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I.

RAČUNOVODSKO
POROČILO
KNJIŽNICE
TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE ZA LETO 2016

1. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Neopredmet. sredstva – sedanja vrednost
709
Nepremičnine – sedanja vrednost
69.893
Oprema in druga opredmet. OS – sed.vrednost
20.147
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
Denarna sredstva v blagajni
Dani predujmi
Terjatve do uporabnikov EKN
Druge kratkoročne terjatve
Aktivne časovne razmejitve

36.916 €
561
258
34.528
86
1.483

SKUPAJ AKTIVA
Izvenbilančno – terjatve do članov
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti do zaposlenih
Obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti – prisp.delod.
Obveznosti do uporabnikov EKN

127.665 €
7.806 €
28.399 €
16.839
9.001
2.526
33

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti za osnovna sredstva
Presežek prihodkov nad odhodki
SKUPAJ PASIVA
Izvenbilančno – terjatve do članov

90.749 €

99.266 €
96.957
2.309
127.665 €
7.806 €

Dani predujmi predstavljajo v letu 2016 plačane naročnine za leto 2017. Terjatve do uporabnikov
enotnega kontnega načrta so predvsem terjatve do občine Trbovlje za sredstva za plače december
2016 ter terjatve za sredstva na podračunu na dan 31.12.2016. Druge kratkoročne terjatve
predstavljajo terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo bolniške.
Aktivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi odhodki nastali ob izdaji knjig.
Obveznosti do zaposlenih so obveznosti za plače in druge izdatke zaposlenim ter udeležencem javnih
del za december 2016, ki so bile izplačane v januarju 2017. Druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja predstavljajo obveznosti za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so bili za december
2016 plačani v letu 2017. Presežek prihodkov je sestavljen iz presežkov prihodkov iz preteklih let ter
presežka prihodkov leta 2016.
Pripravila: Mihaela Forte
Trbovlje, 9.2.2017
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2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA OBDOBJE OD
1.1.2016 DO 31.12.2016

I. SKUPAJ PRIHODKI

1. Prihodki za izvajanje javne službe
A. Prihodki iz sredstev javnih financ

298.752 €

270.340
270.340

2. Prihodki od prodaje storitev na trgu

28.412

II. SKUPAJ ODHODKI

1. Odhodki za izvajanje javne službe
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialo
c. Izdatki za blago in storitve
J. Investicijski odhodki

291.390 €

263.678
156.996
23.222
82.126
1.334

2. Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialo
C. Izdatki za blago in storitve

27.712
16.577
2.451
8.684

III/2 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

7.362 €

Delež prihodkov pridobljenih na trgu v letu 2016 je 9,5 %, delež pridobljen na trgu v letu 2015 pa je
bil 10,6 %. Prihodki iz sredstev javnih financ so v primerjavi z letom 2015 višji za 5,9 %, prihodki od
prodaje na trgu pa so nižji za 6,0 %.
Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost so v primerjavi z letom
2015 višji za 10,1 % kar je posledica menjave vodstva knjižnice.
Investicijski odhodki so v primerjavi z letom 2015 manjši za 84,1 %. Občina Trbovlje je v letu 2016
Knjižnici TS namenila 1.000 € za investicije.
Celotni izdatki za blago in storitve so v primerjavi z letom 2015 manjši za 6 %.

Pripravila: Mihaela Forte
Trbovlje, 7.2.2017
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3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA OBDBOBJE OD
1.1.2016 DO 31.12.2016
Izvajanje javne službe
90,5 %

Prodaja na trgu
9,5 %

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA
B. FINANČNI PRIHODKI
C. DRUGI PRIHODKI
Č. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI
D. CELOTNI PRIHODKI

271.328
271.328

€

E. STROŠKI BLAGA IN STORITEV
F. STROŠKI DELA
G. AMORTIZACIJA
H. REZERVACIJE
J. DRUGI STROŠKI
K. FINANČNI ODHODKI
L. DRUGI ODHODKI
M. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

86.413
182.159
1.230
351

€
€

€

9.049 €
19.078 €
128 €
37 €

N. CELOTNI ODHODKI

270.153

€

28.292 €

1.175

€

120 €

O. PRESEŽEK PRIHODKOV

€

€

28.412 €
28.412 €

PRIHODKI OD POSLOVANJA IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE zajemajo sredstva občine Trbovlje
za materialne stroške in nabavo knjižničnega gradiva, sredstva za plače in povračila ter prispevke
delodajalca za redno zaposlene ter delno za plače za izvajalce javnih del ter sredstva Ministrstva za
kulturo za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva.
PRIHODKI OD POSLOVANJA DOSEŽENI S PRODAJO NA TRGU zajemajo članarine, zamudnine, druge
storitve opravljene posameznikom ter prodajo knjig.

STROŠKI BLAGA IN STORITEV predstavljajo stroški pisarniškega materiala, stroške nabave
knjižničnega gradiva, stroške električne energije, stroške čiščenja, storitve vzdrževanja, računalniške
storitve, oglaševanje, stroške revizije, informacijska podpora uporabnikom, varovanje zgradb,
stroški izvedb kulturnih večerov, komunalne storitve, telekomunikacijske storitve, stroške
službenih potovanj, vzdrževanje poslovnih objektov in opreme, najemnine za poslovne prostore ter
stroške izobraževalnih storitev.
Delež odhodkov za izvajanje javne službe in delež iz naslova prodaje na trgu je določen na podlagi
Pravilnika o sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov v javnem zavodu.

Stroški dela predstavljajo plače, regres za letni dopust, povračila za prehrano in prevoz, prispevke
delodajalca za socialno varnost ter premije za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje za javne uslužbence zaposlene v knjižnici ter delno za izvajalce javnih del.
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Amortizacija je obračunana v višini 12.736 € ter zmanjšana v breme obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje. Investicije v letu 2016 je skoraj v celoti financirala občina Trbovlje.
Drugi stroški predstavljajo predvsem nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter članarino v
združenju splošnih knjižnic.
Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo odpis računalniškega programa.
SKUPNI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Leto 2015

Leto 2016

Index

278.884 €

299.740 €

107,5

30.542
15.000
216.762
14.630
1.250
700

28,412
18.000
237.558
15.770
-

93,0
120,0
109,6
107,8

2. Stroški blaga in storitev
- od tega za knjige

92.445
30.705

95.462
36.647

103,3
119,4

3. Stroški dela
4. Amortizacija
5. Drugi stroški
6. Prevrednotovalni odhodki

181.456
3.524
1.459

201.237

110,9

1.358
388

93,1

6. Celotni odhodki

278.884

298.445

1. Celotni prihodki
- lastni prihodki
- občina za knjige
- občina za BOD, MS
- MK za knjige
- donacije
- JAK

7. Presežek prihodkov

107,0

1.295

TRBOVLJE, 7.2.2017
Pripravila: Mihaela Forte
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4. REALIZACIJA PLANA 2016

Plan 2016

Realizacija 2016

Index

302.450

298.752

98,8

15.770
2.000

15.770

100,0

234.680
18.000
1.000

235.570
18.000
1.000

100,4
100,0
100,0

1.000
30.000

28.412

94,7

302.450

291.390

96,3

155.940
6.780
10.000

156.616
7.962
8.995

100,4
117,4
89,9

460
25.000

492
25.181

107,0
100,7

1.000

1.334

133,4

Knjige, CD-ji, revije

36.170

34.566

95,6

Splošni in poseb. material in stor.
Energija, komunalne stor.,
Izdatki za SP, transp. str.
Tekoče vzdrževanje
Najemnine, NUSZ
Drugi operativni odhodki

22.500
18.500
2.200
7.100
13.000
3.800

15.850
14.875
1.355
10.760
10.421
2.983

70,4
80,4
61,6
151,5
80,2
78,5

1. Skupaj prihodki

€

Sredstva MK za knjige
JAK
Proračun občine Trbovlje
za tekočo porabo (MS, plače)
za knjige
za investicije
Donacije
Lastni prihodki
2. Skupaj odhodki

€

Plače in dodatki
Regres za LD
Povračila za prevoz, prehrano
Premije KDPZJU
Prispevki delodajalca
Investicije

3. PRESEŽEK PRIHODKOV €

7.362

Trbovlje, 7.2.2017
Pripravila: Mihaela Forte
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5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 2016

AJPES
Sallaumines 2
Trbovlje
ZADEVA: Pojasnila k izkazom – razkritja računovodskih informacij
V skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu podajamo pojasnila k izkazom za leto 2016.
Pri razmejevanju odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje na trgu smo
upoštevali Pravilnik o sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov v javnem zavodu. Delež
prihodkov oz odhodkov iz naslova izvajanja javne službe je 90,5 %, delež dosežen s prodajo
na trgu pa je 9,5 %.
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ne razpolaga z zalogami gotovih proizvodov oz.
nedokončane proizvodnje, na dan 31. 12. 2016 ni imela obveznosti, ki bi zapadle do konca
poslovnega leta in bile neporavnane, nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij in ni nalagala
prostih denarnih sredstev.
Viri za vlaganja v osnovna sredstva so bili zagotovljeni iz lastnih sredstev amortizacije in
delno iz sredstev proračuna občine Trbovlje.
V izvenbilančni evidenci so izkazane terjatve do članov knjižnice.

