knjižnična zbirka
zadostuje priporočilom standardov in normativov. Število enot na prebivalca znaša
4,4.


RAČUNALNIŠKA MESTA IN OPREMLJENOST Z IKT OPREMO

Knjižnica je dobro opremljena z računalniki, dosega standard 1 računalniško mesto
na 1000 prebivalcev. Uporabniki imajo na voljo skupaj 18 računalniških mest (17 za
delo in 1 za iskanje gradiva v bazah podatkov). Za strokovno delo zaposlenih in
izposojo je namenjenih 15 računalniških mest.
Računalniška oprema tako v enoti kot v matični knjižnici je sicer vsako leto potrebna
prenove. Za uporabnike smo pridobili 2 računalnika in 2 za potrebe dela v izposoji na
oddelku za odrasle. V knjižnici so na voljo računalniška mesta za iskanje informacij
po internetu in individualno delo in računalniška mesta za iskanje po katalogu in
iskanje informacij.
Vsak od zaposlenih ima svoje delovno mesto, opremljeno z računalnikom, kar mu
omogoča samostojno, individualno delo, ali delo v paru oziroma skupini, če naloga
tako zahteva.
V letu 2011 vzpostavljen dostop do brezžičnega interneta za člane knjižnice in
zaposlene (Libroam/Eduroam) deluje preko dveh dostopovnih točk, na mladinskem
oddelku in oddelku za odrasle.
V letu 2015 smo prešli na internetno povezavo preko IR optike.


ENOTA DOM SVOBODE

Enota Dom svobode ima kot enota naše knjižnice prav posebno dodano vrednost,
saj je namenjena približevanju knjižnične dejavnosti prebivalcem zgornjega dela
trboveljske doline. Geografska lega mesta Trbovlje je namreč zelo specifična. Po
dolžini je mesto zelo dolgo, kar številne prebivalce zgornjega dela doline oddaljuje od
matične knjižnice. Enoto Dom svobode uporabljajo tudi prebivalci okoliških hribovskih
naselij. V njeni neposredni bližini sta tudi Osnovna šola Ivana Cankarja ter Gimnazija
in ekonomska srednja šola. Učenci in dijaki se poslužujejo obiska enote tako za
izposojo gradiva kot za bibliopedagoške obiske knjižnice. V bližini živi velik del
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starejše populacije, ki ima z enoto možnost bližjega dostopa do storitev, ki jih nudi
knjižnica. Zaradi vsega tega smo enoto tudi dobro računalniško opremili. Naš cilj pa
je, da do leta 2017 podaljšamo čas odprtosti za 1 uro na dan, čeprav odprtost
ustreza Standardom in normativom že sedaj. Želimo tudi, da se v njej poveča število
dejavnosti za obiskovalce. Vendar za takšen ukrep potrebujemo več strokovnih
delavcev.
Obisk enote se je zadnja tri leta povečeval, kar je bil tudi naš cilj, že v letu 2014 pa
smo zabeležili nekaj manj obiska. Slabša ponudba novitet (po katerih obiskovalci
sprašujejo in jih pričakujejo v ponudbi) zaradi manjšanja finančnih sredstev za
knjižnično gradivo narekuje tudi nekaj slabši obisk naše enote glede na prejšnja leta.
Skupni obisk enote je znašal 5.482 obiskov, zaradi storitev izposoje pa 4.672
obiskov. Največkrat izposojano gradivo v enoti je leposlovje, tako za odrasle kot za
mladino.
Prostori enote Dom svobode so bili prebeljeni, še vedno pa so potrebni prenove
oziroma vzdrževalnih del (obnova tal). Ponovno smo opozorili na dotrajana okna
(uhajanje toplote).
2.2.3. POGOJI ZA DELO


PROSTOR

Danes Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje razpolaga s skupno 610m² bruto površin
(ocena).

Statistične meritve pa izkazujejo njeno uspešno delovanje kljub tolikšni

prostorski stiski, kar se kaže v obiskanosti, izposoji, organizaciji prireditev.
Nesmotrna je uporaba čitalnice za namen predavanj in delavnic, knjižnica nima
prostora, da bi oblikovala domoznansko zbirko. Vse skupaj seveda vpliva na
oblikovanje knjižnične zbirke, s katero se tudi meri uspešnost delovanja knjižnice.
Prostorska stiska je velika tudi na mladinskem oddelku. Tu pogrešamo tudi možnost
dostopa za posebne skupine obiskovalcev, kot so invalidi, mamice z vozički, slabše
gibljivi.
Zaposleni in vodstvo imajo prostore za delo izven časa, ko delajo v izposoji, v 3.
nadstropju v pisarniških prostorih, najetih od Združenja borcev v izmeri 48m².
Za potrebe arhiva ima knjižnica eno pisarno v 3. nadstropju.

17
KTS Trbovlje, Letno poročilo 2015, Simona Solina

 KADROVSKA STRUKTURA
Vizija, poslanstvo in vrednote so omogočale zaposlenim, da so lahko sledili
zastavljenim ciljem in nalogam svoje organizacije. Z aktivno vlogo pri reševanju
konkretnih primerov in s sodelovanjem v stroki so imeli priložnost za ustvarjalnost in
odgovornost.
V letu 2010 je bil sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v knjižnici v letu 2011 pa sta sledila Pravilnika o spremembah in dopolnitvah,
septembra 2013 je bil sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest, ki zajema vse spremembe in dopolnitve.
Stanje zaposlenosti se od lanskoletnega poročila ni spremenilo.
Strokovni delavci, zaposleni na dan 31.12.2015: Čop Robert (0,5), Hribar Frol Katra,
Jordan Milanka, Kulterer Tatjana, Ledinek Ana, Majcen Urška, Serša Manja Marija
(0,5).
Splošna delovna mesta zasedata direktorica Solina Simona in Kupšek Jožica na
mestu ekonoma.
V letu 2015 smo v knjižnici izvajali program javnih del ZRSzZ. V program smo vključili
dve osebi. Poudariti je potrebno, da se strokovnosti se s to obliko pomoči ne da
nadomestiti.
Knjižnica se sooča s kadrovsko podhranjenostjo. V knjižnici nam manjkajo 4
strokovni delavci. Knjižnica vsako leto opozarja na problem pomanjkanja strokovnega
kadra.
Problematiko kadrovskega pomanjkanja smo ustanoviteljici predstavili tudi v letu
2015. Zaradi določil ZUJF-a je bilo naše zaposlovanje in doseganje standardov in
normativov pri tem onemogočeno.
Delo čistilke opravlja čistilni servis, računovodstvo se vodi v DDT, vzdrževalca
nimamo.
Za delovanje računalniške opreme, vzdrževanje in pomoč pri odpravljanju težav ali
dogovorov z Izumom skrbi zunanji vzdrževalec.
Knjižnica tudi nima poslovne sekretarke, kar je za vodstvo knjižnice posebej
obremenilno. Splošne zadeve, ki niso direktno delo direktorice, predstavljajo veliko
obremenitev in posledično manj časa, ki bi ga lahko posvetila strokovnemu delu, ki
mora biti za direktorja knjižnice na prvem mestu.
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 KNJIŽNIČNA ZBIRKA, NAKUP, PRIRAST, ODPIS
Pri izgradnji knjižnične zbirke dajemo poudarek predvsem:
- aktualnosti knjižničnega gradiva,
- kvaliteti knjižničnega gradiva,
- enakomernemu zastopanju vseh področij znanosti in kulture,
- različnim oblikam oz. nosilcem gradiva,
- svetovnim klasikom in ljudskemu izročilu,
- kvalitetnejšim splošnim in strokovnim serijskim publikacijam.
Obrat knjižnične zbirke znaša 1,9 (2014: 2, 2013: 2, 2011: 1,9). Predstavlja razmerje
med skupno izposojo in številom knjig v knjižnični zbirki. Višja vrednost je pokazatelj
bolj intenzivne stopnje uporabe in relevantnosti knjižnične zbirke. Na to pa vpliva
nakup in odpis. Obrat naše zbirke se giblje med 1,9 in 2.
Knjižnična zbirka na dan 31.12.2015:
Knjižnična zbirka Monografske

Neknjižno

Serijske

na

gradivo

publikacije

dan publikacije

Skupaj

Skupaj v
%

31.12.2015
(število enot)
Knjižnica
Dom svobode
Skupaj

59.318

2.134

1055

62.507

87

9.396

207

45

9.648

13

68.714

2.341

1100

72.155

100

V letu 2015 je knjižnica razpolagala z 72.155 enotami knjižničnega gradiva.
Porazdeljenost enot med matično knjižnico in enoto Dom svobode je prikazana v
zgornji tabeli.
Razporejenost naslovov v knjižnici in v enoti Dom svobode glede na to, komu so
namenjeni, prikazuje spodnja tabela:
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Knjižnična zbirka na dan
31.12.2015

Knjižnica

Enota Dom svobode

(število naslovov)

Odrasli

34.644

5.182

Mladina

10.673

3.999

Skupaj

45.317

9.181

Število naslovov v matični knjižnici je 45.317, v enoti Dom svobode pa znaša 9.181.
Vse naše enote knjižničnega gradiva so računalniško obdelane in kot take dostopne
med podatki baze Cobiss.
Knjižnično gradivo je v knjižnici urejeno po sistemu UDK-univerzalni decimalni
klasifikaciji. Vsak vrstilec od 0 do 9 predstavlja določeno človeško znanje. Znotraj
UDK postavitve, ki je zelo precizna in se deli še na ožja področja, je gradivo
postavljeno po abecedi avtorjev oziroma po pravilu značnic in v prostem pristopu.
Gradivo za mladino je postavljeno posebej in je tudi drugače razporejeno-po
starostnih stopnjah (M, P, C, S, L). Posebne oznake za lažje iskanje nosi gradivo za
otroke z velikimi tiskanimi črkami (oranžna nalepka) in za dislektike (zelena nalepka s
črko D).
Nakup in prirast 2015:
Za nakup knjižničnega gradiva in za vnos darovanega gradiva v zbirko je v letu 2015
poleg direktorice knjižnice skrbela komisija za nakup knjižničnega gradiva (strokovne
delavke Urška Majcen, Milanka Jordan ter Tatjana Kulterer; izbor gradiva,
prevzemanje zapisov, vnos v lokalno bazo podatkov, Cobiss3). Nakup knjižničnega
gradiva je vsako leto opredeljen v dokumentu Letni načrt nabave knjižničnega
gradiva KTS Trbovlje. Knjižnično zbirko vsako leto oblikujemo tudi glede na predloge
uporabnikov. Upoštevamo tudi mnenja vseh zaposlenih, ki urejajo in skrbijo za
aktualnost posamezni področij knjižničnega gradiva (področja so razdeljena po
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KTS Trbovlje, Letno poročilo 2015, Simona Solina

UDK). V ta namen lahko uporabniki svoje želje sporočijo pisno (lističi-predlogi za
nabavo gradiva), preko e-pošte ali ustno strokovnim delavcem. Predloge uporabnikov
uresničimo v večji meri, če je seveda gradivo, ki ga želijo, še na voljo na trgu, ter
odvisno od finančnih možnosti.
Nakup

Nakup

Prirast

in

Mono-

prirast

grafske knjižno

2015

publi-

(število

kacije

Serijske skupaj dar

Ne-

Mono-

Ne-

Serijske skupaj

skupaj grafske knjižno

publi-

gradivo kacije

publ.

