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1. PREDSTAVITEV ZAVODA
Knjižnica Medvode je splošna javna samostojna osrednja občinska knjižnica, ki je v letu 2016
izvajala knjižnično dejavnost, ki je knjižnična javna služba, na območju občine Medvode, kjer je
na dan 1. 1. 2016 živelo 16.032 prebivalcev, od tega 6,7 % predšolskih otrok, 9,6 %
osnovnošolcev, 3,8 % srednješolcev, 8,3 % mladih od 19 do 26 let, 52,8 % prebivalcev med 27
in 64 letom starosti ter 18,8 % prebivalcev nad 64 let (vir: www.stat.si).
Knjižnico Medvode je ustanovila Občina Medvode na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Medvode, ki ga je na svoji 15. seji dne 14. 10. 2008 sprejel Občinski
svet Občine Medvode, v veljavnost pa je stopil petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije (št. 103/2008).
Knjižnica Medvode po številu prebivalcev sodi med knjižnice II. skupine, ki zajemajo od 15.001
do 20.000 prebivalcev. V to skupino sodijo knjižnice Medvode, Izola, Radlje, Mozirje, Idrija,
Cerknica, Ormož, Zagorje, Trbovlje, Kočevje, Sevnica, Piran, Laško, Ljutomer, Šmarje,
Črnomelj, Tolmin, Lenart, Šentjur.
Tabela 1: Osnovni podatki javnega zavoda Knjižnica Medvode

Ime zavoda:
Sedež zavoda:
Matična številka zavoda:
Davčna številka zavoda:
Številka proračunskega uporabnika:
Številka podračuna pri UJP:
Telefonska številka:
Faks:
E-naslov:

1.1.

Knjižnica Medvode
Cesta komandanta Staneta 10, 1215
Medvode
3517608000
68239459
38571
012716000000568
01/3613-053
01/3614-519
info@knjiznica-medvode.si

PREDSTAVITEV ORGANOV UPRAVLJANJA

Organa javnega zavoda Knjižnice Medvode sta direktor in svet knjižnice.
Svet knjižnice upravlja z zavodom. Ima pet članov in sicer štiri predstavnike občine in enega
predstavnika delavcev. Svet nadzira zakonitost dela in poslovanja. Spremlja, analizira in
ocenjuje delovanje zavoda, ocenjuje delo direktorja in opravlja druge naloge v skladu s predpisi s
področja delovanja javnega zavoda. Mandat članov sveta zavoda traja pet let.
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S sklepom št. 014-18/2014-1 so bili na 2. seji Občinskega sveta občine Medvode za predstavnike
ustanovitelja imenovani ga. Majda Lenardič (predsednica Sveta), ga. Marjeta Jamnik, ga. Alenka
Žavbi Kunaver in g. Damjan Jarc, zaposlene pa predstavlja ga. Marjeta Potočnik. Ko je članica
Sveta ga. Alenka Žavbi Kunaver podala odstopno izjavo in je bila s sklepom št. 014-28/2015-2
(18. 11. 2015) razrešena, je ustanovitelj za novega člana imenoval g. Marka Sušnika. Mandat
novemu Svetu zavoda poteče 29. 12. 2019. Svet se je dne 29. 12. 2014 sestal na svoji 1.
konstitutivni seji.
Direktor, katerega mandat traja pet let, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje javnega zavoda
ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela javnega zavoda, pri čemer mora pri vodenju
poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika. Knjižnico Medvode od
1.7.2013 vodi direktorica Jana Krašovec, prof. geografije in zgodovine.

1.2.

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

Knjižnica Medvode v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/01 in 96/02) in z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 92/2015)
opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo, ki zajema:
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
- informacijsko opismenjevanje,
ter posebne naloge kot splošna knjižnica, in sicer:
- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
- zbira, obdeluje, varuje in posreduje pomembno domoznansko gradivo,
- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
elektronskih medijih,
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
spodbujanju bralne kulture,
- organizira kulturne prireditve,
-

vključena je v nacionalni bibliografski sistem.