Trbovlje, 7.2.2017
Pripravila: Mihaela Forte

Katra Hribar Frol
Direktorica
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II. POSLOVNO POROČILO KNJIŽNICE TONETA
SELIŠKARJA TRBOVLJE ZA LETO 2016
1. UVOD – VSEBINSKI DEL
Predstavitev knjižnice
Knjižnična dejavnost je javna služba in 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, fotokopira
in razmnožuje, prireja razstave in prireditve za odrasle in mladino, sodeluje v vseživljenjskem
izobraževanju, zagotavlja dostopnost gradiv javnih oblasti in 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
4.7.2016 direktorica Katra Hribar Frol.
Knjižnico upravlja Svet Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, ki ga sestavljajo: 4 predstavniki
ustanoviteljice (Urška Cilenšek, Sebastjan Ledinek, Blaž Klopčič, Jožica Štrovs), 2
predstavnika uporabnikov (Maja Gulič Kresnik, Nika Gantar) in 1 predstavnik zaposlenih
(Urška Majcen). Predstavnik sveta je Sebastjan Ledinek, namestnica predsednika je Urška
Majcen.
Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje sestavljata organizacijski enoti: osrednja knjižnica in
krajevna knjižnica, enota Dom svobode ter trije oddelki: oddelek za mladino (s pravljično
sobo Tončka Knjigoljuba), oddelek za odrasle (s čitalnico in e-čitalnico) ter oddelek za
nabavo in obdelavo gradiva.
Zakonske in druge pravne podlage
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje izvaja svojo dejavnost na podlagi naslednjih zakonov,
pravilnikov, uredb in ostalih predpisov:
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
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Zakon o javnih naročilih
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Zakon o varstvu osebnih podatkov
ZUJF
pravilniki:
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah
Pravilnik o razvidu knjižnic
Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
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
kolektivne pogodbe:
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS
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 (s
podaljšanjem do 2017)
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
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2. CILJI KNJIŽNICE
Cilji knjižnice izhajajo iz osnovnega namena posredovanja knjižničnega gradiva in storitev ter
uresničevanja knjižnične dejavnosti in temeljijo na viziji ter vrednotah Knjižnice Toneta
Seliškarja Trbovlje. Kratkoročni oz. letni cilji so vsako leto opredeljeni v programu dela za
naslednje leto. Z dolgoročnimi cilji težimo k približevanju Standardom za splošne knjižnice,
ki naj bi jih dosegli do leta 2017 ter k skladnosti s Strateškim načrtom knjižnice za obdobje
2015-2019. Doseganje in uresničevanje letnih ciljev pomeni za knjižnično dejavnost razvoj in
še večje približevanje prebivalcem lokalne skupnosti. Z doseganjem zadanih kratkoročnih
ciljev smo tudi v letu 2016 uresničevali dolgoročne cilje na naslednjih področjih:
Vodstvo
Skrb za to, da so storitve, dejavnosti in projekti knjižnice pripravljeni in realizirani v skladu s
poslanstvom in cilji knjižnice.
Knjižnične storitve
Ugotavljanje potreb (kulturnih, sprostitvenih, izobraževalnih, socialnih) uporabnikov in
članov ter težnja k njihovemu zadovoljevanju na vseh področjih. Širiti in spodbujati bralno
kulturo in pismenost. Omogočati uporabnikom dostopanje do virov – pisnih, ustnih,
informacijskih ter nudenje pomoči pri njihovem pridobivanju. Z načrtovanimi sredstvi slediti
Letnemu načrtu nakupa gradiva in upoštevati ustrezno razmerje: 60% naslovov strokovnega
gradiva in 40% naslovov leposlovnega gradiva, mladini je namenjenih 30% gradiva od
skupnega letnega prirasta. Povečati dostopnost knjižničnega gradiva v obeh organizacijskih
enotah knjižnice. Knjižnična zbirka se s prirastom in odpisom posodablja v vsebinskem in
tehničnem smislu. Doseči čim večjo vključenost uporabnikov v knjižnične dejavnosti in
projekte ter čim večji odstotek včlanjenosti v knjižnico, posledično večati obrat knjižnične
zbirke oz. izposoje gradiva. Doseči razvitost knjižnične mreže, ki bo v skladu s standardi.
Stremeti k strokovnosti zaposlenih in razvitosti vseh organizacijskih enot knjižnice.
Knjižnični delavci
Zagotavljanje delovnega okolja, ki bo zanje ugodno. Usmerjenost k motiviranju zaposlenih za
aktivno sodelovanje pri načrtovanju, razvoju knjižnične dejavnosti in sledenje spremembam v
potrebah uporabnikov knjižnice. Vzbujanje čuta za odgovornost do lastnega dela in
pripadnost knjižnici. Spodbujanje zaposlenih v njihovih prizadevanjih za osebnostno rast in
vseživljenjsko izobraževanje, da se lahko na svojem področju uveljavljajo kot strokovnjaki.
Težnja po profesionalnem odnosu med osebjem/zaposlenimi in v njihovih relacijah do
uporabnikov. Težnja k doseganju zaposlovanja glede na standarde.
Prostor in oprema knjižnice
Uporabnikom in članom še naprej zagotavljati varen in enostaven dostop do knjižničnega
gradiva. Težnja po obnovitvi prostorov v matični enoti in v dislocirani enoti v smeri večje
ekonomičnosti porabe toplotnih in svetlobnih virov, prijaznosti do uporabnikov in članov ter
funkcionalnosti.
Vrednotenje knjižnice
Preverjanje uspešnosti knjižnice in doseganja zastavljenih ciljev, umestitve knjižnice v lokalni
prostor in sprejemanja njenega delovanja znotraj lokalne skupnosti.
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2.1. LETNI CILJI KNJIŽNICE V LETU 2016
Letni cilji so prikazani v Programu delu in finančnem načrtu KTS Trbovlje za leto 2016.
Skladni so z dolgoročnimi cilji in se nanašajo na knjižnično dejavnost in pogoje dela ter na
izpolnjevanje nalog, ki omogočajo dostopnost knjižnične dejavnosti prebivalcem lokalne
skupnosti, kar je smoter knjižnične dejavnosti in v skladu z Zakonom o knjižničarstvu.
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,
oblikovanje podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
sodelovanje v medknjižničnih izposoji in posredovanje informacij,
pridobivanje, izobraževanje, informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
opravljanje drugega bibliotekarskega, dokumentacijskega in informacijskega dela.
Knjižnica je opravlja 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 dejavnost 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 poslanstvu knjižnic.
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je tudi v letu 2016 delovala kot informacijsko, kulturno
in sprostitveno, izobraževalno, komunikacijsko in socialno središče skupnosti.
informacijsko središče
Z vsem knjižničnim gradivom je knjižnica posredovala splošne informacije (s področja bralne
kulture, domoznanstva, komunikacij, prometa, športa, prireditvenega dogajanja) vsem
zainteresiranim članom lokalne skupnosti ter širše. Omogočala je širjenje aktualnih splošnih
javnih informacij (s področja človekovih pravic, socialnih in pravnih služb, varstva drugih
pravic) in specialnih informacij (o npr. šolah, delu in zaposlitvah, dajala informacije
nezaposlenim, informirala o študiju, poklicih, izobraževanju ob delu, učenju na daljavo,
zdravju, okolju, pomoči skupinam prebivalcev s posebnimi potrebami, poslovnih
informacijah, itd.).
kulturno in sprostitveno središče
Knjižnica je nudila revije, knjige, cd-je, cd-rome, DVD-je in podobno s področja umetnosti
ter pripravljala predstavitve avtorjev in njihovih del z različnih področij ustvarjanja, okrogle
mize, tematske pogovore, predavanja, potopisna predavanja, literarne večere, srečanja
literarnega krožka, bralne skupine srednješolcev in domoznanske skupine. S prenovo
mladinskega oddelka jeseni leta 2016 je knjižnica še bolj približala svoje prostore
uporabnikom in članom ter jim ponudila prijaznejše okolje za druženje, negovanje bralne
pismenosti in druženje ter preživljanje prostega časa.
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izobraževalno središče
Knjižnica je nudila poljudne strokovne revije, slovarje, jezikovne tečaje, poljudno strokovno
literaturo, učbenike, študijsko literaturo, priročnike ter biografije in tako omogočala
osebnostno in poklicno izobraževanje, samoizobraževanje in izobraževanje ciljnih skupin v
povezavi z izobraževalnimi ustanovami ter učenje na daljavo. Knjižnica je svoje gradivo
ponujala na različnih nosilcih in omogočala rabo podatkovnih zbirk na spletu tako v knjižnici,
kot na daljavo.
komunikacijsko središče
Knjižnica je imela vlogo komunikacijskega središča, ki je nastajalo v povezavi s kulturnimi
prireditvami, srečanji, sestanki interesnih skupin (npr. domoznanska skupina), pogovori,
okroglimi mizami, nudenjem knjižničnih informacij in nasvetov, rezervacij, podaljševanj,
učenja na daljavo, z organizacijo bukvarn in skrbjo za menjalnice knjig ter premično zbirko.
socialno središče
Knjižnica posreduje literaturo s področja pismenosti, poklicev in dela, šolanja, štipendiranja,
iskanja zaposlitve, delovnih pravic, socialnih ustanov, nevladnih organizacij, itd... Zagotavlja
brezplačno uporabo interneta, računalnikov za pisanje dokumentov, pomoč knjižničarja. S
postavitvijo otroškega kotička na oddelku za odrasle je v drugi polovici leta 2016 delno rešila
tudi problem nedostopnosti mladinskega oddelka za vse gibalno ovirane oz. okrnjene člane in
uporabnike ter tako podala roko lokalni skupnosti.