Publi-

gradivo kacije

enot)
Knjižnica
Dom

1.024

24

79

1.127

313

1.281

25

134

1.440

219

8

6

233

65

278

7

13

298

1.243

32

85

1.360

378

1.559

32

147

1.738

svobode
Skupaj

Skupni prirast knjižničnega gradiva za leto 2015 znaša 1.738 enot. Skupno število
pridobljenih naslovov znaša 1.431 naslovov.
Pri nabavi knjižničnega gradiva smo poskušali v kar največji meri upoštevati
zahtevana razmerja nakupa, kot je določeno z Letnim načrtom nakupa knjižničnega
gradiva za leto 2015. Razmerja se nanašajo na naslove pridobljenega gradiva. Pri
nakupu gradiva smo torej upoštevali standarde in normative in se jim v čim večji meri
približali glede zastopanosti strokovnega, leposlovnega gradiva in gradiva za mladino
ter odrasle. Glede nakupa smo se morali prilagoditi zniževanju finančnih sredstev. V
večji meri smo poskušali skupen prirast urejati z darovanim gradivom. Na knjižnem
trgu smo zaznali opazno pomanjkanje strokovnega gradiva, kar je vplivalo na
odstopanja priporočenih razmerij pri nakupu. Domnevamo, da se založbe ne odločajo
za izdajo strokovnega gradiva zaradi vse večje ponudbe na spletu.
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Načrtovana in dosežena razmerja nakupa knjižničnega gradiva (po naslovih):
- stroka : leposlovje
načrtovano: 60% : 40%,

doseženo: 49% : 51%, kar pomeni, da smo kupili 708

naslovov strokovnega in 723 naslovov leposlovnega gradiva.
- odrasli : mladina
načrtovano: 70% : 30%, doseženo: 76% : 24%. Od vseh naslovov smo odraslim
namenili 1.083 naslovov, mladini pa 348.
Načrtovali in dosegli smo 15% nakupa naslovov, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za
kulturo.
Pridobivali smo domoznansko gradivo na različnih nosilcih. Pridobili smo 78 enot
domoznanskega gradiva, od tega 75 naslovov.
Načrtovali smo nakup 111 naslovov serijskih publikacij, zaradi nizkih finančnih
sredstev za knjižnično gradivo smo morali nakup zmanjšati na 81 naslovov.
Letni nakup knjižničnega gradiva je odvisen od sredstev, ki jih knjižnici namenita
občinski in državni-republiški proračun ter od lastnih sredstev, ki jih knjižnica lahko
nameni za nakup gradiva.
Nakup knjižničnega gradiva v letu 2015:
Vir

€

Občinski proračun

15.000,00

Republiški proračun

13.430,00 (+ 1.200,00 Biblos)

Lastna sredstva
Skupaj

1.268,00
29.698,00 oziroma
30.898,00
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Gibanje finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva od 2010 dalje :

Gibanje finančnih sredstev Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva od
2010 dalje:

Finančna sredstva za nakup knjižničnega
gradiva - Ministrstvo za kulturo
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Gibanje finančnih sredstev Občine Trbovlje za nakup knjižničnega gradiva od 2010
dalje:

V letu 2014 je prišlo do 33,3% znižanja finančnih sredstev s strani ustanoviteljice za
knjižnično gradivo glede na prejšnje leto. V letu 2015 smo zaprosili za financiranje
knjižničnega gradiva v višini 20.000€, prejeli smo 75% sredstev za nakup, to je
15.000€.
Tudi iz republiškega proračuna smo dobili manj sredstev, kot smo načrtovali s prijavo
na javni poziv za nakup knjižničnega gradiva. Ker načrtujemo nakup glede na
normative in standarde, pričakujemo, da bo država izpolnila svoj del obveznosti, a se
sredstva zmanjšujejo vsako leto. Ministrstvo za kulturo je tekom leta podprlo še
nakup portala Biblos in e-knjig v znesku 1.200€. Zaradi nižanja sredstev smo
načrtovali več lastnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, a se prihodki knjižnice
manjšajo, potrebno je bilo varčevanje in za nakup smo namenili manjši delež.
V skladu z manjšimi finančnimi možnostmi smo tako namesto načrtovanih 3.823 enot
knjižničnega gradiva nabavili 1.360 enot (35,6%), od tega smo načrtovali 3.326 enot
knjižnega in dosegli nakup 1.243 enot (37,3%). Tudi število serijskih publikacij, ki
smo jih kupili, se je zmanjšalo (nekatere publikacije so prenehale izhajati, nezadostni
viri financiranja). Načrtovali smo nakup 100 naslovov, dosegli pa nakup 81 naslovov
(81%).
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Povprečna cena gradiva na enoto je znašala 21,03€. V letu 2015 je knjižnica preko
ponudnika Biblos nudila izposojo e-knjig, na razpolago je bilo 216 naslovov e-knjig.
Knjižnica ima tudi plačljive in neplačljive podatkovne zbirke, ki tudi spadajo v
knjižnično gradivo: Oxford reference premium, Oxford English Dictionary, spletni
arhiv Večer, Ebsco host, GVIN in Ius Info, Grove Music Online založbe Oxford, Taxfin-lex. Skupaj z Osrednjo Knjižnico Celje smo si prizadevali, da so uporabniki lahko
dostopali do podatkovnih zbirk z oddaljenim dostopom – s številko izkaznice in
geslom za COBISS. Na ta način so imeli člani tudi dostop do 30.900 licenc e-knjig
EBSCO eBooks Public Library Collection (storitev OOK, ki jo financira Ministrstvo za
kulturo v okviru nalog območnosti).
Odpis 2015:
Odpis 2015, število enot
Monografske publikacije

1.720

Serijske publikacije

41

Neknjižno gradivo

24

Skupaj

1.785

Zavedati se moramo, da je le dobra in pregledno postavljena zbirka koristna in
upravičuje porabljena sredstva.
Zakon o knjižničarstvu v 12. členu določa, da knjižnice izločajo knjižnično gradivo v
skladu s strokovnimi navodili, ki jih sprejme nacionalna knjižnica. Knjižnica izloča in
odpisuje poškodovano, umazano, nepopolno gradivo, katerega deli so uničeni,
odvečne izvode, po katerih ni več povpraševanja, zastarelo gradivo, starejše
izdaje, ki se lahko nadomestijo z novejšimi.
Knjižnice izločajo letno toliko knjižničnega gradiva, da vzdržujejo standard obsega
knjižnične zbirke in njeno aktualnost.
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V letu 2015 se je izvedel redni letni odpis knjižničnega gradiva pod nadzorom
komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva v Knjižnici Toneta Seliškarja
Trbovlje, ki jo sestavljajo predsednica komisije Milanka Jordan ter članici Marija
Serša in Tatjana Kulterer. Komisija je pri izboru gradiva upoštevala določbe
Pravilnika o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v Knjižnici Toneta Seliškarja
Trbovlje in Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK). Komisija za
letni odpis gradiva je celotno zbirko temeljito pregledala in po zgoraj navedenih
kriterijih v skladu s Pravilnikom o odpisu in izločanju knjižničnega gradiva v
KTS Trbovlje iz nje izločila gradivo. V dokumentu Program dela in finančni plan
Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje za leto 2015 smo načrtovali odpis 1.444 enot,
dejansko pa smo zaradi osvežitve zbirke redni letni odpis povečali na 1.785
enot knjižničnega gradiva.
Metodologija izračuna vrednosti odpisanega gradiva za leto 2015 (povzeta po
priporočilu slovenskih splošnih knjižnic)
Odpisano gradivo, ki je staro od 1-3 leta vrednotimo 80% povprečne vrednosti za
posamezno vrsto gradiva v letu 2015;
Odpisano gradivo, ki je staro od 4-9 let vrednotimo 10% povprečne vrednosti za
posamezno vrsto gradiva v letu 2015;
Odpisano gradivo, ki je staro nad 10 let vrednotimo 0,20€ za enoto gradiva.
Pri gradivu, ki je staro od 1-3 let, je vzrok odpisa največkrat to, da je bilo uničeno ali
odtujeno. Gradivo, staro od 4-9 let je največkrat poškodovano, manjkajo deli in je
tako neuporabno. Pri gradivu, ki je staro 10 let in več, pa gre bodisi za izločanje
odvečnih izvodov, po katerih ni več povpraševanja ali pa je zastarelo.
V tem ovrednotenju niso zajete serijske publikacije, ker jih knjižnica odpiše vsako leto
sproti. Cena za vrednotenje: knjižno gradivo 17,70€, za neknjižno gradivo 13,56€.
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staro od
vrsta gradiva

vrednost

1-3

€

staro od

Vrednost staro 10

4-9

€

vrednost

in več

€

število knjig

1

14,00

121

217,80

1598

319,60

število neknjiž. gr.

1

10,80

8

11,20

15

3,00

skupaj:

2

24,80

129

229,00

1613

322,60

Odpisali smo 1744 enot brez serijskih publikacij v vrednosti 576,40€.
Letni odpis predstavlja v glavnem gradivo starejše od 10 let (1598 enot), ki je bilo
zastarelo ali uničeno. Velik del odpisa predstavlja tudi zastarelo gradivo s statusom
preusmerjeno, ki smo ga hranili v skladišču, kjer je tudi že primanjkovalo prostora.
Del preusmerjenega gradiva smo letos odpisali tudi z namenom povečati obrat
izposoje posameznih UDK skupin v naslednjem letu.
Seznam odpisanega oziroma izločenega gradiva smo poslali v NUK in OKC v
pregled in

izbor za svoje arhive, nato smo ga ponudili obiskovalcem v

bukvarnah in v menjalnicah knjig.
 RAČUNALNIŠKA OPREMLJENOST/IKT OPREMA IN DRUGA TEHNIČNA
OPREMA
Z dobro računalniško opremo je pogojeno naše strokovno delo: obdelava in prenos
podatkov pri nabavi, inventarizaciji, postavitvi in vnosu gradiv v vzajemno bazo
podatkov COBISS; izposoja gradiva, iskanje in posredovanje informacij na internetu
in drugo delo na računalnikih za naše uporabnike.
Na neposrednem pozivu za nakup IKT opreme za splošne knjižnice Ministrstva za
kulturo v letu 2015 smo pridobili 4 računalnike v vrednosti 3.810,21€. Financiranje:
- Ministrstvo za kulturo: 2.825,00 €,
- Občina Trbovlje: 762,26 €
- KTS Trbovlje 222,95 €.
Zaradi uvedbe davčnih blagajn smo z lastnimi sredstvi kupili 3 blagajniške tiskalnike.
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Stanje računalniške opremljenosti:
Za uporabnike, skupaj 18 računalniških mest

Oddelek za odrasle:
e-knjižnica - 8 računalniških mest
za iskanje gradiva, skeniranje, uporabo knjižnega kataloga - 1 računalniško mesto

Mladinski oddelek:
Tončkov računalniški kotiček – 3 računalniška mesta

enota Dom svobode:
e-knjižnica - 6 računalniških mest
Za zaposlene, skupaj 15 računalniških mest
4 računalniška mesta za izposojo, od tega 1 mesto v enoti Dom svobode
1 računalniško mesto za iskanje informacij, uporabo kataloga in ostalo delo
8 računalniških mest za zaposlene v pisarni
2 prenosnika
Ostala tehnična oprema knjižnice:
- multifunkcijska naprava- tiskalnik/skener/kopirni stroj (4)
- tiskalniki (7, od tega 3 blagajniški, 1 za članske izkaznice, 1 za nalepke za
knjižnično gradivo, 1 HP Office)
- skener (2)
- projektor (2)
- dvd predvajalnik (1)
- mešalna miza (1)
- zvočniki (4)
- mikrofoni (3)
- fotokopirni stroj (1)
- fotoaparat (2)
- ipad (1)
- elektronska povečevalna lupa (1)
- e-bralnik (2)
Posodabljanje IKT opreme je nujno tudi v bodoče, če želimo zagotavljati nemoten
dostop do informacij in strokovno delo.
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2.2.4. UPORABNIKI
 ODPRTOST
Obratovalni čas je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za uporabnike.
Delovni čas je čas, ki je določen za delo zaposlenih.
Določena sta v Programu dela KTS Trbovlje za leto 2015 in s Pravilnikom o
obratovalnem in delovnem času.
Knjižnica je imela v letu 2015 naslednji obratovalni čas:
REDNI

KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA

ENOTA DOM SVOBODE

Ponedeljek

9.00-19.00

16.00-19.00

Torek

9.00-19.00

16.00-19.00

Sreda

9.00-19.00

16.00-19.00

obratovalni
čas

mladinski oddelek za izposojo do 17.00
Četrtek

9.00-19.00

11.00-14.00

Petek

9.00-19.00

11.00-14.00

Sobota

8.00-13.00

Zaprto

KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA

ENOTA DOM SVOBODE

Ponedeljek

12.00-19.00

16.00-19.00

Torek

12.00-19.00

16.00-19.00

Sreda

12.00-19.00

16.00-19.00

Četrtek

8.00-14.00

8.00-11.00

Petek

8.00-14.00

8.00-11.00

Sobota

zaprto

Zaprto

obratovalni
čas
JULIJ, AVGUST

Knjižnica je bila odprta 55 ur tedensko, enota Dom svobode 15 ur tedensko, kar je v
skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic.
V mesecu juliju in avgustu je bila knjižnica odprta po poletnem urniku, v
predprazničnih dneh pa po predprazničnem urniku.
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 ČLANSTVO, IZPOSOJA IN OBISK
Članstvo
Knjižnica je v letu 2015 zabeležila 3.813 aktivnih članov. Aktivni člani so vsi člani, ki
so si v zadnjem letu vsaj enkrat izposodili ali vrnili gradivo.
V letu 2015 smo iz baze članov izbrisali 533 neaktivnih članov. Izbris je potekal
paketno (izpolnjujejo tri pogoje-niso obiskali knjižnice več kot eno leto, nimajo
obveznosti do knjižnice, članstvo je poteklo pred enim letom ali več) in posamično
(članstvo preteklo pred enim letom ali več, vpisana opomba ali druga obveznost do
knjižnice).
Odstotek aktivnih članov glede na število prebivalcev v občini (1.7.2015: 16.461, vir
SURS) znaša 23% od vseh prebivalcev občine, s čimer dosegamo včlanjenost
prebivalcev v splošne knjižnice na državnem nivoju.
Novo vpisanih članov je bilo 435, od tega 418 v matični knjižnici in 17 v enoti Dom
svobode. Sicer je številka manjša kakor v letu poprej (na to vpliva tudi trend
zmanjševanja števila prebivalcev), a delež novo vpisanih članov ostaja enak
lanskoletnemu in znaša 3% vseh prebivalcev Občine Trbovlje.
Struktura članov knjižnice v letu 2015 (v primerjavi s prejšnjimi leti):