V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic je knjižnica dolžna izvajati osnovne storitve za
uporabnike brezplačno, lahko pa zaračunava članarino uporabnikom, ki si želijo knjižnično
gradivo izposoditi na dom, in zamudnino, če uporabniki gradiva ne vrnejo pravočasno. Tudi
prireditve v knjižnici morajo biti v skladu z obstoječo zakonodajo brezplačne. Knjižnica je na
razpolago vsem (otroci, mladina, odrasli, upokojenci, brezposelni, invalidi, starejši občani…) in
to pod enakimi pogoji.
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1.3.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE
DEJAVNOSTI

Poleg Zakona o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/01 in 96/02) in Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 92/2015) našo dejavnost urejajo še drugi
zakoni, predpisi in strokovna priporočila:
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode (UL RS, št. 103/08),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07-ZUIJK in UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11, 111/13 ),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS, št. 73/03,
70/08, 80/12 ),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 29/03),
- Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005),
- Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS, št. 105/03),
- Pravilnik o izdaji dovoljenj za vzajemno katalogizacijo (UL RS, št. 107/08),
- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2012),
-

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev,
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08, 40/2012-ZUJF),
Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, 8/96, 36/2000, 127/06 ),
Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/2011, 14/2013, 101/2013, 55/2015),

-

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/2009, 13/2010, 59/2010,
85/2010, 107/2010, 35/2011, 27/2012, 40/2012, 46/2013, 50/2014, 95/2014, 82/2015),
Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07),
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 45/1994,
39/1996, 39/1999, 102/2000, 52/2001, 64, 2001, 43/2006, 60/2008, 32/2009, 40/2012,
46/2013),
Interni pravilniki o delovanju knjižnice,
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012, 104/2012,
105/2012, 25/2013, 46/2013, 56/2013, 63/2013, 99/2013, 101/2013, 107/2013, 85/2014,
95/2014),
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006, 45/2008, 21/2013,
78/2013),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list
RS, št. 96/2015)
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010,
18/2011, 43/2012, 90/2012, 12/2013, 19/2014, 90/2014),
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011),
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/2013),

-

-

-

Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št.
9/2009, 108/2011 in 65/2016),
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-

Pravilnik o poslovanju Knjižnice Medvode,
Letni načrt nakupa gradiva,

-

Prekat, priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil, Ljubljana 2000,
Mednarodni standardi ISBD (M, A, NBM, MP, PM),
Online priročniki IZUM-a,
Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013-2020.

1.4.

SREDSTVA IN VIRI ZA ZAGOTAVLJANJE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI

Knjižnica pridobiva sredstva za izvajanje knjižnične javne službe iz javnih sredstev na podlagi
letnih pogodb iz občinskega proračuna, iz proračuna Republike Slovenije, na podlagi razpisov, iz
prihodkov na podlagi plačil uporabnikov za storitve javne službe in iz drugih zakonitih virov.
Sredstva za izvajanje knjižnične javne službe pokrivajo stroške za plače, materialne stroške za
delo, nakup knjižničnega gradiva ter za nakup in vzdrževanje opreme in prostorov.
V največji meri ta sredstva zagotavlja ustanoviteljica Občina Medvode, ki je s Pogodbo o
financiranju v letu 2016 (št. 410-7/2016-1 ) za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 knjižnici za
izvajanje knjižnične javne službe dodelila 410.000,00 €.
Knjižnica Medvode se je uspešno prijavila na neposredni javni poziv Ministrstva za kulturo za
sofinanciranje nakupa gradiva, ki nam je po Pogodbi za leto 2016 dodelilo 14.260,00 €.
Za izvajanje dejavnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja smo prejeli 50,00 € in sicer od
koordinacijske skupine (Kulturno društvo Sejalec umetnosti), ki je del sredstev iz javnega
razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport namenila izbranim izvajalcem.
Na prošnjo za donatorska sredstva pri izvedbi Poletavcev-poletnih bralcev in Najpoletavcev sta
se nam odzvali dve podjetji z nakazilom 300,00 €, kar nam je omogočilo izvedbo zaključne
prireditve, založbe pa so nam podarile veliko knjig, s katerimi smo nagradili izžrebance. Uspešni
smo bili tudi pri pridobivanju drugih donacij; pridobili smo simbolične nagrade za izžrebance
sodelujoče pri nekaterih projektih (6 x puzzle, 2 x tečaj za rolanje, šola jahanja,…)
Iz naslova članarin in zamudnin je Knjižnica Medvode v letu 2016 pridobila 37.335,90 € lastnih
sredstev.
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2. STROKOVNO DELO