2.2. DOLGOROČNI CILJI KNJIŽNICE IN NJIHOVO DOSEGANJE V LETU 2016
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje dolgoročne cilje vsakoletno dosega s pomočjo letnih
ciljev, opredeljenih in zastavljenih v Programu dela in finančnem načrtu – le-ti obsegajo
naslednja področja delovanja, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju poročila:
- uporabniki in člani – članstvo, izposoja in obisk,
- knjižnična zbirka ter nakup, prirast, odpis ,
- zaposleni – kadrovska struktura ter izobraževanje zaposlenih
- organizacija knjižnice – odpiralni čas in enota Dom svobode,
- informacijsko delo,
- knjižnični informacijski sistem ter računalniška in IKT oprema
- mediji in stik z javnostjo
- sodelovanje/povezovanje z drugimi javnimi zavodi in akterji na območju
- projekti, knjižnične dejavnosti za obiskovalce, prireditve ter domoznanstvo
- financiranje, investicije, vzdrževanje, razvoj
- drugo delo – strokovna in tehnična dela
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3. UPORABNIKI IN ČLANI - ČLANSTVO, IZPOSOJA IN OBISK
ČLANSTVO:
Knjižnica je v letu 2016 zabeležila 3.685 aktivnih članov - to so tisti, ki so si v zadnjem letu
vsaj enkrat izposodili ali vrnili gradivo. Standardi za splošne knjižnice predvidevajo 40%
vključenost. Slovensko povprečje je 25%. Občina Trbovlje ima (kot navaja Statistični urad
Republike Slovenije na svoji spletni strani) 16.282 prebivalcev – odstotek aktivnih članov
knjižnice glede na število prebivalstva je tako v letu 2016 znašal 22.63%.
V letu 2016 smo iz baze članov izbrisali 353 neaktivnih članov, od tega v matični enoti 341 in
v enoti Dom svobode 12. 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).
Novo vpisanih članov je bilo 418, od tega 396 v matični knjižnici in 22 v enoti Dom svobode.
Struktura članov knjižnice v letu 2016 (v primerjavi s prejšnjimi leti):
2014
2015
2016
26%
27%
27%
Zaposleni
11%
10%
10%
Nezaposleni
10%
12%
12%
Upokojenci
12%
11%
11%
Predšolski
otroci
24%
25%
25%
Osnovnošolci
10%
10%
10%
Srednješolci
7%
5%
5%
Študentje
IZPOSOJA:
Število izposojenih enot knjižničnega gradiva skupaj: 126.861 (na dom in v knjižici). Število
izposojenih enot v čitalnici: 18.576. Prevladuje izposoja leposlovja, sledijo uporabne vede,
filozofija, psihologija, umetnost in šport, zemljepis, zgodovina, sociologija in pravo.
Izposoja gradiva v knjižnici in na dom
Leto
2014
2015
2016
Št. izposoj
147.396
134.145
126.861
Članom knjižnice smo tudi v letu 2016 omogočali storitev medknjižnične izposoje, ko smo
gradivo, ki ga naša knjižnica nima, naročili iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic. Storitev je
bila tudi v letu 2016 na celjskem območju za naše člane brezplačna. Za naše člane smo tako
naročili 83 enot gradiva, 27 enot gradiva iz naše knjižnične zbirke pa smo posredovali drugim
knjižnicam. Uporaba storitve je vsako leto bolj zaželena in uporabljena s strani naših članov.
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
prejeto gradivo po MI
posredovano gradivo po MI
skupaj

število enot gradiva
83
27
110
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OBISK:
Obiskovalcev zaradi izposoje, vračila in podaljšanja je bilo v letu 2016 47.159, od tega v
matični enoti 42.643, v enoti Dom svobode 4.516.
Vrsta obiska
OBISK
2016
Izposoja v celoti
47.159
e-storitve
3.227
Čitalnica
7.740
Prireditve
3.316
Skupaj:
61.442
Obisk v letu 2016 glede na vrsto obiska po enotah:
Vrsta obiska 2016
Knjižnica
enota
Dom
svobode
Izposoja v celoti
42.643
4.516
e-storitve
3.177
50
Čitalnica
7.342
398
Prireditve
3.099
217
skupaj
56.261
5.181

Skupaj

47.159
3.227
7.740
3.316
61.442

Obisk knjižnice merimo tudi z obiskom, preračunanim na vse prebivalce občine. Gibanje
obiska knjižnice zadnjih let:
Skupni obisk knjižnice
2014
2015
2016
71.861
64.819
61.442
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4. KNJIŽNIČNA ZBIRKA TER NAKUP, PRIRAST, ODPIS
4.1 KNJIŽNIČNA ZBIRKA
V zbirki smo imeli na dan 31. 12. 2016 skupno 73.000 enot gradiva. Zbirka je zastarela,
posledično je obrat zbirke nizek v primerjavi s prejšnjimi leti. Knjižnična zbirka zadostuje
priporočilom standardov in normativov - dosegamo tudi standarde, ki opredeljujejo, da mora
knjižnična zbirka obsegati 4 knjižnične enote na prebivalca. Število enot na prebivalca v letu
2016 je namreč znašalo 4,48.
4.2 NAKUP, PRIRAST, ODKUP
Pri izgradnji knjižnične zbirke poudarjamo aktualnost in kvaliteto knjižničnega gradiva,
enakomerno zastopanje vseh področij znanosti in kulture, različne oblike oz. nosilce gradiva,
svetovne klasike in ljudsko izročilo ter kvalitetnejše splošne in strokovne serijske publikacije.
Obrat knjižnične zbirke znaša 1,5 (2015: 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 vplivata nakup in odpis.
Knjižnična
zbirka na dan
31. 12. 2016
(število enot)
Knjižnica
Dom svobode
Skupaj

Monografske
publikacije

Neknjižno
gradivo

Serijske
publikacije

Skupaj

Skupaj v %

59.975
9.371
69.346

2.227
226
2.453

1.151
50
1.201

63.353
9.647
73.000

87
13
100

Razporejenost naslovov v knjižnici in enoti Dom svobode glede na to, komu so namenjeni:
Knjižnica
Enota Dom svobode
Knjižnična zbirka na dan
31. 12. 2016
(število naslovov)
Odrasli
35.548
5.225
Mladina
10.979
3.975
Skupaj
46.527
9.200
Število naslovov v matični knjižnici je 46.527, v enoti Dom svobode pa znaša 9.200.
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NAKUP IN PRIRAST 2016:
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 in mnenje zaposlenih.
Nakup in prirast 2016 (število enot):
Nakup
M
N
S
Knjižnica 1.374
82
63
DS
247
3
4
Skupaj
1.621
85
67