2012
Zaposleni

2013

2014

2015

30%

28%

26%

27%

Nezaposleni

9%

10%

11%

10%

Upokojenci

9%

10%

10%

12%

Predšolski otroci

13%

13%

12%

11%

Osnovnošolci

22%

23%

24%

25%

Srednješolci

10%

10%

10%

10%

7%

6%

7%

5%

Študentje
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Izposoja
Število izposojenih enot knjižničnega gradiva skupaj: 134.145 (na dom in v knjižnici)
Število izposojenih enot v čitalnici: 18.607
Izposoja knjižničnega gradiva v čitalnico je v letu 2015 narasla, nekaj manj je bilo
izposoje na dom, za kar je glavni razlog pomanjkanje novega knjižničnega gradiva
zaradi vse manj finančnih sredstev, namenjenih nakupu knjižničnega gradiva.
Po področjih prevladuje izposoja leposlovja, sledijo uporabne vede, filozofija,
psihologija umetnost in šport, zemljepis, zgodovina, sociologija in pravo.
Izposoja gradiva v knjižnici in na dom
2010

2011

2012

2013

2014

130.043 133.975 141.671 146.753 147.396

Izposoja na prebivalca Občine Trbovlje

2015
134.145

Primerjava s Slovenijo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

7,56

7,79

8,32

8,7

8,89

8,2

11,73

12,45

12,78

12,40

12,5

Prebivalci Občine Trbovlje so si v letu 2015 izposodili skupno 134.145 enot
knjižničnega gradiva. Izposoja na prebivalca občine se je sicer v zadnjih letih počasi,
a vztrajno povečevala, v letu 2015 dosegamo povprečno vrednost preteklih let.
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Obisk

Obiskovalcev zaradi izposoje in podaljšanja je bilo v letu 2015 34.496, od tega v
matični enoti 31.068, v enoti Dom svobode 3.427.
Knjižnico obiščejo uporabniki tudi zaradi e-storitev, uporabe gradiva v čitalnici,
prireditev in zaradi iskanja informacij. Nekoliko manjši obisk je zagotovo povezan s
slabšo ponudbo novega knjižničnega gradiva. Obiskovalci povprašujejo zlasti po
novostih, ki pa jih v letu 2015 ni bilo na voljo v takšnem obsegu, kot so uporabniki
želeli.
vrsta obiska

OBISK
2015

izposoja v celoti

49.949

e-storitve

3.318

čitalnica

7.883

prireditve

3.669

skupaj:

64.819

Obisk v letu 2015 glede na vrsto obiska po enotah:
Vrsta obiska 2015

knjižnica

enota

skupaj

Dom
svobode
Izposoja v celoti

45.277

4.672

49.949

e-storitve

3.255

63

3.318

čitalnica

7.408

475

7.883

prireditve

3.397

272

3.669

59.337

5.482

64.819

skupaj

Skupni obisk knjižnice lahko primerjamo s petletnim povprečjem, pri čemer nam
podatki kažejo nekajletni porast skupnega obiska ter ustalitev v letu 2014, v letu 2015
beležimo padec zaradi pomanjkanja vsega gradiva, zlasti knjižnih novosti in
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manjšega števila serijskih publikacij, ki je sledilo padcu finančnih sredstev,
namenjenih nakupu.
Obisk knjižnice se sicer vsako leto spreminja, a poglavitno je, da obdržimo skupno
povprečje. S tem dokazujemo, da so naše aktivnosti na področjih knjižnične
dejavnosti uveljavljene in v tem smislu pomenijo napredek v zadovoljevanju potreb
prebivalcev lokalne skupnosti. V letu 2014 je 5 letno povprečje znašalo 68.417, v letu
2015 znaša 68.789.
Obisk knjižnice merimo tudi z obiskom, preračunanim na vse prebivalce občine. Tudi
ta se je tekom zadnjih let povečeval, čeprav še ne dosega povprečja, ki velja za
celotno Slovenijo. Vsak Slovenec je v letu 2014 obiskal knjižnico 5krat, Trboveljčan
pa je v letu 2015 obiskal knjižnico 4krat.
Gibanje obiska knjižnice zadnjih let:
Skupni obisk knjižnice
5- letno

2011

2012

2013

2014

2015

povprečje
68.789

65.571 69.833 71.862 71.861

64.819

 INFORMACIJSKO DELO
V letu 2015 smo za obveščanje uporabljali spletno stran (www.kts-trbovlje.si) in
družabna omrežja Facebook ter Twitter. Projekt Buklžur, namenjen mladim, ima na
Facebooku svoj profil, dodali smo še profil Po Trbovljah s kumerati.
Knjižnica omogoča uporabo svetovnega spleta v e-knjižnici na oddelku za odrasle,
na mladinskem oddelku in v enoti Dom svobode. Dostop do interneta je možen tako
za člane kot za vse, ki obiščejo knjižnico.
Za naročene baze podatkov omogočamo oddaljen dostop - to je dostop do teh baz
od doma, seveda pa je za to potrebno biti član knjižnice, saj za dostop potrebujemo
geslo.
Vsem

članom

knjižnice

smo

omogočali

dostop

do

brezžičnega

interneta

Eduroam/Libroam. Obiskovalci-uporabniki imajo prav tako dostop do brezplačnega
interneta.
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Povpraševanje obiskovalcev po osnovnih računalniških znanjih je bilo tudi v letu
2015 veliko. Nadaljevanje prakse izvedbe računalniških tečajev/t.im računalniških
uric smo nadaljevali tudi v letu 2015, predvsem zaradi odlične povratne informacije
uporabnikov. Ob torkih je potekal začetni tečaj, ob sredah nadaljevalni, oba v eknjižnici oddelka za odrasle, ob četrtkih pa so potekale računalniške urice za
ponavljanje v enoti Dom svobode. Vse računalniške urice so vodili naši strokovni
delavci s pomočjo udeležencev na javnih delih, ki so imeli računalniška znanja.
Tudi informiranje o programu COBISS, ki smo mu že leta 2012 dodali tečaj iskanja
gradiva v COBISS/PAC-u, se je v letu 2015 nadaljevalo. V letu 2013 smo temu
kratkemu tečaju dodali še informiranje o mCOBISS-u, mobilni aplikaciji za uporabo
Cobiss sistema. Kratki petkovi tečaji so pod tem imenom potekali vsak petek.
Zaposleni so v letu 2015 poseben pomen posvečali tudi informacijam o dogajanjih v
lokalnem okolju, po katerih so spraševali naši uporabniki.
 PROJEKTI, KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBISKOVALCE, PRIREDITVE
Program projektov in knjižničnih dejavnosti je interni dokument knjižnice, ki
opredeljuje te dejavnosti glede na vsebino in ciljne skupine. Tak program je imela
knjižnica tudi za leto 2014/2015 in 2015/2016. Knjižnica izvaja nekaj programov po
koledarskem in nekaj po šolskem letu. V letu 2015 smo vanj uvrstili 35 programov, od
tega jih je 16 namenjenih obiskovalcem oddelka za odrasle, 15 mladim in otrokom, 4
dejavnosti pa uvrščamo med splošne oziroma ostale in povezujejo vse obiskovalce in
se širše prepletajo z lokalno skupnostjo.
Projekt »Rastem s knjigo za osnovnošolce«
Projekt vsako leto organizirajo Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvajamo ga splošnoizobraževalne
knjižnice v sodelovanju z osnovnimi šolami. V projektu sodelujejo sedmi razredi
osnovnih šol, ki so tudi ciljna skupina projekta. V knjižnici za otroke organiziramo
obisk in spoznavanje knjižnice, pogovor o knjigah in podelitev knjig izbranega
slovenskega avtorja. Namen projekta je knjižnično-informacijsko opismenjevanje,
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motivacija za branje leposlovnih del, s ciljem približati izvirno slovensko leposlovje
vsakemu sedmošolcu. V letu 2015 smo izvedli 5 srečanj.
Devetošolci v knjižnici
Cilj projekta je spoznavanje celotne knjižnice, s poudarkom na ogledu oddelka za
odrasle, kamor bodo bodoči srednješolci zahajali po knjižnično gradivo. Projekt
organizira knjižnica sama, spoznavanje knjižnice vodijo mladinske knjižničarke. Ciljna
skupina so devetošolci trboveljskih osnovnih šol. V letu 2015 smo izvedli 3 srečanja.
Bibliopedagoške ure
Bibliopedagoške ure so v naši knjižnici zasnovane zelo široko, njihova vsebina
temelji na dogovoru s pedagoškimi delavci. Organizira jih knjižnica, mladinske
knjižničarke, na svojo pobudo ali pobudo Vrtca Trbovlje ter lokalnih osnovnih šol, v ta
okvir sodi tudi obisk knjižnice skupaj s starši, ki lahko poteka na mladinskem oddelku
knjižnice ali v enoti Dom svobode. Bibliopedagoške ure so namenjene tako
predšolskim kot vsem osnovnošolskim otrokom – le-ti predstavljajo ciljno skupino.
Namen tovrstnih srečanj je spoznavanje knjižnice ter dejavnosti, ki potekajo v
knjižnici, seznanjanje s knjižničnim gradivom in postavitvijo gradiva v knjižnici.
Približamo jim informacije, ki so na voljo v knjižnici ali preko nje dostopne. V letu
2015 smo bibliopedagoške ure izvedli 16 krat.
Tonček Knjigoljub

Tonček Knjigoljub je »maskota» že lokalno prepoznanega »tekmovanja« za osvojitev
bralnega priznanja Tončka Knjigoljuba za začetke branja. Poteka od šolskega leta
2002/2003. K sodelovanju vedno povabimo vse starejše skupine Vrtca Trbovlje ter
prve in druge razrede osnovnih šol. Namesto zaključne prireditve smo v 2015 otroke
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povabili v knjižnico, ali pa smo jih mi obiskali v vrtcu. Namen Tončka Knjigoljuba je
predvsem branje staršev otrokom, spodbujanje razvoja bralne pismenosti, pa tudi
povezovanje vrtca, šole, knjižnice in doma. Ciljna skupina so predšolski otroci,
osnovnošolci prvih dveh razredov ter njihovi starši. V letu 2015 smo izvedli 24 srečanj
v knjižnici ali ob obisku vrtčevskih enot.
Pravljične ure
Namen uric je prijetno druženje v knjižnici, razvijanje domišljije, sposobnosti
poslušanja in koncentracije, spoznavanje otroških literarnih del, ter knjig in knjižnice
na splošno. Ciljna skupina so predšolski otroci in otroci prve triade osnovnih šol. V
letu 2015 je bilo klasičnih pravljičnih uric 21, 3 z ljudsko tematiko, 2 gledališko
pravljični ura v sodelovanju z Mladinskim gledališčem Svoboda Trbovlje, 3
mednarodne v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje in 7 plesno pravljičnih v
sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje.
Glasbeno-pravljične ure; Plesno-pravljične ure

Potekajo v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje. Sodelujejo učitelji in učenci
Glasbene šole Trbovlje ter mladinski knjižničarji. Prepletamo besedo z glasbo, z
zvoki, z gibanjem, s plesom in spoznavamo pisano besedo in inštrumente ter gibalne
tehnike. Ciljna skupina so predšolski otroci in otroci prve triade osnovnih šol, hkrati
pa tudi odrasli - starši otrok ali njihovi spremljevalci. V letu 2015 smo izvedli 7 plesnih
pravljičnih uric.
Mednarodne pravljične ure
Mednarodno pravljično uro izvajamo v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje.
Pravljico skupaj preberejo in predstavijo naše mladinske knjižničarke ter mladi, ki so
v Trbovlje prišli iz tujine v okviru mednarodnih izmenjav, ki jih organizira MCT.
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Namen pravljice je otrokom približati tuje jezike in kulture ter poglobiti sodelovanje
med lokalnimi javnimi zavodi. Ciljna skupina so predšolski otroci in otroci prve triade
osnovnih šol. Trikrat smo se v letu 2015 srečali na mednarodni pravljični uri.
Ustvarjalne delavnice
Namen delavnic je poleg ustvarjalnega druženja tudi razvoj ročnih spretnosti,
razvijanje domišljije in ustvarjalnosti ter spoznavanje strokovnega otroškega
knjižničnega gradiva. Uporabljamo različne likovne tehnike in ustvarjamo z različnimi
barvami ter materiali. Ciljna skupina so otroci prve in druge triade osnovnih šol. V letu
2015 smo ustvarjalne delavnice izvedli 8 krat.
Literarne nagradne uganke za najmlajše
Z literarnimi nagradami skušamo otrokom različnih starosti približati raznovrstno
knjižno gradivo, tako leposlovno kot strokovno, poudarek je na spremljanju in
predstavitvi novosti. Ciljna skupina so osnovnošolci. Pripravili smo 14 različnih
nagradnih ugank.
Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz
Izvajalci projekta so MKL, Pionirska - center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije in
vse splošne knjižnice v Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi šolami, Skupnost
muzejev Slovenije z vsemi muzeji in galerijami, Turistična zveza Slovenije. Kviz po
navadi poteka med poukom, lahko pa ga skupaj rešujemo tudi v knjižnici. Kviz je
sicer dostopen na spletni strani www.megakviz.si. Ciljna skupina so osnovnošolci.
Namen je spodbuditi učence in dijake k interdisciplinarnemu delu pri pouku v
povezavi s knjižnico in muzejem. V letu 2015 smo predvsem obveščali in spodbujali k
reševanju.
Najljubša knjiga poletja
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Izbor najljubše knjige poletja poteka v organizaciji Knjižnice Toneta Seliškarja
Trbovlje. Ima več ciljnih skupin, vse pa so vezane na obiskovalce mladinskega
oddelka, torej so to predšolski otroci in osnovnošolci. Izbor moje naj knjige poteka
med poletnimi počitnicami, torej julija in avgusta. V začetku septembra objavimo
seznam petih najljubših knjig po izboru naših mladih obiskovalcev. Namen je mladim
približati knjigo in tudi ugotavljanje ter spremljanje njihovega bralnega okusa. Vsako
leto pripravimo izbor poleti, tako je bilo tudi v letu 2015.
Noč z Andersenom