2.1.

IZGRADNJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE

Knjižnica Medvode je za leto 2016 pripravila načrt nakupa gradiva za skupaj 15.963 prebivalcev
Občine Medvode. Z načrtovanimi 65.840,00 € prihodkov iz sredstev Občine Medvode,
Ministrstva za kulturo ter iz lastnih sredstev smo želeli kupiti 3.142 enot knjižničnega gradiva po
povprečni ceni 20,00 € ter 250 e-knjig po povprečni ceni 12,00 € na knjižnično enoto (0,21
knjižnične enote na prebivalca).
Ob prijavi na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva je
Občina Medvode podala izjavo, s katero nam je za nakup gradiva namenila 50.000,00 EUR. Svet
knjižnice in ustanovitelj sta nam po zaključnem poročilu za leto 2015 za nakup knjižničnega
gradiva poleg lastnih sredstev v višini 2.540,00 EUR odobrila tudi porabo presežka prihodkov
nad odhodki iz leta 2015 v višini 4.000,00 EUR. Ministrstvo za kulturo nam je v letu 2016 po
pogodbi št. 3340-16-126033 namenilo 14.260,00 EUR, kar pomeni vse skupaj realizirano
70.800,00 €.
V letu 2016 smo presegli zastavljeni načrt nakupa knjižničnega gradiva. Pridobili smo 3.581
izvodov knjižničnega gradiva (načrtovano 3.142 enot) po povprečni ceni 19,77 EUR na enoto
(načrtovano 20,00 EUR).
Iz tabele 2 je razvidno, da sta Občina Medvode in Ministrstvo za kulturo Knjižnici Medvode za
nakup gradiva za leto 2016 dodelila skupaj 64.260,00 €, Svet knjižnice pa je ob sprejetju
poslovnega poročila za leto 2016 določil, da se zaradi doseganja zahtev Pravilnika presežek
prihodkov nad odhodki v višini 4.000,00 € prav tako porabi za nakup knjižničnega gradiva. Za
skupaj 70.800 € smo tako kupili 3.067 enot knjižničnega gradiva in 514 licenc e-knjig, skupaj
torej 3.581 enot po povprečni ceni 19,77 € (leto prej pa po povprečni ceni 17,68 €) Dosegli smo
prirast 0,22 knjižnične enote na prebivalca (leto prej pa 0,34 knjižnične enote/prebivalca).
Tabela 2: Dodeljena finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2016

Viri sredstev
v letu 2016

Sredstva v € Št. enot
za nakup
Knjižnega
gradiva
gradiva

Št. enot
neknjižnega
gradiva

Št.
izvodov
skupaj

Časopisi in
časniki (št.)