SK
1.519
254
1.773

D SK
355
98
453

Prirast
M
1.650
323
1.973

N
109
20
129

S
124
10
134

SK
1.883
353
2.236

*Legenda tabele: DS: enota Dom svobode, M: monografske publikacije, N: neknjižno gradivo, S: serijske
publikacije, D: dar, SK: skupaj

Skupni prirast knjižničnega gradiva za leto 2016 znaša 2.236 enot. Skupno število
pridobljenih naslovov znaša 1.898.
Načrtovana in dosežena razmerja nakupa knjižničnega gradiva (po naslovih):
 stroka : leposlovje
načrtovano: 60% : 40%, doseženo: 55% : 45%, kar pomeni, da smo kupili 1.043
naslovov strokovnega in 855 naslovov leposlovnega gradiva;
 odrasli : mladina
načrtovano: 70% :30%, doseženo 73% : 27%. Od vseh naslovov smo odraslim
namenili 1.392 naslovov, mladini pa 506.
Načrtovali in dosegli smo 15% nakupa naslovov, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo.
Pridobivali smo domoznansko gradivo na različnih nosilcih. Pridobili smo 47 enot
domoznanskega gradiva, od tega 39 naslovov.
V skladu z manjšimi finančnimi možnostmi smo tako namesto načrtovanih 2.343 enot
knjižničnega gradiva nabavili 1.773 enot (75,67%), od tega smo načrtovali 2.243 enot
knjižnega in dosegli nakup 1.686 enot (75,17%). Načrtovali smo nakup 100 naslovov serijskih
publikacij, zaradi nizkih finančnih sredstev za knjižnično gradivo smo morali nakup zmanjšati
na 67 naslovov. Povprečna cena gradiva na enoto je znašala 16,72€.
V letu 2016 je knjižnica preko ponudnika Biblos nudila izposojo e-knjig, na razpolago je bilo
380 naslovov e-knjig.
Letni nakup knjižničnega gradiva je odvisen od sredstev, ki jih knjižnici namenita občinski in
državni oz. republiški proračun ter od lastnih sredstev, ki jih knjižnica lahko nameni za nakup
gradiva:
Vir
€
Občinski proračun
18.000,00
Republiški proračun
13.270,00 (+ 2.500,00 Biblos)
Lastna sredstva
2.807,98
Skupaj
34,077.98 oziroma 36.577,98
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, Tax-fin-lex. Skupaj z Osrednjo
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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 2016:
Odpis 2016, število enot
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Skupaj

1.339
34
18
1.391

Knjižnice izločajo letno toliko knjižničnega gradiva, da vzdržujejo standard obsega knjižnične
zbirke in njeno aktualnost. V letu 2016 smo odpisali 1.391 enot gradiva, kar znaša 2%
knjižnične zbirke.
Metodologija izračuna vrednosti odpisanega gradiva za leto 2016 (povzeta po priporočilu
slovenskih splošnih knjižnic):
- dpisano gradivo, ki je staro od 1-3 leta vrednotimo 80% povprečne vrednosti za
posamezno vrsto gradiva v letu 2016;
- odpisano gradivo, ki je staro od 4-9 let vrednotimo 10% povprečne vrednosti za
posamezno vrsto gradiva v letu 2016;
- 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
16,00€, za neknjižno gradivo 13,56€.
Vrsta
odpisanega
gradiva
Št. knjig
Št. neknj.g.
Skupaj

Staro od
1-3 let

Vrednost
€

Staro od
4-9 let

Vrednost
€

Staro 10 in Vrednost
več let
€

7
2
9

89,00
21,60
110,60

60
2
62

96,00
2,70
98,70

1.272
14
1.286

254,40
2,80
257,20

Odpisali smo 1.357 enot brez serijskih publikacij v vrednosti 466,50€. Letni odpis predstavlja
v glavnem gradivo starejše od 10 let (1.286 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, da povečamo 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.
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5. ZAPOSLENI – KADROVSKA STRUKTURA
V letu 2016 in vseh letih pred tem ter tudi v prihodnje težimo k zaposlitveni strukturi, ki bo v
skladu s Standardi in normativi. V knjižnici v strokovnih službah bi morali zaposliti še 2
knjižničarja, 0,5 višjega knjižničarja in 1,5 bibliotekarja, v splošnih službah pa poslovnega
sekretarja in vzdrževalca. Problematiko kadrovskega pomanjkanja smo ustanoviteljici
predstavili tudi v letu 2016. Zaradi določil ZUJF-a je bilo naše zaposlovanje in doseganje
standardov in normativov pri tem onemogočeno. Problem smo delno rešili s sprejetjem
Pravilnika o prostovoljskem delu v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje in Programom
prostovoljstva v KTS Trbovlje – oba je sprejel svet zavoda KTS Trbovlje na svoji seji
decembra 2016 – strokovnosti pa se s tem vendarle ne dosega.
Splošna delovna mesta:
Naziv delovnega
mesta
Direktor knjižnice
Glavni računovodja
Poslovni sekretar
Vzdrževalec
Ekonom
Čistilka
Skupaj
Strokovna delovna mesta:
Naziv delovnega mesta
Bibliotekar VII/2
Bibliotekar VII/1
Višji knjižničar
Knjižničar
Skupaj

Število sistemiziranih
delovnih mest
1
1
0,5
0,5
1
0,5
4,5

Dejansko število zaposlenih

Število sistemiziranih
delovnih mest
4
1
3
2
10

Dejansko število zaposlenih

Število sistemiziranih
delovnih mest skupaj
14,5

Dejansko število
zaposlenih skupaj
8

1
Po pogodbi
0
0
1
Po pogodbi
2

2,5
0
2,5
1
6

Strokovni delavci, zaposleni na dan 31. 12. 2016: Čop Robert (0,5), Solina Simona, Jordan
Milanka, Kulterer Tatjana, Ledinek Ana, Majcen Urška, Serša Manja Marija (0,5). Splošna
delovna mesta zasedata direktorica Katra Hribar Frol in Kupšek Jožica na mestu ekonoma.
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.
V letu 2016 smo v knjižnici izvajali program javnih del Zavoda RS za zaposlovanje. V
program smo vključili dve osebi, a se strokovnosti s to obliko pomoči ne da nadomestiti.
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5.1 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Izobraževanje pomeni ohranjanje strokovnosti našega dela. Izobraževalo se je vseh 9
zaposlenih (in tudi javni delavki) - na seminarjih, delavnicah, predavanjih, veliko pa je bilo
izobraževanja s pomočjo predstavljenih novosti Izuma in na spletu ter samostojnega
izobraževanja na delovnem mestu – izobraževali smo se skupno v obsegu 161 ur.
Udeležili smo se naslednjih izobraževanj:
Izobraževanje 2016
Uporaba programske opreme COBISS/Izposoja
Študija o postopkih pridobivanja knjižničnega gradiva
Dobre knjige
Uporaba orodja za izvoz podatkov (izpisi in statistike)
Posvetovanje sekcij ZBDS (Upravljanje znanja v
knjižnicah)
Tečaj "Katalogizacija kontinuiranih virov"
Tečaj "Katalogizacija sestavnih delov (člankov) "
Tečaj Uporaba programske opreme
COBISS3/katalogizacija
Strokovne srede
Seminar "Slepota in slabovidnost ter dostopnost gradiv v
prilagojenih oblikah"
Predstavitev delovne prakse za mentorje študentov
bibliotekarstva
Srečanje direktorjev knjižnic celjskega območja
Redna letna skupščina Združenja splošnih knjižnic
Slovenski knjižni sejem
Predstavitev skupnega modela nabave
Okrogla miza Junior ambasador

Izvajalec
IZUM
MK Grosuplje
Uredništvo portala Dobre knjige
IZUM
ZBDS
NUK
NUK
IZUM
MKL
Knjižnica slepih in slabovidnih
Ljubljana
Filozofska fakulteta, LJ
OKC
Združenje spl. knjižnic
Slovenske založbe
MKL
Občina Trbovlje, DPM Trbovlje
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6. ORGANIZACIJA KNJIŽNICE
6.1 OBRATOVALNI ČAS
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
2016 in s Pravilnikom o obratovalnem in delovnem času.
Knjižnica je imela v letu 2016 obratovalni čas enak tistemu v letu 2015 – septembra 2016 pa
smo delno spremenili odpiralni čas enote Dom svobode, ki ga bomo ohranjali tudi v naprej:
redni obratovalni čas
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 (mladinski oddelek do 8.00-11.00
17.00)
Četrtek
9.00-19.00
8.00-11.00
Petek
9.00-19.00
8.00-11.00
Sobota
8.00-13.00
Zaprto
poletni obratovalni čas
(julij, avgust)
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota

knjižnica Toneta Seliškarja

enota Dom svobode

12.00-19.00
12.00-19-00
12.00-19.00
8.00-14.00
8.00-14.00
Zaprto

16.00-19.00
16.00-19.00
8.00-11.00
8.00-11.00
8.00-11.00
Zaprto

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.