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje se je pridružila knjižnicam po Evropi, ki na
poseben način obeležijo oziroma praznujejo svetovni dan knjig za otroke in rojstni
dan pravljičarja H.C.Andersena. V Noči z Andersenom sodelujejo knjižnice širom po
svetu. Koordinator dogodka je Knjižnica Bedricha Beneša Buchlovana na Češkem.
Naš program oblikujemo sami, ciljne skupine so: predšolski otroci, osnovnošolci,
srednješolci, študenti. Zadnji dve skupini sta vabljeni v glavnem kot dopolnitev k
programu, torej kot sodelujoči. Tu se srečata knjižnica in številne kulturne ustanove v
občini. Namen je promocija branja, spoznavanje knjižničnega gradiva, razvijanje
kritičnega mišljenja o branju in kulturi, promocija knjižnice in sodelovanje z drugimi
ustanovami v Trbovljah. V letu 2015 smo bili na noči v knjižnici 27. in 28. marca.
Ure biblioterapije: Črno-beli pisani, beremo in se pogovarjamo vsi!
Cilj je otrokom, ki imajo zaradi neurejenih družinskih razmer čustveno-vedenjske
težave, v knjižnici ponuditi varen in topel prostor, kjer lahko preživljajo del svojega
prostega časa. Cilj posamičnih srečanj je otroke pritegniti k branju in jim s pomočjo
prebiranja pravljic ter drugih literarnih del pokazati načine in poti za blaženje njihovih
stisk. S pogovorom o prebranem jih želimo pripraviti do aktivnega razmišljanja o
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lastnih težavah in jim pokazati, da niso sami in da njihove težave niso nerešljive. S
projektom jim želimo tudi približati knjižnico kot ustanovo, njene zaposlene in jih
seznaniti z dejavnostmi, ki jih pripravljamo za otroke ter jih v te dejavnosti tudi
vključiti. Projekt je pripravljen, do izvajanja sicer ni prišlo, saj je odvisen tudi od
interesa staršev, skrbnikov. Skupaj s CSD se bomo še trudili, da ta projekt zaživi.
Posebna zbirka EKO gradiva
Polička z gradivom za otroke z ekološko vsebino, se nahaja na mladinskem oddelku.
V njej je zbrano gradivo z aktualno ekološko tematiko.
Posebna zbirka gradiva za dislektike
Na mladinskem oddelku se nahajajo knjige za otroke z disleksijo, ki so posebej
prilagojene za otroke s težavami pri branju.
Literarni večeri
Na literarnih večerih se predstavijo avtorji s svojimi literarnimi deli, bodisi da so to
pesniške zbirke, romani, povesti, zgodbe, ali katera druga oblika strokovne literature.
Ciljna skupina so vsi odrasli, namen pa je predstaviti novejšo ali starejšo še vedno
aktualno literaturo. V letu 2015 je bilo takih večernih dogodkov 10.
Potopisna predavanja
Potopisna predavanja izvaja knjižnica v sodelovanju s popotniki iz cele Slovenije.
Poudarek je na popotnikih iz domačih krajev, iz Zasavja. Ciljna skupina so vsi odrasli
ter tudi višji razredi osnovnošolcev. Namen je spodbujanje obiskovanja knjižnice,
povezovanje knjižnične in drugih strok, kot npr. geografije, zgodovine, sociologije.
Predavanja, delavnice, pogovori v knjižnici
Različna predavanja in delavnice so namenjeni povezovanju ljudi ter predstavitvi
tematik iz sodobnega življenja, ki zanimajo naše obiskovalce. Ciljna skupina so vsi
odrasli. V letu 2015 je bilo teh dogodkov 5.
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Projekt »Buklžur«

Projekt smo prvič izvedli v šolskem letu 2009/2010 in ker je pri srednješolcih in
njihovih mentorjih naletel na dober odziv, z njegovo izvedbo nadaljujemo tudi v
prihajajočem šolskem letu. Projekt »Buklžur« je namenjen srednješolcem, njegov cilj
pa je v mladih prebuditi veselje do branja in spodbuditi radovednost ob spoznavanju
novih knjig in tematik. »Buklžur« se odvija v prostorih Knjižnice Toneta Seliškarja
Trbovlje, dijaki pa klepetajo o vsebini različnih knjig in v živo spoznavajo tudi
nekatere slovenske pisatelje, ilustratorje in druge posameznike, ki delujejo na
področju kulture. V njem pa sodelujejo vse tri zasavske srednje šole. V letu 2015 je
bilo 8 srečanj.
Projekt »Rastem s knjigo za prve letnike«
Projekt je namenjen dijakom prvih letnikov srednjih šol in ga organizirajo Javna
agencija za knjigo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za
kulturo v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in srednjimi šolami. Izvedemo ga
splošnoizobraževalne knjižnice v sodelovanju s srednjimi šolami. V projektu
sodelujejo dijaki prvih letnikov srednjih šol, ti so tudi ciljna skupina. Na obisk knjižnice
v letu 2015 so dijaki prišli 13-krat.
Bukvarne
Na bukvarnah ponudimo obiskovalcem knjižnično gradivo, ki je iz naše knjižnične
zbirke odpisano. Ponudimo tudi knjige, ki jih prinesejo obiskovalci in jih ne uvrstimo v
knjižnično zbirko. Bukvarna poteka dvakrat letno, ob slovenskem kulturnem prazniku
in Dnevu slovenskih splošnih knjižnic. Če je gradiva veliko, postavimo tudi občasne
bukvarnice. Ciljna skupina so vsi odrasli in mladi, namen bukvarne pa je razdelitev
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knjig ter sodelovanje med knjižnico in drugimi ustanovami in posamezniki. Bukvarno
na obeh oddelkih in v enoti Dom svobode smo izvedli 3 krat..
Priložnostne razstave gradiva k aktualni tematiki
Na oddelku za odrasle ob različnih priložnostih ponudimo na ogled in v izposojo
izbrano gradivo, ki predstavi določeno tematiko. Namen te dejavnosti je približati
gradivo, tudi strokovno, obiskovalcem knjižnice, vzpostaviti stik med našo zbirko in
obiskovalci ter širiti védenje o tem, kaj naša zbirka vsebuje. Pripravili smo 25 takih
razstav.
Literarni krožek (v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje zasavske
regije)
Literarni krožek je projekt, ki poteka v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko
obdobje Zasavske regije in Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Želja po sodelovanju
je bila obojestranska, namen sodelovanja pa enostaven – združiti ljudi, ki radi berejo
in o branem tudi radi poklepetajo. Ciljna skupina so upokojenke in upokojenci in drugi
odrasli, ki imajo radi pisano besedo, slovenski jezik in knjige na splošno. Poleg
posameznikov, ki so v U3 že včlanjeni, so vabljeni tudi drugi odrasli, ki jih takšno
druženje zanima oz. veseli. V času druženja delimo mnenja o prebrani literaturi in
spoznavamo slovenske pisatelje, pesnike ter druge ustvarjalce s področja kulture.
Udeleženci se pod vodstvom mentoric srečujejo enkrat mesečno, med septembrom
in aprilom. V tem letu smo pripravili 8 srečanj.
Računalniške urice
Cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med
starejšimi odraslimi, omogočiti vsem uporabo osebnega računalnika in zbuditi
spoznanja o prednosti njegove uporabe ter hkrati ponuditi osnovno računalniško
usposabljanje, ki omogoča aktivno vlogo v informacijski družbi. Ciljna skupina so
starejši odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje
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za delo z njim ter posamezniki, ki osnovno računalniško znanje že imajo, a bi ga
želeli obnoviti ali nadgraditi. Leta 2015 smo izvedli 95 računalniških tečajev oziroma
uric, tako na oddelku za odrasle, kot v enoti Dom svobode.
Literarne nagradne uganke za odrasle
Uganko pripravimo ob posebnih praznikih (npr. dan splošnih knjižnic, slovenski
kulturni praznik,…) knjižničarke in knjižničarji na oddelku za odrasle. Z literarnimi
nagradami skušamo obiskovalcem približati raznovrstno knjižno gradivo, tako
leposlovno kot strokovno, in jih seznaniti s knjižnimi novostmi, ter aktualnimi lokalnimi
in mednarodnimi dogodki. Ciljna skupina so člani in obiskovalci knjižnice oz. oddelka
za odrasle. Ob obeh pomembnejših dogodkih v letu 2015 smo pripravili uganko za
odrasle.
Projekt »Bralci priporočamo«
S projektom spodbujamo naše obiskovalce, da o kvalitetnih knjigah, ki jih preberejo,
»obvestijo« tudi druge člane knjižnice. Želja pa je tudi okrepiti vezi med zaposlenimi v
knjižnici in uporabniki knjižničnih storitev. Obiskovalci želeno knjigo predstavijo na
posebnih obrazcih, ki so na voljo na oddelku za odrasle. Projekt vsako leto
zaključimo s sklepno prireditvijo in predstavljene knjige še intenzivneje ponujamo v
branje. Ciljna skupina so člani in obiskovalci oddelka za odrasle. Projekt smo
zaključili junija 2015 s sklepno prireditvijo, skupaj z gostom, Tonetom Partljičem.
Tečaj COBISS/OPAC in mCOBISS
Udeleženci so ob koncu tečaja usposobljeni za samostojno iskanje gradiva v
programu Cobiss/OPAC ter za samostojno podaljševanje in rezervacijo knjižničnega
gradiva. Tečaj je bil na voljo 31- krat.
Glasno branje (v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje zasavske
regije)
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Vsem uporabnikom knjižničnih storitev, ki sami ne zmorejo ali ne želijo prebrati
izbranega gradiva, nudimo pomoč pri branju oz. beremo njim in namesto njih. Za
termin branja se lahko (tako posamezniki, kot skupine) dogovorijo po predhodni
najavi. Beremo tako v prostorih knjižnice, kot tudi na drugi izbrani lokaciji. Posebnega
zanimanja za srečanja v letu 2015 ni bilo, a ponudba ostaja za morebitne
zainteresirane.
Spoznavanje zbirke domoznanskega gradiva (v sodelovanju z Univerzo za tretje
življenjsko obdobje zasavske regije)
V knjižnični čitalnici pripravljamo vodeno spoznavanje domoznanske zbirke,
namenjeno vsem, ki bi radi izvedeli več o Zasavju in o gradivu, ki opisuje
zgodovinsko, kulturno ter socialno dogajanje v naših krajih. V okviru predstavitev
naprošamo vse zainteresirane, ki imajo doma gradivo o Zasavju in ga ne potrebujejo
več, da nam gradivo podarijo, ter tako omogočijo povečanje naše domoznanske
zbirke. Srečanja potekajo po predhodnem dogovoru. Vodenih ogledov zbirke v letu
2015 ni bilo, smo pa zaznali večji interes posameznikov, ki so si zbirko ogledovali
sami ali pa je bila predstavljena v sklopu srečanj domoznanske skupine.
Knjižnična domoznanska skupina
Skupina je zaživela v letu 2013, srečanja skupine pa potekajo enkrat mesečno, od
septembra do maja. Skupina je odprtega tipa in se jih lahko pridružijo vsi, ki jih
zanimata trboveljska zgodovina ter etnološko-kulturna dediščina in menijo, da lahko
na kakršenkoli način prispevajo k njuni ohranitvi. Na srečanjih pretresamo
posameznike, katerih zgodbe bi želeli ohraniti in o katerih menimo, da bi jih morali
poznati tudi izven Trbovelj. O takšnih osebah sestavimo prispevke, ki jih nato
objavimo v spletnem Biografskem leksikonu celjskega in zasavskega območja. Cilj
srečanj je ohranjanje in beleženje dogodkov ter oseb, ki so v Trbovljah delovali in
ponesli sloves Trbovelj tudi izven njegovih meja. Namen srečanj je tudi povezovanje
lokalne javnosti s knjižnico in njenimi zaposlenimi. V letu 2015 smo se srečali 7 krat.
43
KTS Trbovlje, Letno poročilo 2015, Simona Solina

Domoznanski večeri – Po Trbovljah s kumerati
V okviru knjižničnih domoznanskih večerov se v naši knjižnici predstavljajo domači,
lokalni ustvarjalci z različnih področij ter društva. Skozi pogovor z bibliotekarko
predstavimo njihovo delovanje, ustvarjanje, cilje in želje. Večeri se odvijajo enkrat
mesečno. V letošnjem letu smo jih izvedli 6- krat.
Premična zbirka
Premična zbirka knjižničnega gradiva se nahaja v Domu upokojencev Franca
Salamona Trbovlje in v Splošni Bolnišnici Trbovlje. V njej so knjige in revije, ki so
namenjene knjižnični izposoji v teh dveh ustanovah. Za knjige skrbijo knjižničarji in
osebje ustanov. Gre za kakovostno obliko preživljanja časa v domu za ostarele in v
bolnišnici. Zbirko v domu obnavljamo mesečno, v SBT pa smo imeli enkrat tedensko
tudi našega izposojevalca.
Beremo na kuolmkišti
je bralna značka za odrasle, s katero smo začeli jeseni 2015.
Menjalnica knjig
Na poličkah menjalnic knjig najdete knjige iz knjižnice, ki so odšle v odpis. Vas pa
vabimo, da dodate kakšno svojo, ki je ne potrebujete več. V menjalnicah menjamo
knjige, revije in časopise. Knjige so na voljo brez evidence izposoje. Za urejenost
menjalnic na 9 lokacijah skrbi Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Gradivo smo v
letu 2015 dopolnjevali enkrat mesečno ali po potrebi.
Galerija in izložbeno okno
V galeriji in izložbenem oknu knjižnice lahko spremljate dejavnosti posameznikov,
zavodov, društev in drugih institucij v Trbovljah. Postavitev poteka v dogovoru s
knjižnico in praviloma traja mesec dni. V letu 2015 je bilo tovrstnih razstav 22.
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Knjižničarji priporočamo
Priporočila knjižničarjev predstavljajo poletni bralni knjižničarski utrip. Poteka julija in
avgusta. Knjižničarji tako priporočamo našim bralcem knjige, ki so za nas izjemnega
pomena. Tudi v letu 2015 smo pripravili naša priporočila, sezname in ponudili v
branje, kar smo priporočali.