Licence za
E-knjigo

Vse
gradivo
skupaj

Ministrstvo za
kulturo

14.260,00

582

30

16

628

277

905

Občina Medvode

50.000,00

1.771

277

95

2.143

237

2.380

Presežek prihodkov

4.000,00

132

53

-

185

-

185

Lastna sredstva

2.540,00

85

26

-

111

-

111

70.800,00

2.570

386

111

3.067

514

3.581

SKUPAJ
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Občina Medvode nam je za nakup knjižničnega gradiva po pogodbi dodelila 50.000,00 €, od tega
smo
- 5.500,00 € namenili nakupu časnikov in časopisov,
-

2.000,00 € nakupu neknjižnega gradiva in

- 42.500,00 € nakupu knjižnega gradiva.
S temi sredstvi smo kupili skupaj 2.380 izvodov knjižničnega gradiva, od tega je bilo
-

1.771 izvodov knjižnega,

-

237 licenc za e-knjigo (portal Biblos),

-

277 izvodov neknjižnega gradiva (CD, DVD, igrače) ter

- 95 izvodov časnikov in časopisov.
Povprečna cena knjižničnega gradiva, pridobljenega s sredstvi Občine Medvode, je bila 21,01
EUR.

Ministrstvo za kulturo nam je v letu 2016 po pogodbi za nakup knjižničnega gradiva dodelilo
14.260,00 €. Od tega zneska smo
- 2.500,00 € namenili nakupu licenc za e-knjigo (portal Biblos),
-

500,00 € nakupu časnikov in časopisov,

-

360,00 € nakupu neknjižnega gradiva in

-

10.900,00 € izboru različnega knjižnega gradiva.
Pridobili smo dostop do
- 277 licence e-knjig, kupili smo
-

582 izvodov knjižnega gradiva,

-

30 izvodov neknjižnega gradiva, ter

- 16 izvodov časnikov in časopisov.
S sredstvi Ministrstva smo kupili skupaj 628 izvodov knjižničnega gradiva po povprečni ceni
18,73 €, 277 licence-knjige po 9,02 €, skupaj smo iz tega naslova pridobili 905 novih izvodov
knjižničnega gradiva po povprečni ceni 15,76 €.
Z lastnimi sredstvi in s presežkom prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 6.540,00 € smo
kupili 296 izvodov knjižničnega gradiva po povprečni ceni 22,09 €, pridobili pa smo
- 217 izvodov knjižnega gradiva ter
- 79 izvodov neknjižnega gradiva.
Ocenjujemo, da je bil načrt nakupa knjižničnega gradiva pripravljen kakovostno in da smo
uporabnikom ponudili širok izbor gradiva.
Tabela 3 prikazuje sredstva za nakup gradiva in število kupljenih izvodov s temi sredstvi v letih
2012, 2013, 2014, 2015 in 2016. Manjše število kupljenega gradiva v letu 2012 glede na prejšnje
leto kljub dodanim lastnim sredstvom je posledica zmanjšanja sredstev Ministrstva za kulturo,
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ter podražitev v knjigarnah in založbah. Prav zaradi tega smo za nakup gradiva tudi v letu 2013
namenili del lastnih sredstev. Podobna situacija je bila tudi v letu 2014, saj nam zaradi
zmanjšanih sredstev in podražitev knjižničnega gradiva ni uspelo preseči kupljenega števila enot
gradiva iz leta 2013. Podražitev gradiva se lepo vidi v letih, ko je bilo nakupu namenjena enaka
višina sredstev – število izvodov namreč kljub pridobljenim popustom vsako leto pada. V letu
2015 se je zaradi ponovnega zmanjšanja sredstev število kupljenih izvodov skoraj prepolovilo,
kar je seveda ob uvedbi članarine posledično pripeljalo do padca pri vseh kazalcih rezultata
poslovanja knjižnice. Podoben trend se je odražal tudi v letu 2016.
V spodnjih tabelah in prikazih navajamo statistične podatke kupljenega gradiva brez licenc za eknjigo, saj le-te omogočajo le zakupljen dostop do e-vsebin le za določeno obdobje, niso pa v
trajni lasti knjižnice, torej ne povečujejo temeljne knjižnične zbirke. Sredstva za nakup gradiva v
tabeli so zmanjšana za 4.400 € , ki so bila porabljena za nakup e-licenc.
Tabela 3: Sredstva za nakup knjižničnega gradiva in število kupljenih izvodov v letih od 2012-2016
Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Nakup gradiva
€