6.2 ENOTA DOM SVOBODE
Skupni obisk dislocirane enote Dom svobode je v letu 2016 znašal 5.181 obiskov, zaradi
storitve izposoje pa 4.516 obiskov. Največkrat izposojeno gradivo v enoti je bilo leposlovje,
tako za odrasle kot za mladino. Posledica slabše ponudbe novitet (po katerih obiskovalci
sprašujejo in jih pričakujejo v ponudbi) zaradi manjšanja finančnih sredstev za knjižnično
gradivo in neaktivne nabavne politike v prvi polovici leta 2016 je slabši obisk enote glede na
prejšnja leta.
Prostori enote Dom svobode so bili prebeljeni, še vedno pa so nujno potrebni prenove
oziroma vzdrževalnih del (obnova tal), okna pa so dotrajanja, kar povzroča nepotrebno
uhajanje toplote in v hladnejših mesecih otežkoča delo zaposlenih – na hlad prostorov
opozarjajo tudi obiskovalci, ki so mnenja, da jim v enoti ni tako prijetno, kot bi jim lahko bilo.
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7. INFORMACIJSKO DELO
V letu 2016 smo za obveščanje uporabljali spletno stran knjižnice in družabna omrežja
Facebook ter Twitter. Spletna stran knjižnice je bila v letu 2016 obiskana 24.131-krat, storitev
Moja knjižnica pa so naši člani uporabili 5.022-krat.
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 obiskovalce – tako je bilo tudi v letu 2016.
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. Enako je
veljalo v letu 2016 - 14 članov knjižnice je do oddaljenih baz podatkov dostopalo 112-krat.
Vsem članom knjižnice smo omogočali dostop do brezžičnega interneta Eduroam/Libroam.
Obiskovalci-uporabniki imajo prav tako dostop do brezplačnega interneta.
Povpraševanje obiskovalcev po osnovnih računalniških znanjih je bilo tudi v letu 2016 veliko.
Z računalniškimi tečaji (računalniškimi uricami) smo trikrat tedensko nadaljevali tudi v letu
2016. Vse računalniške urice so vodili naši strokovni delavci s pomočjo udeležencev na
javnih delih, ki so imeli računalniška znanja.
Tudi informiranje o programu COBISS in tečaj iskanja gradiva v COBISS/PAC-u ter
informiranje o mCOBISS-u, mobilni aplikaciji za uporabo Cobiss sistema so se v letu 2016
nadaljevali enkrat tedensko. Zaposleni so v letu 2016 poseben pomen posvečali tudi
informacijam o dogajanjih v lokalnem okolju, po katerih so spraševali naši uporabniki.
Konec leta 2016 smo sporazumno prekinili pogodbo z dosedanjim skrbnikom spletne strani
ter računalniške tehnične in programske opreme in začeli s pridobivanjem ponudb za novega
skrbnika za vzdrževanje IKT opreme, dva zaposlena bibliotekarja pa sta bila napotena na
usposabljanje za skrb in urejanje spletne strani knjižnice.
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8. KNJIŽNIČNI INFORMACIJSKI SISTEM IN IKT OPREMA
Knjižnica dosega standard 1 računalniško mesto na 1.000 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. Z dobro
računalniško opremo sta pogojena naše strokovno delo (obdelava in prenos podatkov pri
nabavi, inventarizaciji, postavitvi in vnosu gradiv v vzajemno bazo podatkov COBISS,
izposoja gradiva, iskanje in posredovane informacij na internetu in drugo delo na računalnikih
za naše uporabnike) ter zadovoljstvo uporabnikov z možnostjo samostojnega pridobivanje
informacij ter brezplačne uporabe računalnikov ter svetovnega spleta.
V knjižnici so na voljo 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.
računalniška
opremljenost
za uporabnike

za zaposlene

ostalo:

Knjižnica

Dom svobode

e-čitalnica: 8 (oddelek za odrasle)
samostojno iskanje gradiva: 1 (oddelek za odrasle)
mladinska e-čitalnica: 3 (mladinski oddelek)
izposoja: 3
informacije: 1
pisarne 8 + 1 prenosnik
multifunkcijska naprava (tiskalnik, skener, kopirni
stroj): 4
tiskalniki: 6 (blagajna: 2, izkaznice: 1, nalepke za
knjižnično gradivo: 1, HP: 1)
skener: 2
projektor: 2
dvd predvajalnik: 1
mešalna miza: 1
zvočnik: 4
mikrofon: 3
fotoaparat: 2
i-pad: 1
elektronska povečevalna lupa: 1
e-bralnik: 2