Skupaj smo imeli v letu 2015 v knjižnici 311 prireditev, dogodkov, priložnostnih
razstav in dobrodelnih akcij. Obiskalo jih je skupno 3669 obiskovalcev. V preteklih
letih sta to številko višali tudi prireditvi Tonček Knjigoljub, v letošnjem letu pa smo ju
nadomestili z obiski otrok v enotah Vrtca Trbovlje. Obiskovalcev, ki se poslužijo
ogleda in izposoje knjižničnega gradiva ob priložnostnih razstavah ob različnih
pomembnejših dnevih in dogodkih ter sodelujejo pri dobrodelnih akcijah, pa posebej
ne beležimo.
Letni plan naših dejavnosti je po mesecih z dogodki predstavljen v Prilogi 1.

2.2.5. DRUGE AKTIVNOSTI
 STROKOVNA IN TEHNIČNA DELA
V letu 2015 so bila opravljena sledeča strokovna dela:
- Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2015,
- Letno poročilo 2014,
- Program dela in finančni plan 2015,
- Polletno poročilo 2015,
- Pravilnik o obravnavi vlog za znižanje zamudnine,
- Pravila o uporabi javnih računalnikov,
- Pravilnik o podelitvi častnega članstva,
- pripravili smo projekt nakupa knjižničnega gradiva in se prijavili na javno povabilo
Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva za leto 2015,
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- s projektom Buklžur smo se prijavili za sofinanciranje bralne kulture na Javni
agenciji za knjigo,
- z namenskimi sredstvi iz občinskega proračuna smo financirali nakup knjižničnega
gradiva,
- polnopravno smo sodelovali pri izgradnji Biografskega leksikona celjskega območja
in Zasavja in na portalu Kamra,
- izdali smo ponatis knjige Leopolda Odlazka, Med hauzi
- izdali smo slikanico sodelavke Katre Hribar Frol, Bukmandeljc
- sodelovali smo pri vseslovenskem dogodku Noč knjige,
- aktivno smo delovali v projektu dobreknjige.si,
- izdelan je bil interni dokument Naloge zaposlenih v KTS Trbovlje, s katerim se ob
spremembah vsakič na novo razporedijo in predelijo delovne naloge zaposlenih,
- izdelan je bil interni dokument Projekti in knjižnične dejavnosti (ter razporeditev
glede na ciljne skupine) v KTS Trbovlje,
- knjižnično dejavnost smo širili z menjalnicami knjig v lokalno skupnost,
- pripravili smo literarno-glasbeno predstavo Beseda – ples.
 DOMOZNANSTVO
Poglobljeno delo na področju domoznanstva, h kateremu smo pristopili dve leti nazaj,
smo uspešno nadaljevali skozi vse leto 2015.
Za naše domoznansko gradivo sedaj skrbimo v knjižnici. Dokler v knjižnici ni
bibliotekarja katalogizatorja z licenco za obdelavo in vnos, obdelavo gradiva v
slovensko bazo podatkov in kreiranje zapisov, to delo še vedno poteka v Osrednji
knjižnici Celje. Vse več domoznanskega gradiva je na voljo našim obiskovalcem,
bodisi v prostem pristopu in za izposojo, bodisi v naši priročni zbirki.
S pridobitvijo bibliotekarja z licenco za obdelavo gradiv in katalogizacijo bomo
pridobili tudi možnost digitalizacije gradiva.
Za domoznansko področje skrbita dva bibliotekarja. Zbiranje domoznanskega
gradiva in informacij je potekalo po načrtu, ki smo si ga zadali.
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Domoznansko zbirko in z njo povezane dogodke, prireditve, smo promovirali v
vsakdanjem stiku z obiskovalci knjižnice. Javnost smo o dogajanju s področja
domoznanstva obveščali ustno (med njihovim obiskom knjižnice) in z vabili oz.
obvestili po klasični in e-pošti. Udeležence oz. člane domoznanske skupine smo
obveščali tudi prek knjižnične spletne strani, prek Facebook profila Buklžura in
knjižnice ter z obvestili ter javljanjem »v živo« v lokalnih medijih.
Cilje, ki smo si jih zadali za domoznanski projekt v letu 2015, smo uresničili:
Za dopolnjevanje knjižnične zbirke smo se povezali s Trubarjevim antikvariatom iz
Ljubljane in z lokalnimi vzgojnoizobraževalnimi zavodi ter društvi in zavodi v občini –
le-ti so nam izročili publikacije, ki so jih do sedaj izdali v okviru svoje dejavnosti.
Knjižnica je nadaljevala založniško dejavnost na področju domoznanske literature.
Izdali smo ponatis druge, dopolnjene izdaje knjige Med hauzi avtorja Leopolda
Odlazka. Izdali smo tudi slikanico Bukmandeljc in obiskovalcem knjigo na
domoznanskem, pogovornem večeru z avtorico in ilustratorjem predstavili.
Večeri z domoznansko tematiko s Po Trbovljah s kumerati so se nadaljevali tudi v
2015, pomen imajo v približevanju lokalnemu prebivalstvu, povezovanju. Pripravili
smo 6 takih večerov. Obiskovalcem smo skozi pogovor predstavili Pevski zbor
GESŠ, STPŠ Trbovlje, Mitjo Ličarja in Natašo Medvešek, Evo Vene, Hortikulturno
društvo Trbovlje, Jožeta Ovnika in Vlada Garantinija. Srečanja domoznanske skupine
so potekala sedemkrat.
Na portal celjskozasavski.si (spletni biografski leksikon celjskega in zasavskega
območja) smo v letu 2015 vnesli 5 člankov in tako predstavili 5 posameznikov, ki so
po mnenju domoznanske skupine Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje v lokalni
skupnosti vidni in so doprinesli k njenemu razvoju in k razvoju v širšem lokalnem in
družbenem smislu. Vnesli smo podatke o naslednjih osebah: Stojan Batič, Nina
Novak Oiseau, Darja Alauf, Karel Gorjup in Iztok Kovač.
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Za portal Kamra.si smo pripravljali predloge za vnos.
Projekt je omogočil intenzivno pridobivanje domoznanskega gradiva in s tem rast
domoznanske knjižnične zbirke Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Bogata zbirka
domoznanskega gradiva pa kaže na zavedanje pomena lokalne zgodovine in
medčloveških vezi tistih, ki za zbirko skrbijo in tudi knjižnice kot javnega zavoda.
S projektom smo tako dvignili prepoznavnost knjižnice v lokalni skupnosti in poudarili
njen doprinos k omogočanju zadovoljevanja kulturnih, socialnih in intelektualnih
potreb članov ter uporabnikov Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.

 SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI, DRUŠTVI, DRUGIMI INSTITUCIJAMI
Knjižnica je organizirala različne oblike dejavnosti, ki so povezane z branjem,
širjenjem bralne kulture in informacijske pismenosti. Poleg klasične izposoje gradiva
na dom in v čitalnico je izvajala sledeče dejavnosti: literarni večeri, srečanja s
slovenskimi ustvarjalci ter zanimivimi osebnostmi z različnih področij; domoznanske
dejavnosti namenjene zbiranju, obdelovanju in hranjenju knjižničnega gradiva, ki je
povezano z območjem, v katerem knjižnica deluje; potopisna predavanja ob
diapozitivih v sodelovanju s svetovnimi popotniki, pisci člankov in potopisnih knjig;
predavanja na različne teme, ki

jih predlagajo uporabniki knjižnice; priložnostne

prireditve in razstave ob pomembnih dogodkih v knjižnici, slovenskih in svetovnih
kulturnih praznikih; koncerti domačih izvajalcev, primerni za knjižnično kulturno
okolje, ure pravljic za predšolske in šolske otroke, tematske knjižne uganke za
najmlajše ter zahtevnejše uganke za osnovnošolce; vključevanje v slovensko akcijo
reševanja

knjižnično-muzejskega

kviza,

izbor

Knjige

poletja,

seznanjanje

organiziranih skupin z nalogami in cilji knjižnice, postavitev knjižničnega gradiva po
UDK sistemu in starostnih stopnjah; uvajanje uporabnikov v samostojno iskanje
gradiv s pomočjo elektronskih katalogov; ustvarjalne delavnice ki potekajo v vseh
enotah in

bralna značka za predšolske otroke v sodelovanju knjižnice, vrtca in

osnovnih šol-Tonček Knjigoljub, branje in seznanjanje z literaturo za srednješolceBuklžur, bibliopedagoške ure za predšolske, osnovnošolske otroke in srednješolce,
začetne, nadaljevalne in ponavljalne računalniške urice, iskanje gradiva v Cobiss-u.
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Dejavnosti, namenjene uporabnikom knjižnice so torej zelo raznovrstne, preko njih je
knjižnica sodelovala z drugimi javnimi zavodi, mediji in drugimi institucijami v občini.
Med njimi so vse osnovne šole, srednje šole, Vrtec Trbovlje, Mladinski center
Trbovlje, Glasbena šola Trbovlje, Radio Kum Trbovlje, lokalna televizija ETV,
Zasavska ljudska univerza, Zasavski muzej Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, Kulturno
društvo Svoboda, Društvo invalidov Trbovlje, Turistično društvo Trbovlje, Društvo
upokojencev Trbovlje, Občina Trbovlje, Društvo prijateljev mladine, Mladinski center
Trbovlje, Društvo U3 Univerze za tretje življenjsko obdobje, Dom upokojencev Franca
Salamona Trbovlje, Zdravstveni dom Trbovlje, Splošna bolnišnica Trbovlje.
Posebno pozornost smo namenili prireditvam z domoznansko tematiko, kjer smo
sodelovali s številnimi posamezniki, društvi, organizacijami iz lokalnega okolja in
urejanju ter skrbi za menjalnice knjig (Zdravstveni dom-otroški dispanzer in splošne
ambulante, Pizzerija in pivnica Dimnik, Caffeteria Spar, Coworking Njiva, železniška
postaja, Trgovina Čop Dobovec, Gostilna Klek Bigman, Glasbena šola Trbovlje).
 MEDIJI IN STIKI Z JAVNOSTMI
Z obveščanje javnosti o dogajanju v knjižnici smo sodelovali z lokalnimi mediji in sicer
ETV, Radio Kum Trbovlje, Sr(e)čno Trbovlje, Zasavski tednik, ZON.
Javnost obveščamo tudi preko socialnega omrežja Facebook, na svoji spletni strani
ter klasično s pošiljanjem pošte-vabil in obvestil.
Na spletni strani objavljamo tudi dokumente, ki so namenjeni uporabnikom in jim
posredujemo informacije o dogajanju tudi v fotogaleriji. Na spletni strani se lahko
zainteresirani občani vpišejo v t.im.