Število
kupljenih
izvodov

€

Število
kupljenih
izvodov

€

Število
kupljenih
izvodov

€

Število
kupljenih
izvodov

€

Število
kupljenih
izvodov

Občina Medvode
85.400

5.016

80.000

4.764

80.000

4.512

50.000

2.804

48.100*

2.143

17.046

798

17.216

1.264

11.681

677

13.000*

492

11.760*

628

2.000

89

3.000

56

-

-

-

-

2.540

111

-

-

-

-

-

-

1.943

77

4.000

185

104.446

5.903

100.216

6.083

91.681

5.189

64.943

3.373

66.400

3.067

Ministrstvo
za kulturo

Lastna sredstva
Presežek
prihodkov
Skupaj

* nakup knjižničnega gradiva brez e-licenc , (nakup e-licenc v letu 2016 v vrednosti 4.400 €)

V času od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je bilo za Knjižnico Medvode kupljenih, katalogiziranih in
inventariziranih 3.067 izvodov knjižničnega gradiva (brez licenc za e-knjige), po povprečni ceni
21,65 € (leta 2015 je bila povprečna cena enote 18,36 €). Skupaj z licencami je kupljenih 3.581
enot knjižničnega gradiva po povprečni ceni 19,77 €.
Tabela 4: Število izvodov knjižničnega gradiva glede na vrsto gradiva
Vrste gradiva
Knjižno gradivo
Neknjižno gradivo
Čitalnica
Skupaj

Načrtovano
za leto 2016
2.691
351
100
3.142

Doseženo v
letu 2016
3.084
386
111
3.581
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Načrtovano število izvodov smo presegli pri knjižnem in neknjižnem gradivu, prav tako pa tudi
pri številu čitalniških izvodov. Pri nakupu gradiva za leto 2016 smo dosegli naslednja razmerja:
- 53,25 % naslovov strokovnega gradiva,
- 46,75 % naslovov leposlovnega gradiva,
- 73,79 % naslovov za odrasle,
- 26,21 % naslovov za mladino.
Realizirani odstotki teh razmerij so odvisni od zadostnosti in ustreznosti konkretne ponudbe
knjižnega trga oziroma založniške produkcije. Na slovenskem knjižnem trgu običajno ne izide
dovolj naslovov strokovnega gradiva za otroke. Da bi lahko zadostili temu kriteriju, v nabavo
gradiva za otroke vključujemo tudi strokovna dela, ki so izvorno namenjena odraslim, a so
dovolj poljudna in zanimivo napisana, da so primerna tudi za otroke.
Z ustreznim nakupom naslovov strokovnega gradiva smo pripomogli k približevanju
priporočenega razmerja (60 : 40 v korist stroke, 30 : 70 mladina-odrasli) med naslovi v naši
celotni knjižnični zbirki, se bomo pa v naslednjem letu z nakupom večjega števila naslovov
strokovnega gradiva poskušali bližati priporočenim 60 %, kar glede na ponudbo in možnosti na
trgu ne bo lahko.
Glede na skupno število naslovov knjižničnega gradiva smo kupili 14,98 % naslovov gradiva,
katerega izdajo je v okviru založniških programov in projektov finančno podprla Javna agencija
za knjigo (JAK). Knjižnica Medvode je imela po zaključenem vnosu vsega gradiva za leto 2016
v svoji knjižnični zbirki skupaj 86.418 enot knjižničnega gradiva (tabela 6). Letni prirast
novega knjižničnega gradiva po številu izvodov pa prikazuje tabela 5.
Tabela 5: Prirast knjižničnega gradiva v Knjižnici Medvode (brez e-licenc)

Prirast novega gradiva

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.987

5.663

6.077

5.903

6.083

5.189

3.373

3.067

Tabela 6: Obseg knjižnične zbirke po zaključenem vnosu gradiva v letih 2011-2016
Zaloga gradiva
Knjižno
Neknjižno
Serijsko
Čitalnica
Skupaj