e-knjižnica: 6

izposoja: 1

tiskalnik: 1
fotokopirni stroj: 1
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9. MEDIJI IN STIKI Z JAVNOSTMI
Javnost smo o dogajanju v knjižnici tudi v letu 2016 obveščali ustno, ob njihovem obisku
knjižnice in enote, s pomočjo lokalnih medijev (ETV, Radio Aktual Kum, Sr(e)čro Trbovlje,
Zasavski tednik, ZON in Zasavska televizija), z objavljanjem in prisotnostjo na socialnih
omrežjih Facebook in Twitter, na svoji spletni strani ter klasično s pošiljanjem pošte oz. vabil
in e-obvestil
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10.
SODELOVANJE Z JAVNIMI ZAVODI, DRUŠTVI,
DRUGIMI INSTITUCIJAMI
V okviru izvajanja knjižničnih projektov, prireditev in dejavnosti je knjižnica tudi v letu 2016
delovala samostojno in hkrati povezovalno - pri izvajanju dejavnosti namenjenih
obiskovalcem in uporabnikom knjižnice ter lokalni skupnosti na splošno smo se povezovali s
sorodnimi zavodi v občini in ostalimi, ki delujejo na področju kulture, mladine, sociale,
zdravstva, športa, itd.. Tako smo sodelovali z vsemi osnovnimi šolami v Trbovljah, z
zasavskimi srednjimi šolami, Vrtcem Trbovlje, Mladinskim centrom Trbovlje, Glasbeno šolo
Trbovlje, Radijem Aktual Kum, lokalno televizijo ETV, Zasavsko televizijo, Zasavsko
ljudsko univerzo, Zasavskim muzejem Trbovlje, Delavskim domom Trbovlje, Kulturnim
društvom Svoboda, Društvom invalidov Trbovlje, Turističnim društvom Trbovlje, Društvom
upokojencev Trbovlje, Občino Trbovlje, Društvom prijateljev mladine, Društvom U3
Univerze za tretje življenjsko obdobje, Domom upokojencev Franca Salamona Trbovlje,
Zdravstvenim domom Trbovlje, Splošno bolnišnico Trbovlje, zavodom Zasavske lekarne,
Centrom za socialno delo Trbovlje in z nekaterimi posamezniki, ki jim je bilo sodelovanje v
knjižničnih projektih v čast in izziv.
Posebno pozornost smo namenili skrbi za menjalnice knjig (le-te se nahajajo na naslednjih
lokacijah: Zdravstveni dom – otroški dispanzer in splošne ambulante, Pizzerija in pivnica
Dimnik, Caffetaria Spar, Coworking Njiva, železniška postaja, Trgovina Čop Dobovec,
Gostilna Klek Bigman, Glasbena šola Trbovlje, Splošna bolnišnica Trbovlje) in našo
premično zbirko v Domu upokojencev Franc Salamon.
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11.
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
2015/2016. Knjižnica izvaja nekaj programov po koledarskem in šolskem letu. V letu 2016
smo vanj uvrstili 38 programov. Skupaj smo imeli v letu 2016 v knjižnici 227 prireditev,
dogodkov, priložnostnih razstav, dobrodelnih akcij in bibliopedagoških ur. Obiskalo jih je
skupno 3.316 obiskovalcev.
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, motivacija za branje leposlovnih del, s ciljem
približati izvirno slovensko leposlovje vsakemu sedmošolcu. V letu 2016 smo izvedi 4
srečanja.
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 2016 smo izvedli 3 srečanja.
Bibliopedgoške 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 tudi vseh 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 2016 smo bibilopedagoške ure izvedli 17-krat.
Tonček Knjigoljub
Tonček Knjigoljub je »maskota« že lokalno prepoznavnega »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 priredite smo v 2016 otroke povabili v knjižnico, ali pa smo
jih mi obiskali v vrtcu/šoli. Namen Tončka Knjigoljuba je predvsem branje staršev/skrbnikov
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/skrbniki. V letu 2016 smo izvedli 34 srečanj v knjižnici ali ob obisku vrtčevskih enot.
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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 2016 je bilo klasičnih
pravljičnih uric 18, izvedli pa smo tudi 2 ljudski pravljični urici in eno pravljično uro v
sodelovanju z Gimnazijo in ekonomsko srednjo 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 2016 smo izvedli 1 glasbeno pravljično urico in 2 plesni pravljični urici.
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. 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.
Ustvarjalne delavnice
Namen delavnic je poleg ustvarjalnega druženja tudi razvoj ročnih spretnosti, razvijanje
domišljije in ustvarjalnosti ter spoznavanje strokovnega otroškega knjižničnega gradiva.
Uporabljamo različne umetnostne tehnike in ustvarjamo z različnimi barvami ter materiali.
Ciljna skupina so otroci prve in druge triade osnovnih šol. V letu 2016 smo ustvarjalne
delavnice izvedli 6-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 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. Tudi v letu 2016 smo predvsem obveščali in
spodbujali k reševanju.
Najljubša knjiga poletja
Izbor najljubše knjige poletja poteka v organizaciji Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Ima
več ciljnih skupin, vse so vezane na obiskovalce mladinskega oddelka, torej so to predšolski
otroci in osnovnošolci. Izbor moje naj knjige poteka med poletnimi počitnicami. 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 2016.
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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 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 2016 smo bili na noči v knjižnici 1. in 2. aprila.
Ure biblioterapije: Črno-bei 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 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 v letu 2016 sicer ni prišlo, saj
je odvisen tudi od interesa staršev, skrbnikov. Skupaj s Centrom za socialno delo Trbovlje se
bomo še trudili, da 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 večerji
Na literarnih večerih se predstavijo avtorji s svojimi literarnimi deli. Ciljna skupina so vsi
odrasli, namen pa je predstaviti novejšo ali starejšo še vedno aktualno literaturo. V letu 2016
je bilo takih večernih dogodkov 6.
Potopisna predavanja
Potopisna predavanja izvaja knjižnica v sodelovanju s popotniki iz cele Slovenije. Poudarek je
na popotnikih 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 2016
je bilo teh dogodkov 13; od tega 5 predavanj, izvedli smo 1 delavnico, izpeljali 1 okroglo
mizo, 1 predstavitev, 1 javno razpravo, 1 multimedijsko predstavitev, 2 pogovorna večera in 1
pravljični večer za odrasle.
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Beseda ples
Je dogodek, ki se izvaja enkrat letno v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje in povezuje
govorjeno/brano besedo s plesom/plesnimi gibi. Dogodek izvajamo vsako leto ob 8. februarju,
slovenskem kulturnem prazniku. V letu 2016 smo v okviru dogodka k sodelovanju povabili
pesnico in igralko Sašo Pavček.
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. Namenjen je
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 projektu sodelujejo vse tri zasavske srednje šole. V letu 2016 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 2016 so dijaki prišli 3-krat.
Bukvarne
Na Bukvarnah ponujamo obiskovalcem knjižnično gradivo, ki je iz naše knjižnične zbirke
odpisano. Ponujamo tudi knjige, ki jih prinesejo obiskovalci in jih ne uvrstimo v knjižnično
zbirko. Bukvarna je od julija 2016 obiskovalcem na voljo celo leto, obogaten izbor gradiva pa
obiskovalcem ponudimo vsaj dvakrat letno, ob slovenskem kulturnem prazniku in dnevu
slovenskih splošnih knjižnic. Ciljna skupina so vsi odrasli in mladi, namen Bukvarne pa je
razdelitev knjig ter sodelovanje med knjižnico in drugimi ustanovami in posamezniki.
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
vedenje o tem, kaj naša zbirka vsebuje. V letu 2016 smo pripravili 34 takšnih 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 združiti ljudi, ki radi berejo in o branem tudi radi
poklepetajo. Ciljna skupina so upokojenke in upokojenci in drugi odrasli. 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 mentorice srečujejo enkrat mesečno, med septembrom in aprilom. V letu 2016 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
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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 za delo z njim in posamezniki, ki
računalniško znanje že imajo, a bi ga želeli obnoviti ali nadgraditi. Leta 2016 smo izvedli 95
računalniških tečajev oziroma uric, tako na oddelku za odrasle, kot v enoti Dom svobode.
Literarne uganke za odrasle
Uganke 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. Uganko smo v letu
2016 pripravili 5-krat.
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.
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 v letu 2016 na voljo 29-krat.
Glasno branje (v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje zasavske regije)
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 2016 ni
bilo, a ponudba ostaja za morebitne zainteresirane.
Spoznavanje zbirke domoznanskega gradiva
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 2016 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 Pr` Bukmandeljci
Skupina je zaživela v letu 2013, srečanja skupine pa potekajo enkrat mesečno, od septembra
do maja. Skupina je odprtega tipa in se ji 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
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povezovanje lokalne javnosti s knjižnico in njenimi zaposlenimi. V letu 2016 smo se srečali
7-krat.
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 letu 2016
smo jih izvedli 4-krat.
Premična zbirka
Premična zbirka knjižničnega gradiva se nahaja v Domu upokojencev Franca Salamona
Trbovlje. V njej so knjige in revije, ki so namenjene knjižnični izposoji v teh dveh ustanovah.
Za knjige skrbijo knjižničarji in osebje ustanove. Gre za kakovostno obliko preživljanja časa v
domu za ostarele. Zbirko v domu obnavljamo mesečno.
Beremo na kuolmkišti
Je bralna značka za odrasle, s katero smo začeli jeseni 2015. Projekt smo v letu 2016
zaključili junija s sklepno prireditvijo, skupaj z gostom, Urošem Zupanom in voditeljem
Alešem Guličem.
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-ih lokacijah
skrbi Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Gradivo smo v letu 2016 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. Ob koncu leta 2016 smo k sodelovanju oz. razstavljanju v galeriji
povabili Društvo revirskih likovnikov RELIK. V letu 2016 je bilo tovrstnih razstav 15. Dve
razstavi smo obogatili tudi z otvoritvenim (pogovornim) večerom.
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 2016 smo pripravili naša priporočila, sezname in ponudili v branje, kar smo
priporočali.
Humanitarne akcije
V letu 2016 smo v knjižnici izpeljali dve humanitarni akciji – eno za Živalsko zavetišče
Dubravica, drugo pa v sodelovanju z Območnim združenjem rdečega križa Trbovlje.
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11.1 DOMOZNANSTVO
Delo na področju domoznanstva smo uspešno nadaljevali tudi v letu 2016. 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 in tako
je bilo tudi v letu 2016 – vse ostalo v povezavi s tem gradivom smo urejali sami. Za
domoznansko področje skrbi bibliotekar. Zbiraje domoznanskega gradiva in informacij je
potekalo po načrtu, ki smo si ga zadali. Vse več domoznanskega gradiva je na voljo našim
obiskovalcem, bodisi v prostem pristopu in za izposojo, bodisi v naši priročni zbirki.
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 e-pošti.
Udeležence oz. člane domoznanske skupino 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 2016, smo uresničili:
- Za dopolnjevanje knjižnične zbirke smo se povezali s Trubarjevim antikvariatom iz
Ljubljane in z lokalnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter društvi in zavodi v občini
– le-ti so nam izročili publikacije, ki so jih do sedaj izdali v okviru svoje dejavnosti.
- Večeri z domoznansko tematiko s Po Trbovljah s kumerati so se nadaljevali tudi v
2016. Pripravili smo 5 takšnih večerov. Obiskovalcem smo skozi pogovor predstavili
Vlada Poredoša in Bojana Berganta (januar), Tajo Metličar (marec), Mašo Mlinarič
(april), Društvo zasavskih klekljaric Srčevke (april) ter Gimnazijo in ekonomsko
srenjo šolo Trbovlje s publikacijo Vizija prihodnosti (oktober).
- Srečanja domoznanske skupine so potekala sedemkrat – članic in članov pa je bilo v
letu 2016 deset.
- V knjižnični galeriji smo prav tako razstavljali dela domačih avtorjev: Mitje Ličarja in
Tilna Sotlerja, Lovra Rozine, Mojce Čuk in Marjete Dolinar. Na ogled pa je bila tudi
predstavitev idejne zasnove prenove dela Trga revolucije, ki smo jo nadgradili z lastno
razstavo o Trgu revolucije nekoč.
- Na portal celjskozasavski.si (spletni biografski leksikon celjskega in zasavskega
območja) smo v letu 2016 vnesli 12 člankov in tako predstavili posameznike, 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: Vid Šteh, Majda Škrinar
Majdič, Anka Senčar, Maks Radej, Franc Princ, Tomo Pitamic, Vinko Vincenc
Pfeifer, Dušan Kastelic, Marija Mija Filač, Aloj Deželak in Hugo Baumgarten.
Vnesena gesla so bila ogledana 24.468-krat.
- Za portal Kamra.si smo pripravljali predloge za vnos. Oba projekta (Kamra in Celjsko
zasavski biografski leksikon) sta omogočila intenzivno pridobivanje domoznanskega
gradiva in s tem rast domoznanske knjižnične zbirke Knjižnice Toneta Seliškarja
Trbovlje. S projektoma 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.
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12.
DRUGE AKTIVNOSTI - STROKOVNA IN TEHNIČNA
DELA
V letu 2016 so bila opravljena sledeča strokovna dela:
- Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2016,
- Letno poročilo 2015,
- Program dela in finančni plan 2016,
- Polletno poročilo 2016,
- Pravilnik o obravnavi vlog za znižanje zamudnine,
- Pravilnik o uporabi javnih računalnikov,
- Pravilnik o podelitvi (doživljenjskega) častnega članstva,
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja,
- Pravilnik o prostovoljskem delu v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje
- pripravili smo projekt nakupa knjižničnega gradiva in se prijavili na javno povabilo
Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva za leto 2016,
- z namenskimi sredstvi iz občinskega proračuna smo financirali nakup knjižničnega
gradiva,
- sodelovali smo pri izgradnji Biografskega leksikona celjskega območja iz Zasavja in
na portalu Kumra,
- aktivno smo delovali v projektu Dobre knjige,
- 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,
- pripravili smo literarno-glasbeno predstavo Beseda-ples.
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13.
FINANCIRANJE, INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE,
RAZVOJ
13.1 PROSTOR
Knjižnica ima svoje prostore na Ulici 1. junija 19 v Trbovljah in dislocirano 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). Skupaj
naj bi knjižnica glede na Standarde in normative imela vsaj 1.569,98 kvadratnih metrov 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.
Danes Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje razpolaga s skupno 610 kvadratnih metrov bruto
površin (ocena), na katerih smo tudi v letu 2016 izvedli ogromno dogodkov in prireditev, ki
so jih naši člani in uporabniki odlično sprejeli, skrbeli smo za zbirko knjižničnega gradiva za
otroke, mladino in odrasle, za domoznansko zbirko, nudili možnost čitalniškega preživljanja
časa, informacijskega opismenjevanja in v prostorih knjižnice celo prespali.
A ne glede na vse se ob izvajanju nalog knjižnice in njenih dejavnosti vedno bolj kaže
pomanjkanje prostora – za kvalitetno izvedbo vseh knjižničnih dogodkov, prireditev,
projektov in dejavnosti za člane, obiskovalce in lokalno skupnost na splošno (ni prostora za
predavalnico, študijsko, glasbeno in video čitalnico, za obdelavo in hrambo domoznanskega
gradiva, za referenčno in informacijsko dejavnost) ter tudi za hrambo knjižničnega gradiva v
knjižnični zbirki ter gradiva, ki smo ga odpisali in ga hranimo v skladišču ter arhivu, še
posebej pa velja izpostaviti nedostopnost mladinskega oddelka za gibalno ovirane oz.
motorično okrnjene obiskovalce in člane. Zgradba v kateri se nahaja knjižnica ima tudi sicer
zastarelo notranjo infrastrukturo – npr. potreba po prenovi stranskega stopnišča, ki je
dotrajano in nevarno (Problem smo sicer delno rešili julija 2016, s postavitvijo otroškega
kotička na oddelku za odrasle – v njem je za otroke na voljo gradivo za izposojo ter
pobarvanke in barvice, kar pa vse skupaj lajša kratkotrajno, na dolgi rok pa ne.) – ter fasado
potrebno izolacije oz. prenove, dotrajana in nefunkcionalna okna, dotrajana vrata za dostop na
mladinski oddelek in dotrajane radiatorje (nakazuje se potreba po menjavi obstoječih ventilov
za termostatske). Pomanjkljivosti, ki pestijo dislocirano enoto Dom svobode so bile
predstavljene že v poglavju 2.1, a naj nanje opozorim tudi tu: prostori so nujno potrebni
prenove oziroma vzdrževalnih del (obnova tal), okna pa so dotrajanja, kar povzroča
nepotrebno uhajanje toplote in v hladnejših mesecih otežkoča delo zaposlenih.