»mailing« listo, preko katere vsak teden

obveščamo z e-pošto o naših dejavnostih.
Brezposelne, ki obiščejo Zavod RS za zaposlovanje, obveščamo o možnosti
brezplačnega članstva v knjižnici s posebno zloženko.
Z zloženkami smo tudi obveščali o postavitvi gradiva v knjižnici, o zbirkah, dostopnih
na daljavo, o uporabi Moje knjižnice, o iskanju gradiva v bazi COBISS. Izdelani so bili
Priporočilni seznami za določene vrste gradiva.
Regijsko smo povezani tudi z Območno knjižnico Celje, saj že vrsto let sodelujemo v
projektu Priporočamo.
Aktivno smo delovali na portalu dobreknjige.si.
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Stik z mediji in javnostjo je izredno pomemben zaradi obveščanja o naši dejavnosti,
pridobivanja novih članov, obiska prireditev in splošnega dobrega mnenja o
delovanju knjižnice.
 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Izobraževanje pomeni ohranjanje strokovnosti našega dela. Izobraževalo se je 8
zaposlenih (strokovni delavci, direktorica, javna dela).
Zaposleni so se izobraževali na seminarjih, delavnicah, predavanjih, veliko pa je bilo
izobraževanja s pomočjo predstavljenih novosti Izuma in na spletu ter samostojnega
izobraževanja na delovnem mestu.
Udeležili smo se naslednjih izobraževanj:
Izobraževanje 2015

Izvajalec

Ocenjevanje in napredovanje JU v letu 2015

ZSK

COBISS/OPAC Online javno dost.katalogi

IZUM

Uporaba servisa Web of Science

IZUM

Uporaba baz podatkov servisa ProQuest

IZUM

Knjižnična statistika

NUK

Skupščina ZSKizobraževanje direktorjev

ZSK

Redni letni občni zbor DBC

DBC

Zaključek 10. bralne značke

Knjižnica Mozirje

Zaključek 8. bralne značke

Knjižnica Rogaška Slatina

Seminar za založnike in izdajatelje

NUK

Slovesna razglasitev- Nagrada Desetnica

MKL

Parada učenja

ZLU
Knjižnica P.Voranca
Ljulbjana, KUD

Podelitev nagrade Sončnica na rami

Sodobnost International
Medobčinska knjižnica

Savinjčani beremo 2014/15

Žalec

Strokovno srečanje Dan dobrih praks

ZBDS

Mednarodna strokovna konferenca- Knjige
brez meja

MKK

Socialna pismenost

DBC

Letno srečanje DBC

Knjižnice Trbovlje,
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Hrastnik, Zagorje
Skuščina ZSK

ZSK

Mednarodni literarni festival VIlenica

DSP

Kongres ZBDS

ZBDS

Strokovno srečanje z direktorji litvanskih
knjižnic

ZSK

Odprtje razstave in literarni dogodekF.Lainšček

Knjižnica Murska Sobota
Knjižnica slepih in

Sestanek o sodelovanju

slabovidnih, Ljubljana

Usklajevalni sestanek direktorjev knjižnic
celjskega območja

OKC

Seja nadzornega sveta Dobreknjige.si

Knjižnica Grosuplje

Otvoritev razstave tujih knjig, Frankfurt po
Frankfurtu

Ljubljana, GZS

Dan slovenskih splošnih knjižnic

ZSK
Beletrina- Študentska

Predstavitev knjige Burmanski dnevi

založba

Sestanek koordiniranja domoznanske
dejavnosti

OKC

Strokovne srede

MKL

 PROSTOVOLJSTVO
Prostovoljno delo v knjižnici nam preprečuje določilo Zakona o prostovoljcih, ki pravi,
da prostovoljec v dejavnosti ne sme opravljati dela, ki bi ga lahko šteli kot redno
dejavnost. Tako smo se za delo in sodelovanje s prostovoljci odločili na drugačen
način, preko povezave z MCT-jem in DPM-jem. Ta oblika je tako lahko zgolj
sodelovanje, pomoč pri naših dogodkih, namenjenih obiskovalcem.

2.2.6. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA
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Finančno poslovanje je razvidno iz računovodskega poročila. Vsa sredstva
ustanoviteljice in Ministrstva za kulturo so namenska sredstva in smo jih kot taka tudi
porabili.
Od Občine Trbovlje smo za delovanje knjižnice prejeli skupaj 219.444,00 € . To so
bila sredstva za plače, materialne stroške, program javnih del ter 15.000,00 € za
nakup knjižničnega gradiva.
Iz državnega proračuna smo od Ministrstva za kulturo prejeli za nakup knjižničnega
gradiva 13.430 €, za Biblos 1.200 € ter za IKT opremo 2.825 €.
Planirali smo 30.000 € lastnih sredstev, dosegli smo jih 30.228 €.
Knjižnica je v letu 2015 prejela 950 € donacij.
Sofinanciran s strani Javne agencije za knjigo je bil Buklžur, prejeli smo 700 €.

2.3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Iz poročila je razvidno, da na knjižnično dejavnost vpliva višina finančnih sredstev,
namenjenih delovanju knjižnice. Temu pripomore tudi nižanje števila prebivalcev v
občini, padec standarda prebivalcev, socialna struktura, velika brezposelnost. Kljub
temu je knjižnica ohranila svoje delovanje v lokalnem okolju na visoki strokovni ravni
in poskrbela za prepoznavnost knjižnice kot kulturne ustanove na visokem nivoju. Še
vedno smo uspešno predstavljali in razvijali identiteto knjižnice. Uporabniki gledajo
na našo dejavnost pozitivno in z veliko željo po napredku in možnostih razvoja. Tega
pa si brez finančnih sredstev za knjižnično gradivo, ki bi zagotovila normalen nakup
aktualnega gradiva, ne moremo predstavljati. Mnenje lokalne skupnosti je merilo
naše uspešnosti in pokazatelj, kako se razvijati v bodoče.
ČLANSTVO
2015

% od prebivalcev Občine
Trbovlje

3.813

23%
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IZPOSOJA
2015

Št. izposoj na prebivalca
Občine Trbovlje

134.145

8,2

OBISK
2015

Obisk knjižnice na
prebivalca občine Trbovlje

64.819

4

Podatki se nanašajo na matično knjižnico in enoto Dom svobode skupaj.
Če je knjižnica informacijsko središče lokalne skupnosti, potem morajo občani vedeti,
da v njej lahko dobijo vse informacije. Zelo pomembno je, da so toliko osveščeni, da
vedo, kje lahko znanje in informacije poiščejo. Naše poslanstvo je v taki osnovni
dejavnosti, ki jim to omogoča. Knjižnična dejavnost je splet notranjih in zunanjih
dejavnosti, ki smo jih uspešno izvajali v vsem letu.


zaznavanje in beleženje potreb po gradivu,



zbiranje in dopolnjevanje knjižnične zbirke,



strokovno obdelovanje gradiva s pomočjo računalniško podprte obdelave v
sistemu COBISS,



oblikovanje katalogov informacijskih virov o gradivu in iz gradiv (računalniški
katalogi in on – line evidence),



opremljanje in postavitev gradiva v prostem pristopu,



izločanje uničenega, neuporabnega, neaktualnega, zastarelega gradiva,



zaščita in hranjenje gradiva.

Med zunanje dejavnosti knjižnice lahko uvrstimo vse dejavnosti od informacijske do
socialne, ki smo jih že prej našteli. Uspešno smo se vključevali v knjižnični
informacijski sistem (polnopravni član) in sodelovali z drugimi splošnimi knjižnicami in
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bibliotekarskimi strokovnimi združenji v Sloveniji. Za dobre stike s ciljnimi skupinami
in komuniciranje z vsemi prebivalci v okolici smo pripravljali številne prireditve.

2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI
S PRETEKLIM LETOM
Za ponazoritev dela knjižnice in doseganja ciljev smo uporabili nekaj kazalnikov, ki
najbolj transparentno prikažejo delo knjižnice. Kazalniki z negativnim porastom
oziroma z znižanjem vrednosti ne pomenijo slabega delovanja knjižnice ali morda
celo nazadovanje v razvoju. So odraz splošne socialne slike v občini Trbovlje,
porasta brezposelnosti, splošne socialne nevključenosti določenih skupin prebivalcev
in zagotovo nižanja finančnih sredstev, namenjenih nakupu knjižničnega gradiva in
posledično zmanjšane aktualnosti naše knjižnične zbirke.
Kazalnik:

2014

2015 indeks

število aktivnih članov

4.141

3.813

92

skupni obisk knjižnice

71.861

64.819

90

129.432

115.538

89

17.964

18.607

103

147.396

134.145

91

323

311

96

obisk prireditev

4.225

3.669

87

prirast gradiva – enote

2267

1.738

76

nakup gradiva – enote

1722

1.360

79

72.202

72.155

99,9

izposoja gradiva – na dom
izposoja gradiva –v čitalnico
izposoja gradiva – na dom in v
knjižnici
število prireditev

knjižnična zbirka – enote

Čeprav smo število dogodkov v knjižnici zmanjšali, smo ohranili visok obisk na
dogodkih v mejah, ki smo si jih zadali. Število dogodkov v knjižnici smo zmanjšali
zavestno iz več razlogov: knjižnica je že postala prepoznavna v lokalni skupnosti in ni
več potrebovala toliko dogodkov, s katerimi bi pritegnila več ljudi iz različnih skupin
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prebivalcev, usmerili smo pozornost na kakovostnejše dogodke, varčevali smo s
sredstvi za honorarje gostujočih, varčevali smo z materialnimi stroški za ogrevanje in
elektriko, ki nastajajo ob dogodkih, saj potekajo izven obratovalnega oz. delovnega
časa knjižnice.
Število aktivnih članov še vedno dosega 23% prebivalcev članov knjižnice, kar je
zadovoljiv odstotek. Ocenjujemo, da je vsaj še enkrat toliko tistih, ki pa so le
uporabniki knjižnice in nimajo svoje članske izkaznice.
Zmanjšan prirast oziroma nakup gradiva je posledica velikega znižanja finančnih
sredstev za nakup gradiva s strani Ministrstva za kulturo in ustanoviteljice, Občine
Trbovlje.
Standard oziroma normativ, ki določa, da mora imeti knjižnica zbirka 4 enote gradiva
na prebivalca, pa je seveda ohranjen, celo več, ta normativ smo presegli za 0,4
enote. Zbirka je na dan 31.12.2014 obsegala 4,4 enote gradiva na prebivalca.

2.5. MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI
IZVAJANJU PROGRAMA DELA
V letu 2015 ni bilo nepričakovanih dogodkov.
2.6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Upoštevali smo navodila in delovali skladno s sprejetim finančnim načrtom za leto
2015.
2.7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
Notranja revizija je bila v knjižnici opravljena za leto 2012 s strani izvajalca Revizijski
center d.o.o., Ljubljana. Tudi v letu 2015 smo delovali po navodilih ustanoviteljice in
revizorskega poročila iz prejšnjega obdobja (za leto 2009) ter v skladu z zadnjim
poročilom.
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2.8. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
2.9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
S svojim delovanjem smo posredno zagotovo vplivali na gospodarstvo, socialo,
varstvo okolja, regionalni razvoj, saj tvorno sodelujemo z različnimi institucijami v
kraju in regiji (Zasavska ljudska univerza, Zavod za zaposlovanje RS, območna
enota Trbovlje, javni zavodi in druge organizacije). Naši obiskovalci pa so s
pridobljenimi informacijami, znanjem, s koriščenjem prostega časa v prostorih
knjižnice, kulturnim udejstvovanjem zadovoljevali svoje potrebe in kot taki lahko
tvorno prispevali k uspehom svoje organizacije, družbe, kraja. V veliki meri smo se
posvečali ljudem z drugačnimi potrebami, starejšim in najmlajšim obiskovalcem.
Večkrat smo opozorili na nedostopnost mladinskega oddelka za gibalno ovirane
skupine prebivalcev. Pobudo z izgradnjo dvigala v stavbi na Ulici 1. junija 19 smo
ponovno posredovali ustanoviteljici (pisno prvič že leta 2010, drugič leta 2012, v letu
2013 smo o dvigalu oziroma ureditvi stopnišča razpravljali na sestanku z ustanovitelji
pri pripravi proračuna za 2013, v letu 2014 in 2015 smo prav tako opozorili na to
problematiko).

2.10. POSEBNOSTI V LETU 2015
Javni poziv Ministrstva za kulturo RS za nakup knjižničnega gradiva v
splošnih knjižnicah
Strateški načrt 2015 – 2019
Delo na domoznanskem področju:
- ponatis knjige Med hauzi,
56
KTS Trbovlje, Letno poročilo 2015, Simona Solina

- tisk slikanice Bukmandeljc
- delovanje domoznanske skupine,
- prispevki v spletni biografski leksikon in na Kamri,
- dopolnjevanje zbirke domoznanskega gradiva.
Skrb za delovanje vseh devetih menjalnic, širjenje knjižnične dejavnosti med
ljudi.
Različne oblike e-učenja, učenje uporabnikov za samostojno uporabo
knjižnice, njenih katalogov in zalog na COBISS-u, v okviru računalniških uric
za odrasle, v okviru obiska devetošolcev za mladino in učenje posameznikov
Organizacija strokovnega srečanja Društva bibliotekarjev Celje, Pogled od
zgoraj.
Uvedba novega logotipa knjižnice.
Izvedba izvirnega projekta, predstave Beseda – ples v sodelovanju z
Glasbeno šolo Trbovlje
Sofinanciranje projekta Buklžur, Javna agencija za knjigo.
Akcija zbiranja knjig za Popravni dom Radeče – 600 knjig.
Uvedba novih članskih izkaznic.
Sodelovanje na Paradi učenja ZLU.
Ponudba Press Readerja in SSKJ – oddaljen dostop.
Prehod na IR optiko.
Preureditev dela mladinskega oddelka zaradi dotrajanosti knjižnih regalov.
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III. ZAKLJUČEK
Knjižnica uči uporabnike zrelosti, odgovornosti, zaupanja sebi. Sproža spremembe.
Uči, kako z eno samo drobno spremembo pri sebi lahko vsak od nas naredi dobro
drugim.