Število izvodov
leta 2011
62.657
7.125
193
143
70.118

Število izvodov
leta 2012
66.707
8.227
184
148
75.266

Število izvodov
leta 2013
70.725
9.152
248
148
80.273

Število izvodov
leta 2014
72.168
9.782
288
148
82.386

Število izvodov
leta 2015
73.970
9.947
308
120
84.345

Število izvodov
leta 2016
75.041
10.853
413
111
86.418

Zaposleni so v letu 2016, ob svojem rednem delu z uporabniki knjižnice, fizično obdelali
(opremili z varnostno nitko in postavitveno nalepko, jih žigosali in ovili v zaščitno folijo) 2.479
izvodov novega knjižnega gradiva (lani 3.484); popravili (fotokopirali iztrgane liste in jih lepili
na manjkajočo stran, spenjali in popravljali strgane hrbte, ponovno zavijali) in na ta način
podaljšali življenjsko dobo pa 499 (lani 1.129) enotam gradiva. Na ta način smo prihranili
približno 9.865 €, ki bi jih ob upoštevanju povprečne cene gradiva 19,77 € porabili za
nadomestilo poškodovanih izvodov gradiva, ki je še vedno aktualno za naše uporabnike. Poleg
tega so na otroškem oddelku tudi lani opremili knjige z barvnimi oznakami: rdeč trak opozarja
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na knjige z velikimi tiskanimi črkami; moder trak na pesmice, rumeno zelen trak na uganke. Na
ta način skušamo tudi začetnim bralcem in njihovim skrbnikom pomagati, da si sami lažje
izberejo želeno gradivo. Z znakom Zlata hruška smo označili gradivo, ki je prejelo priznanje
Pionirske – centra za mladinsko književnost pri Mestni knjižnici Ljubljana in Slovenske sekcije
IBBY. Knjige za odrasle, ki imajo močnejši ali večji tisk, opremimo s posebnimi nalepkami
(piktogrami), na katerih so očala, ki opozarjajo na omenjeni tisk.
Iz knjižnične zbirke smo v letu 2016 zaradi uničenosti ali zastarelosti gradiva izločili oziroma
odpisali 1.607 izvodov knjižničnega gradiva. Vsako leto v skladišče prestavimo gradivo, ki glede
na statistično poizvedbo, ni bilo izposojeno dve leti.
Domoznansko zbirko za medvoško občino hranimo v arhivski omari, del tega gradiva (približno
242 enot) pa je postavljen na ogled v stekleno leseni omari. V letu 2016 smo domoznansko
zbirko povečali za 52 knjižnih izvodov.
Uporabniki so knjižnici v letu 2016 podarili precejšnje število izvodov gradiva, ki smo ga po
skrbnem pregledu razvrstili in v knjižnično zbirko vpisali 193 novih izvodov, ter zamenjali 20
poškodovanih izvodov s podarjenimi enakimi naslovi. Nekaj gradiva smo preusmerili v
skladišče, kjer zbiramo kvalitetne naslove gradiva za morebitno novo izposojevališče, vse ostale
izvode pa smo ponudili bralcem v naši knjižnični bukvarni in v obeh zunanjih hiškah (projekt
Knjiga na potepu), pripravili pa smo jih tudi za uporabnike Doma Taber iz Cerkelj na
Gorenjskem (80 knjig), za Marinkino knjižnico Društva upokojencev Škofja Loka (160 knjig),
za OŠ Preska za spodbujanje branja v okviru projekta »Knjiga je zakon« (91 knjig) in za
knjižnico Društva Projekt Človek (50 knjig) .
Knjižnično gradivo je v glavnem postavljeno v prostem pristopu in po sistemu univerzalne
decimalne klasifikacije (UDK). Gradivo za otroke in mladino je postavljeno ločeno od gradiva
za odrasle. Leposlovje za mladino je urejeno po starostnih stopnjah. Nekaj gradiva (7.808 enot)
ni v prostem pristopu, saj je večina le-tega zaradi pomanjkanja prostora postavljeno v skladišče,
omogoča pa takojšno izposojo in je prav tako urejeno po UDK. Priročna zbirka (614 izvodov) pa
je uporabnikom na voljo samo v prostorih knjižnice.
Uporabnikom smo preko spletnega portala Biblos (spletna e-knjižnica in e-knjigarna) na
računalnikih v knjižnici in preko oddaljenega dostopa od doma v letu 2016 omogočali
brezplačen ogled in izposojo elektronskih knjig, v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana pa
preko naše spletne strani www.knjiznica-medvode.si prav tako brezplačen dostop do naslednjih
elektronskih podatkovnih zbirk:
- EBSCOhost
Elektronska zbirka pokriva področja humanistike, kulture, izobraževanja, medicine,
splošne znanosti itd. Servis EBSCOhost omogoča iskanje, pregledovanje, tiskanje in
shranjevanje polnih besedil člankov.
- IUS-INFO
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-