13.2 INVESTICIJE
Ustanoviteljica nam je z rebalansom namenila dodatnih 1.000€ za materialne stroške in
dodatnih 1.000€ za investicije – k vsemu smo dodali še del lastnih sredstev in v novembru
2016 prenovili mladinski oddelek knjižnice: zamenjali smo talne obloge in prebelili opaž v
sobi s slikanica; v tej sobi smo prav tako postavili novo mizo in na novo preoblekli stole;
prebelili in z nalepkami opremili smo tudi pravljično sobo Tončka Knjigoljuba.
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14.
FINANČNI DEL - OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE
FINANČNEGA NAČRTA
Finančno poslovanje je razvidno iz računovodskega poročila. Vsa sredstva ustanoviteljice in
Ministrstva RS za kulturo so namenska sredstva in smo jih kot takšna tudi porabili.
Od Občine Trbovlje smo za delovanje knjižnice prejeli skupaj 278.500€. To so bila sredstva
za plače, materialne stroške in investicije ter 18.000,00 € za nakup knjižničnega gradiva. Iz
državnega proračuna smo od Ministrstva za kulturo prejeli za nakup knjižničnega gradiva
13.270 € in za Biblos 2.500€. Planirali smo 40.000 € lastnih sredstev, dosegli smo jih
36.577,98€.
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJANIH CILJEV

Iz poročila je razvidno, da na knjižnično dejavnost pomembno vpliva višina finančnih
sredstev, namenjenih delovanju knjižnice. Knjižnica kljub nižjim finančnim sredstev
vsakoletno ohranja delovanje v lokalnem okolju na visoki strokovni ravni in skrbi za
prepoznavnost knjižnice kot kulturne ustanove v lokalnem okolju in širše. Člani in uporabniki
ter tudi lokalna skupnost na splošno imajo o knjižnici, zaposlenih in njeni dejavnosti dobro
mnenje, a si seveda želijo, da bi jim knjižnica v svoji prvobitni nalogi (izposoja gradiva)
ponudila več – večji in bolj pester izbor knjižničnega gradiva. Žal je le-to v okviru omejenih
in vsako leto nižjih finančnih sredstev za knjižnično gradivo nemogoče. Marsikaj pa lahko (in
v letu 2016 tudi smo) naredimo s strokovnostjo, etičnostjo in predanostjo zaposlenih, z dobro
voljo in podajanjem roke lokalni skupnosti.
V letu 2016 smo tako v okviru nalog svoje osnovne dejavnosti zaznavali in beležili potrebo po
gradivu, zbirali in dopolnjevali knjižnično zbirko, strokovno obdelovali gradivo s pomočjo
računalniško podprte obdelave v sistemu COBISS, oblikovali kataloge informacijskih virov o
gradivu in iz gradiv (računalniški katalogi in on–line evidence), opremljali in postavljali
gradivo v prostem pristopu, izločali uničeno, neuporabno, neaktualno in zastarelo gradivo ter
gradivo zaščitili in hranili.
Izven okvirov redne dejavnosti knjižnice kot javne službe smo se vključevali v knjižnični
informacijski sistem (katerega polnopravni član smo) in sodelovali z drugimi splošnimi
knjižnicami ter bibliotekarskimi strokovnimi združenji v Sloveniji. Podajali smo roko lokalni
skupnosti in izvajali številne dejavnosti in projekte za naše člane in obiskovalce, tako
samostojno, kot v sodelovanju z drugimi akterji znotraj lokalne skupnosti.
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
le odraz splošnega socialno-ekonomskega stanja v občini Trbovlje in tudi že prej omenjenega
nižanja finančnih sredstev, namenjenih nakupu knjižničnega gradiva in posledično zmanjšane
aktualnosti naše knjižnične zbirke.
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Kazalnik:
število aktivnih članov
skupni obisk knjižnice
izposoja gradiva (enot) – na dom
izposoja gradiva – v čitalnico
izposoja gradiva - na dom in v
knjižnici
število prireditev
obisk prireditev
prirast gradiva – enote
nakup gradiva - enote
knjižnična zbirka - enote