Knjižnico

opredeljuje

delo

za

skupnost,

sprejemanje,

poslušanje,

razgledanost. Danes potrebujejo ljudje knjige in informacije za zelo različne namene:
za šolanje in izobraževanje, za izpopolnjevanje in študij, za poklicno delo in
znanstveno raziskovanje, za oblikovanje stališč in za zadovoljevanje duhovnih
interesov, za življenjski razvoj, prosti čas in razvedrilo. Knjižnica se z oblikovanjem
knjižnične zbirke trudi zadovoljiti uporabnike s ponudbo knjižnega in neknjižnega
gradiva. Potrebe po informacijskem središču narekujejo njen stalen razvoj v smislu
računalniške opremljenosti in dostopnosti. Knjižnica je tudi prostor za sprostitev in
počitek, omogoča socialne stike, je središče, kjer se ustvarjalno porablja prosti čas. Z
vso svojo dejavnostjo omogoča oblikovanje osebnosti. Pomen knjižnice za prebivalce
se izraža zlasti v aktivni vlogi pri razvijanju bralne kulture. Knjižnica mora omogočati
demokratična mišljenja. Zadovoljevati mora visoka merila sodobne informatizirane
družbe.
V kolikor želimo sodobno knjižnico, ki bo zadovoljevala potrebe uporabnikov, bomo
morali poiskati pot za postopno, vendar stalno odpravljanje primanjkljajev v knjižnici.
Ti se nanašajo predvsem in v veliki meri na kadrovsko pomanjkanje in prostorsko
utesnjenost. V letu 2015 se je pokazalo, kako nižanje finančnih sredstev, namenjenih
nakupu novega in aktualnega knjižničnega gradiva, ter posledično siromašenje
knjižnične zbirke, vpliva na uporabo knjižničnih storitev. Naši uporabniki si namreč
želijo novosti, aktualnega gradiva, želijo biti seznanjeni z novostmi, prebirati široko
paleto časnikov, časopisov, revij, česar pa jim pri takšnem zmanjšanju financ ne
moremo omogočiti.
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Zavedanje, da knjižnica deluje v javnem interesu nas vodi do njenih nalog, ki
prebivalcem omogoča in zagotavlja dostop do klasičnega ali digitalnega knjižničnega
gradiva, informacij in storitev ter pomoč pri iskanju, vrednotenju in uporabi gradiva.
Te naloge ni mogoče zagotavljati brez ustrezne opreme in prostora za uporabo
gradiva ter programov in storitev knjižnice. Knjižnica mora še naprej izvajati
programe in storitve za izboljšanje različnih vrst pismenosti in ostati lokalno središče
v socialnem smislu, tudi za potrebe drugih, s knjižnico skladnih kulturnih dejavnosti,
predvsem za predstavitev ustvarjalnosti različnih subjektov v okviru lokalne
skupnosti.
Zavedati se moramo, da si naši uporabniki zaslužijo najboljšo ponudbo gradiva,
opremo, informacije in storitve. Vse to namreč šele omogoča najkvalitetnejšo
knjižnično dejavnost. Knjižnica je bila, je in mora ostati prostor znanja, jezika, kulture,
omike, informacij. Vse to mora v družbi svobode, enakosti in zrelih ljudi ostati javno
dostopna dobrina.

Simona Solina
direktorica knjižnice
Trbovlje, 25.2.2016

oddelek za odrasle

enota Dom svobode

mladinski oddelek
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Priloga 1: Prireditve 2015

JANUAR

Razstava v galeriji

Oddelek za odrasle

Razstava v izložbenem oknu

Oddelek za odrasle

1.1.-31.1.

Akcija zbiranja knjig

Oddelek za odrasle

6.1.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

7.1.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

7.1.

Ljudska pravljična ura

Mladinski oddelek, Mojca Pokrajculja

7.1.

Po Trbovljah s kumerati

Oddelek za odrasle, Mešani pevski zbor
GESŠ

8.1.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
9.1.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

13.1.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

14.1.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle,

14.1.

Pravljična ura

Dom svobode, Tončkov kotiček
Čakam te, Rozalija

15.1.

Računalniške urice za mešano skupino in
ponavljanje

Dom svobode

15.1.

Domoznanska skupina

Oddelek za odrasle
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16.1.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

19.1.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek
Vrtec Pikapolonica, skupina Veveričke

20.1.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

20.1.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, Vrtec Pikapolonica,
skupina Polžki

21.1.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

21.1.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Alojza Hohkravta,
2.c

21.1.

Ustvarjalna delavnica

Mladinski oddelek, Izdelajmo strašilo

21.1.

Literarni večer

Oddelek za odrasle
Anton Komat: Potniki na ladji norcev

22.1.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, GESŠ, 1.c

Rastem s knjigo
22.1.

Računalniške urice za mešano skupino in
ponavljanje

Dom svobode

23.1.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

23.1.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, GESŠ, 1.a

Rastem s knjigo
23.1.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek
Vrtec Pikapolonica, skupina Pingvini

26.1.

Literarni krožek

Oddelek za odrasle, Agatha Christie

27.1.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

27.1.

Buklžur

Oddelek za odrasle, Mitja Duh

28.1.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle
61

KTS Trbovlje, Letno poročilo 2015, Simona Solina

28.1.

Glasbeno pravljična ura

Mladinski oddelek, Nekoč je bila …

28.1.

Predavanje

Oddelek za odrasle, Irena Jarc: Piramide
po svetu in v dolini bosanskih piramid v
Visokem

29.1.

Računalniške urice za mešano skupino in
ponavljanje

Dom svobode

30.1.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

2. 2.–28. 2.

Razstava v galeriji

Oddelek za odrasle, Bogdan Barovič

2.2.-28.2.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, Lepota slovenskega
jezika

3.2.–28.2.

Razstava v izložbenem oknu

Oddelek za odrasle, OŠ Tončka Čeč

2.2.–14.2.

Mini bukvarna

Oddelek za odrasle, mladinski oddelek,
enota Dom svobode

3.2.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

4.2.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

4.2.

Mednarodna pravljična ura

Mladinski oddelek, Ostržek

5.2.

Računalniške urice za mešano skupino in
ponavljanje

Dom svobode

6.2.-10.2.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, 8. februar, slovenski
kulturni praznik

FEBRUAR
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6.2.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

6.2.

Bibliopedagoška ura

Dom svobode, OŠ Ivana Cankarja, 3. r.

9.2.-28.2.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, Prešernovi nagrajenci
2015

9.2.

Iskanje skrite pravljice

Dom svobode, Tončkov kotiček

10.2.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

11.2.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

11.2.

Večer proze in poezije

Oddelek za odrasle, Delavski dom
Trbovlje, Feri Lainšček

Beseda - ples
12.2.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Ivana Cankarja

Rastem s knjigo
12.2.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
13.2.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

16.2.

Literarni krožek

Oddelek za odrasle, Moderni klasiki

17.2.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

17.2.

Buklžur

Oddelek za odrasle, Kratke zgodbe

18.2.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

18.2.

Ustvarjalna delavnica za otroke

Mladinski oddelek, Trganka

19.2.

Računalniške urice za mešano skupino in
ponavljanje

Dom svobode

19.2.

Domoznanska skupina

Oddelek za odrasle

20.2.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

23.2.-28.2.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, 23. februar, obletnica
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smrti dr. Janeza Drnovška
24.2.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

25.2.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

26.2.

Plesno pravljična ura

Mladinski oddelek, Torta za medvedka

26.2.

Literarni večer

Oddelek za odrasle, Marko Pavliha:
Dvanajst pred dvanajsto

26.2.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
27.2.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Tončke Čeč, 1.-4.
razred

27.2.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

2.3.–31.3.

Razstava v izložbenem oknu

Oddelek za odrasle, Osnovne šole iz
Trbovelj

2.3.–31.3.

Razstava v galeriji

Oddelek za odrasle, Ivanka Uršič

3.3.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

4.3.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

4.3.

Ljudska pravljična ura

Mladinski oddelek, Janček ježek

4.3.

Po Trbovljah s kumerati

Oddelek za odrasle, STPŠ

MAREC
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5.3.

Računalniške urice za mešano skupino in
ponavljanje

Dom svobode

6.3.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

8.3.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, STPŠ, 1.a

Rastem s knjigo
10.3.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

11.3.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

11.3.

Pravljična ura

Dom svobode, Doktor medved

12.3.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle

Rastem s knjigo

STPŠ, 1.c

Računalniške urice

Dom svobode

12.3.

za mešano skupino in ponavljanje
13.3.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, STPŠ, 1.b

Rastem s knjigo
13.3.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

17.3.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

18.3.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

18.3.

Ustvarjalna delavnica za otroke

Mladinski oddelek, Srce na dlani

19.3.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
19.3.

Domoznanska skupina

Oddelek za odrasle

20.3.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

23.3.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, OŠ Trbovlje, 9. a
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24.3.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

25.3.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

25.3.

Plesno pravljična ura

Mladinski oddelek, Mala miška in veliko
rdeče jabolko

25.3.

Literarni krožek

Oddelek za odrasle, Sebastijan Pregelj

25.3.

Literarni večer

Oddelek za odrasle, Sebastijan Pregelj,
Kronika pozabljanja

26.3.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Trbovlje, 9.c

26.3.

Računalniške urice
za mešano skupino in ponavljanje

Dom svobode

27.3.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

27.3.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Trbovlje, 9.b

27.3.-28.3.

Noč v knjižnici – Noč z Andersenom

Mladinski oddelek, Pojdimo s pravljicami
okrog sveta

31.3.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

31.3.

Buklžur

Oddelek za odrasle, Boštjan Gorenc
Pižama: Čudo

Humanitarna akcija,

Oddelek za odrasle, mladinski oddelek,
enota Dom svobode

APRIL

1.4.-30.4.

Tjaša iz projekta Botrstvo in družina iz
Trbovelj
1.4.-30.4

Razstava v galeriji

Oddelek za odrasle, Nova pomlad,
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društvo onkoloških bolnikov, skupina za
samopomoč bolnikov z rakom Trbovlje
1.4.-30.4.

Razstava v izložbenem oknu

Oddelek za odrasle, Noč z Andersenom

1.4.-30.4.

Literarna uganka ob 23. aprilu –
mednarodnem dnevu knjige

Oddelek za odrasle

1.4.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

1.4.

Mednarodna pravljična ura

Mladinski oddelek, Pravljica v nemškem in
slovenskem jeziku

1.4.

Po Trbovljah s kumerati

Oddelek za odrasle, Čis' pocukran, Nataša
Medvešek in Mitja Ličar

2.4.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
3.4.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

7.4.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

8.4.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

8.4.

Pravljična ura

Dom svobode, Spominčica

9.4.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
10.4.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

13.4.

Iskanje skrite pravljice

Dom svobode

14.4.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

14.4.

Zaključno srečanje Literarnega krožka in
Buklžura

Oddelek za odrasle

15.4.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

15.4.

Ustvarjalna delavnica

Mladinski oddelek, Žuželčji vrt
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16.4.

Domoznanska skupina

Oddelek za odrasle

16.4.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
17.4.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

20.4.-30.4.

Mini bukvarna

Oddelek za odrasle
Dom svobode

21.4.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

22.4.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

22.4.

Plesno pravljična ura

Mladinski oddelek, Rigajoči medved

23.4.

Noč knjige

Oddelek za odrasle, Silvo Teršek in dr.
Andraž Teršek

23.4.

Računalniške urice

Dom svobode

Za mešano skupino in ponavljanje
24.4.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

28.4.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

29.4.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

29.4.

Počitniška pravljična ura

Mladinski oddelek, Oprosti!

Razstava v galeriji

Oddelek za odrasle, MGLC se predstavi

MAJ

1.5.-30.5.
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1.5.-30.5.

Razstava v velikem izložbenem oknu

Oddelek za odrasle, DPD Trbovlje, ob 40.
obletnici delovanja

1.5.-30.5.

Razstava v malem razstavnem oknu

Oddelek za odrasle, ZLU ob Tednu
vseživljenjskega učenja

1.5.-30.5.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, Ekologi brez meja

1.5.-30.5.

Humanitarna akcija,

Oddelek za odrasle, mladinski oddelek,
enota Dom svobode

Tjaša iz projekta Botrstvo in družina iz
Trbovelj
4.5.-8.5.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, Mednarodni praznik
dela

5.5.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

6.5.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

6.5.

Pravljična ura

Mladinski oddelek
Kralj Matjaž

7.5.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
7.5.

Bibliopedagoška ura
Rastem s knjigo

Mladinski oddelek, OŠ Tončke Čeč, 7.a in
7.b

8.5.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

8.5.-12.5.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, 9. maj, Dan Evrope

12.5.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

12.5.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, Vrtec Trbovlje, enota
Mojca, skupina Miške

13.5.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

13.5.

Pravljična ura

Enota Dom svobode, Tončkov kotiček,
Tiho, tukaj beremo

13.5.

Literarni večer

Oddelek za odrasle, Igor Gošte, Otroci
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knapov
14.5.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
15.5.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

18.5.-30.5.

Tematska razstava

Mladinski oddelek, Nagrada Desetnica

19.5.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

19.5.

Delavnica za odrasle

Oddelek za odrasle, Biblos

20.5.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

20.5.

Ustvarjalna delavnica za otroke

Mladinski oddelek
Pravljična knjižna kazala

20.5.

Predavanje

Oddelek za odrasle, MGLC

21.5.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
22.5.

Petkovi hitri tečaji

23.5.

Predstavitev knjižnice na stojnici pred DDT

25.5.

Bibliopedagoška ura
Tonček Knjigoljub

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

Mladinski oddelek, OŠ Trbovlje, PŠ Alojza
Hohkrauta, 2.c

26.5.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

26.5.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Trbovlje, PŠ Alojza
Hohkrauta, 1.d

Tonček Knjigoljub
26.5.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek

Tonček Knjigoljub

OŠ Trbovlje, PŠ Alojza Hohkrauta,, 1.c

27.5.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

27.5.

Bibliopedagoška ura

Dom svobode, OŠ Trbovlje, 2.b
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Tonček Knjigoljub
27.5.

Pravljična ura

Oddelek za mladino, Doma je najlepše

28.5.-29.5.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, Trbovlje imamo radi

29.5.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

29.5.

Bibliopedagoška ura

Dom svobode, OŠ Trbovlje, 1.a

Tonček Knjigoljub
29.5

Bibliopedagoška ura

Dom svobode, OŠ Trbovlje, 1.b

Tonček Knjigoljub
JUNIJ

1.6.-30.6.

Razstava v galeriji

Oddelek za odrasle, DPD Trbovlje, ob 40.
Obletnici delovanja

1.6.-30.6.

Razstava v izložbenem oknu

Oddelek za odrasle, DPD Trbovlje, ob 40.
Obletnici delovanja

1.6.-30.6.

Humanitarna akcija,

Oddelek za odrasle, mladinski oddelek in
enota Dom svobode

Tjaša iz projekta Botrstvo in družina iz
Trbovelj
1.6.-30.6.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, Trbovlje: včeraj,
danes, jutri

1.6.-5.6.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, Trbovlje imamo radi

1.6.-13.6.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, 8. junij-Dan Primoža
Trubarja
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1.6.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Tončke Čeč, 2.a

Tonček Knjigoljub
1.6.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Tončke Čeč, 2.b

Tonček Knjigoljub
2.6.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Tončke Čeč, 1.a

Tonček Knjigoljub
2.6.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Tončke Čeč, 1.b

Tonček Knjigoljub
3.6.

Bibliopedagoška ura
Tonček Knjigoljub

Mladinski oddelek, Vrtec Trbovlje, enota
Ciciban

3.6.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, V okviru projekta
Popestrimo šolo, OŠ Tončke Čeč

3.6.

Pravljična ura

Mladinski oddelek, Perkmandeljc

4.6.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, Vrtec Trbovlje, enota
Mojca

Tonček Knjigoljub
4.6.

Bibliopedagoška ura
Tonček Knjigoljub

Mladinski oddelek, Vrtec Trbovlje, enota
Barbara

5.6.-10.6.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, V knjižnico prihaja
Tone Partljič

5.6.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, Vrtec Trbovlje, enota
Pikapolonica

Tonček Knjigoljub
8.6.

Bibliopedagoška ura

Dom svobode, OŠ Ivana Cankarja, 2.b

Tonček Knjigoljub
8.6.

Bibliopedagoška ura

Dom svobode, OŠ Ivana Cankarja, 2.a

Tonček Knjigoljub
9.6.

Bibliopedagoška ura

Dom svobode, OŠ Trbovlje, 2.a
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Tonček Knjigoljub
10.6.

Zaključek projekta Bralci priporočamo

Oddelek za odrasle, Tone Partljič

11.6.

Bibliopedagoška ura

Dom svobode, OŠ Ivana Cankarja,1.a

Tonček Knjigoljub
11.6.

Bibliopedagoška ura

Dom svobode, OŠ Ivana Cankarja, 1.b

Tonček Knjigoljub
18.6.-30.6.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, 25. junij – Dan
državnosti

30.6.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, V okviru projekta
Popestrimo šolo, OŠ Tončke Čeč

JULIJ

1.7.-31.7.

Igralne urice

Mladinski oddelek

6.7.-17.7.

Samostojna delavnica

Mladinski oddelek, Poletni origami

1.7.-31.7.

Razstava v izložbenem oknu

Oddelek za odrasle, DPD Trbovlje, ob 40.
letnici delovanja

in galeriji
15.7.

Pravljica na vrtu

Mladinski oddelek

20.7.-31.7.

Samostojna delavnica

Mladinski oddelek, Poletna trganka

29.7.

Pravljica na vrtu

Mladinski oddelek
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AVGUST

1.8.-31.8.

Razstava v izložbenem oknu in galeriji

Oddelek za odrasle, DPD Trbovlje, ob 40.
letnici delovanja

1.8.-31.8.

Igralne urice

Mladinski oddelek

3.8.–14.8.

Samostojna delavnica

Mladinski oddelek, Ogrlice iz testenin

12.8.

Pravljica na vrtu

Mladinski oddelek

17.8.–28.8.

Samostojna delavnica

Mladinski oddelek, Okvir za slike

27.8.

Šolarji na obisku v okviru projekta
»Popestrimo šolo«

Mladinski oddelek

26.8.

Pravljica na vrtu

Mladinski oddelek

1.9.–30.9.

Razstava v izložbenem oknu

Oddelek za odrasle, Poletno z DPM
Trbovlje

1.9.–30.9.

Razstava v galeriji

Oddelek za odrasle, Maja Kuhar, Misli

SEPTEMBER
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1.9.

Literarni večer

Oddelek za odrasle, Predvečer Vilenice

7.9.-12.9.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, 8. september –
mednarodni dan pismenosti

14.9.-19.9.

Tematska razsteva

Oddelek za odrasle, V knjižnico prihaja
Ciril Zlobec

16.9.

Literarni večer

Oddelek za odrasle, Ciril Zlobec: Ljubezen
– čudež duše in telesa

22.9.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, enota Barbara,
skupina Sončki

22.9.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, enota Barbara
skupina

23.9.

Pravljična ura

Mladinski oddelek, Ljubo doma, kdor ga
ima

28.9

Literarni krožek

Oddelek za odrasle, Uvodno srečanje

29.9.

Buklžur

Oddelek za odrasle, Uvodno srečanje

30.9.

Pravljična ura

Mladinski oddelek, Jaz sem nekaj
posebnega

OKTOBER

1.10.-30.10. Razstava v galeriji

Oddelek za odrasle, Maja Kuhar, Misli

1.10.

Oddelek za odrasle, Eva Vene: Omama
zavesti IV.

Po Trbovljah s kumerati
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5.10.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, GESŠ Trbovlje

Rastem s knjigo
5.10.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Tončke Čeč, 1.a

Tonček knjigoljub
5.10.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Tončke Čeč, 1.b

Tonček knjigoljub
5.10.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Tončke Čeč, 1.c

Tonček knjigoljub
5.10.

Literarni večer

Oddelek za odrasle, Vesna Milek in Boris
Cavazza

6.10.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

6.10.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Trbovlje, 7.a

Rastem s knjigo
7.10.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

7.10.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Trbovlje, 7.b

Rastem s knjigo
7.10.

Pravljična ura

Mladinski oddelek, Hvaležni medved

7.10.

Po Trbovljah s kumerati

Oddelek za odrasle, Hortikulturno društvo
Trbovlje

8.10.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, GESŠ Trbovlje

Rastem s knjigo
8.10.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Trbovlje, PŠ A.
Hohkravta, 1.c

8.10.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
9.10.

Rasem s knjigo

Oddelek za odrasle, GESŠ Trbovlje
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9.10.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

13.10.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

14.10.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

14.10.

Pravljična ura

Dom svobode, Od kod si, kruhek?

14.10.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
15.10.

Domoznanska skupina

Oddelek za odrasle

16.10.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle
COBISS/OPAC, mCOBISS

17.10

Plesno pravljična ura

Mladinski oddelek, Vremenske pravljice

19.10.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, GESŠ Trbovlje

Rastem s knjigo
19.10.

Literarni krožek

Oddelek za odrasle, Založba Ocean

20.10.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

20.10.

Buklžur

Oddelek za odrasle, Suzana Tratnik

21.10.26.10.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, V spomin: France
Bučar

21.10.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

21.10.

Ustvarjalna delavnica

Mladinski oddelek, Jesensko ustvarjanje

21.10.

Predstavitev knjige v obliki predavanja

Oddelek za odrasle, Franci Čeč: Šola
humorja

22.10.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
23.10.30.10.

Tematska razstava

Mladinski oddelek, Nagrada Kristine
Brenkove za izvirno slovensko slikanico
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23.10.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

27.10.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

28.-30.10.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, Dan reformacije

28.10.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

28.10

Pravljična ura

Mladinski oddelek, Sitnobe sitne

29.10.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
30.10.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

2.11.-3.11.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, Dan reformacije

2.11.

Plesno-pravljična ura

Mladinski oddelek, Bobek in barčica

3.11.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

4.11.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

4.11.

Mednarodna pravljična ura

Mladinski oddelek, Španska pravljica

4.11.

Odprtje razstave in predavanje

Oddelek za odrasle, Ljudje z naravo,
narava za ljudi

5.11.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Ivana Cankarja, 1.a

NOVEMBER
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Tonček Knjigoljub
5.11.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Ivana Cankarja, 1.b

Tonček Knjigoljub
5.11.

Računalniške urice

Dom svobode

Za mešano skupino in ponavljanje
6.11.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

7.11.-11.11. Tematska razstava

Oddelek za odrasle, 8. november,
Svetovni dan urbanizma

9.11.

Oddelek za odrasle, GESŠ Trbovlje

Bibliopedagoška ura
Rastem s knjigo

10.11.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

11.11.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

11.11.

Pravljična ura

Dom svobode, Zamenjam bratca

12.11.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, STPŠ Trbovlje

Rastem s knjigo
12.11.

Računalniške urice za mešano skupino in
ponavljanje

Dom svobode

13.11.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

16.11.30.11.

Mini bukvarna

Oddelek za odrasle, Mladinski oddelek,

16.11.21.11.

Vrni knjige knjižnici

17.11.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

18.11.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

Dom svobode
Oddelek za odrasle, Mladinski oddelek,
Dom svobode
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18.11.

Ustvarjalna delavnica

Mladinski oddelek, Beri, ustvarjaj, riši

18.11.

Literarni večer – predstavitev slikanice

Oddelek za odrasle, Bukmandeljc

19.11.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, Vrtec Trbovlje, enota
Ciciban

Tonček Knjigoljub
19.11.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
19.11.

Domoznanska skupina

Oddelek za odrasle

20.11.25.11.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, 23. november – Dan
Rudolfa Maistra

20.11.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

23.11.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, STPŠ Trbovlje

Rastem s knjigo
24.11.

Literarni krožek

Oddelek za odrasle, Zbirka Roman

24.11.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

24.11.

Buklžur

Oddelek za odrasle, Esad Babačić

25.11.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

25.11.

Pravljična ura

Mladinski oddelek, Slaba volja

26.11.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
27.11.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

DECEMBER
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1.12. 31.12.

Razstava v galeriji

Oddelek za odrasle, Jože Ovnik:
Kariportreti

1.12.-31.12. Razstava v izložbenem oknu

Oddelek za odrasle, OŠ Ivana Cankarja:
jesen odhaja – zima prihaja

1.12.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

2.12.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

2.12.

Pravljična ura

Mladinski oddelek, O treh grahih

3.12.

Po Trbovljah s kumerati

Oddelek za odrasle, Vlado Garantini in
Jože Ovnik: Frpruh

3.12.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
4.12.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

7.12.

Bibliopedagoška ura

Oddelek za odrasle, STPŠ, 1.b

Rastem s knjigo
8.12

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

9.12.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

9.12.-14.12. Tematska razstava

Oddelek za odrasle, 11. december:
Mednarodni dan gora

9.12.

Dom svobode, Lota zna skoraj vse

Pravljična ura
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10.12.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
11.12.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

12.12.

Plesno pravljična ura

Mladinski oddelek, Jutri je bila zabava

14.12.

Literarni večer

Oddelek za odrasle
Maja Gal Štromar: 7 kg do sreče

15.12.

Začetne računalniške urice

Oddelek za odrasle

15.12.

Predavanje

Oddelek za odrasle, S prehrano do
uravnoteženosti hormonov

16.12.

Nadaljevalne računalniške urice

Oddelek za odrasle

16.12.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, Postavljanje smrečice,
OŠ Tončke Čeč

16.12.

Ustvarjalna delavnica

Mladinski oddelek, Snežaki

17.12.

Računalniške urice

Dom svobode

za mešano skupino in ponavljanje
17.12.

Domoznanska skupina

Oddelek za odrasle

18.12.

Petkovi hitri tečaji

Oddelek za odrasle, COBISS/OPAC,
mCOBISS

21.12.

Literarni krožek

Oddelek za odrasle

22.12.

Buklžur

Oddelek za odrasle, Franci Rogač

22.12.31.12.

Tematska razstava

Oddelek za odrasle, 26. december: Dan
samostojnosti in enotnosti

23.12.

Pravljična ura

Mladinski oddelek, Božična pravljica

23.12.

Literarni večer

Oddelek za odrasle, S poezijo v novo leto

24.12.

Bibliopedagoška ura

Mladinski oddelek, OŠ Ivana Cankarja
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