2015
3.813
64.819
115.538
18.607
134.145

2016
3.685
61.442
108.285
18.576
126.861

Indeks
96
95
94
99
95

311
3.669
1.738
1.360
72.155

227
3.316
2.236
1.773
73.000

73
90
129
130
101

Čeprav smo število dogodkov v knjižnici zelo zmanjšali, smo ohranili visok obisk na
dogodkih. Število dogodkov v knjižnici smo zmanjšali načrtno in tako prešli s kvantitete
dogajanja na kvaliteto, varčevali smo s sredstvi za honorarje gostujočih in z materialnimi
stroški za ogrevanje in elektriko, ki nastajajo ob dogodkih, saj potekajo izven obratovalnega
oz. delovnega časa knjižnice. Hkrati pa smo delovali v smeri zavedanja, da knjižnica ni edini
zavod s področja kulture v občini, prav tako je omejeno število obiskovalcev, ki tovrstne
dogodke obiskujejo.
Število aktivnih članov dosega skoraj 23% (22,63%) prebivalcev, kar je zadovoljiv odstotek.
Ocenjujemo, da je vsaj še enkrat toliko tistih, ki pa so le uporabniki knjižnice in nimajo svoje
članske izkaznice.
Kljub znižanju finančnih sredstev za nakup gradiva s strani Ministrstva za kulturo in
ustanoviteljice, Občine Trbovlje, smo kupili več gradiva kot v minulih letih in tako v drugi
polovici leta 2016 sprostili nabavno politiko. Standard oziroma normativ, ki določa, da mora
imeti knjižnična zbirka 4 enote gradiva na prebivalca, je tako ohranjen.
MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE POSLEDNICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA
DELA

V letu 2016 ni bilo nepričakovanih dogodkov.
OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Upoštevali smo navodila in delovali skladno s sprejetim finančnim načrtom za leto 2016.
OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJENGA FINANČNEGA NADZORA

Notranja revizija je bila maja 2016 v knjižnici opravljena za leto 2015 s strani izvajalca S&S
revizijska družba, d.o.o.. Tudi v letu 2016 smo delovali po navodilih ustanoviteljice in
revizorskega poročila iz prejšnjega obdobja ter v skladu z zadnjim poročilom.
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POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je kot informacijsko središče za podatkovno,
bibliografsko, usmerjevalno in tematsko informiranje, kulturno in sprostitveno ter
izobraževalno središče, (s hranjenjem različnih vrst gradiv, iz katerih oz. s pomočjo katerih
zaposleni uporabnikom posredujejo želene informacije) ter kot komunikacijsko in socialno
središče skupnosti (npr. v okviru prireditev in drugih družbenih dejavnosti, ki jih izvajamo, se
ljudje družijo in posledično krepijo vezi v skupnosti) tudi v letu 2016 posredno vplivala na
delovanje oz. dogajanje v lokalni skupnosti in preko tega na lokalno gospodarstvo in
regionalni razvoj na splošno, socialno omrežje oz. stike, okoljevarstvo, itd. Primarno smo
seveda skrbeli za dobrobit knjižničnih uporabnikov (nudili smo jim informacije, ki so jih
potrebovali, omogočali samoizobraževanje in prostočasno druženje v knjižničnih prostorih ter
vabili h kulturnemu udejstvovanju) in tako z drobnim kamni tlakovali pot znanja, zavedanja
in sprememb posameznika, njegove družinske oz. socialne, lokalne, regionalne ter državne in
čezdržavne skupnosti. Posameznikom smo z opravljanjem svojih primarnih nalog, dejavnosti
in izvajanjem projektov nudili možnost, da dobijo nova znanja, s katerimi so posledično
vplivali na druga področja družbe – naravovarstveno, gospodarsko, družbeno, športno, itd..
POSEBNOSTI V LETU 2016

-

Javni poziv Ministrstva za kulturo RS za nakup knjižničnega gradiva v splošnih
knjižnicah.
Novo vodstvo od 4.7.2016 – direktorica: Katra Hribar Frol, mag.
Zamenjava članice sveta knjižnice: Marijo Inko Špajzer je na mestu predstavnice
zainteresirane javnosti zamenjala Nika Gantar.
Delo na domoznanskem področju: prispevki v spletni biografski leksikon in na
Kamri, dopolnjevanje zbirke domoznanskega gradiva.
Skrb za delovanje vseh devetih menjalnic in premično zbirko, 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 posameznike.
Sprejetje Pravilnika o prostovoljskem delu v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje.
Sporazumna prekinitev pogodbe z dosedanjim skrbnikom spletne strani ter strojne in
tehnične računalniške opreme.
Izvedba izvirnega projekta, predstave Beseda – ples v sodelovanju z Glasbeno šolo
Trbovlje.
Prenova mladinskega oddelka.
Postavite otroškega kotička na oddelku za odrasle.
Darilni boni za brezplačen vpis v knjižnico za starše novorojenčkov rojenih v
trboveljski porodnišnici.
Sprememba odpiralnega časa v enoti Dom svobode.
Sodelovanje na prireditvi Občine Trbovlje »Dan brez avtomobila«.
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-

Sprejetje Pravilnika o doživljenjskem častnem članstvu v Knjižnici Toneta Seliškarja
Trbovlje.
Izvedba prvega pravljičnega večera za odrasle.
Opravljeno notranje revidiranje za leto 2015 (maj 2016, S&S revizijska družba,
d.o.o.).
Uspešno kandidiranje na razpisu Povabimo besedo, ki ga pripravlja Društvo
slovenskih pisateljev – omogočeno nam je bilo, da smo na pravljični urici gostili
pisatelja Sebastijana Preglja.
Izvedba decembrske humanitarne akcije v sodelovanju z Območnim združenjem
Rdečega križa Trbovlje.
Aktivno vključevanje v izbor imena za prenovljeno razdelilnico hrane v okviru
Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje.
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15.

ZAKLJUČEK

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je ves čas (tako je bilo tudi v letu 2016) informacijsko
središče za podatkovno, bibliografsko, usmerjevalno in tematsko informiranje. Je tudi
kulturno in sprostitveno ter izobraževalno središče, saj hrani različne vrste gradiv, iz katerih
oz. s pomočjo katerih zaposleni uporabnikom posredujejo želene informacije. Je
komunikacijsko in socialno središče skupnosti, saj se v okviru prireditev in drugih družbenih
dejavnosti, ki jih izvaja, ljudje družijo in posledično krepijo vezi v skupnosti. S svojim
delovanjem posredno vpliva na delovanje oz. dogajanje v lokalni skupnosti in preko tega na
lokalno gospodarstvo in regionalni razvoj na splošno, socialno omrežje oz. stike,
okoljevarstvo, itd. Seveda pa v prvi vrsti skrbi za dobrobit knjižničnih uporabnikov (nudi jim
informacije, ki jih potrebujejo, omogoča samoizobraževanje in prostočasno druženje v
knjižničnih prostorih ter vabi h kulturnemu udejstvovanju), saj se zaveda dejstva, da obstoj
knjižnice, ki je nihče ne potrebuje, nima pomena. Zavedati se moramo še, da knjižnice, ki ne
gre v korak s časom in svojih nalog ne opravlja dobro, prav tako nihče ne potrebuje.
Zaposleni v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje svoje delo opravljamo dobro, odlično, v
smeri nenehnega razvoja, optimizacije in trendnosti (tako je bilo tudi v letu 2016) – kljub
temu poročilo zaključujem z mislijo, da bi bili še boljši, če bi vsaj delno rešili prostorsko in
kadrovsko pomanjkanje. Živimo v obdobju, zaznamovanem z gospodarsko krizo, ko je knjiga
postala dobrina, ki si je ne more privoščiti vsakdo – naj ljudje to dobrino še naprej in nenehno
najdejo v prostorih Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.

Trbovlje, 16. februar 2017

Katra Hribar Frol, mag., direktorica
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