-

-

-

je najsodobnejši portal z največjo zbirko pravnih informacij v Sloveniji. Portal
omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in
poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi. .
FinD-INFO (finančni, računovodski in davčni informacijski sistem) povezuje zbirke
obsežnih strokovnih vsebin, podatkov, obrazcev in pripomočkov s področja financ,
davkov in računovodstva.
Library PressReader
V zbirki uporabniki lahko izbirajo med več kot 4.000 naslovi dnevnega časopisja in revij,
iz več kot 100 držav in v več kot 60 jezikih sveta. Po časnikih je možno iskati tudi preko
ključnih besed. Nove številke so dostopne še istega dne, ko izidejo v tiskani obliki.
Slovar slovenskega knjižnega jezika
V letu 2014 je izšla druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega
knjižnega jezika (SSKJ2), ki je najobsežnejše in nacionalno najpomembnejše slovarsko
delo. Nova izdaja je dopolnjena z opisi besed in pomenov, ki so se v slovenščini širše
uveljavili v zadnjem poltretjem desetletju (po letu 1991). Tako je bilo dopolnjenih večje
število obstoječih gesel in dodanih več kot 4.500 novih slovarskih gesel, ki odražajo
spremembe v družbi, vrednotah in pogledu na svet (kot so npr. evroskeptik, tajkun,
ajurveda, rave, blog, bralnik, cornflakes, smoothie, žižula,…)
Fran (omogoča dostop do najrazličnejših slovarjev, ki so izšli pod okriljem Inštituta za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU).

Do teh podatkovnih zbirk so člani Knjižnice Medvode lahko dostopali s številko članske
izkaznice in z geslom, ki ga član pridobi v knjižnici (kasneje ga lahko v spletni storitvi »Moja
knjižnica« spremeni).

2.2.

IZPOSOJA GRADIVA

V času od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je bilo knjižnično gradivo izposojeno 316.296-krat. Ker
naša zbirka knjižničnega gradiva obsega skupaj 86.418 enot, to pomeni, da se je v tem letu vse
naše gradivo izposodilo 3,66-krat (leto prej 3,77-krat). Vseh transakcij z gradivom je bilo
488.245, torej se je vse naše gradivo v transakcijah obrnilo 5,65-krat (leto prej 5,83-krat).
Tabela 7 nam pokaže, kako se je v letih od 2009 do 2016 gibala izposoja gradiva in število
transakcij z gradivom. V letu 2014 se je zaradi finančnih težav oz. nerednih nakazil sredstev za
nakup knjižničnega gradiva s strani ustanovitelja v času od maja do oktobra nabava gradiva
ustavila, kar pomeni tudi pretrgan dotok novih knjižnih izdaj in posledično zmanjšanje števila
izposoj in transakcij. V leto 2015 je bil zaradi velikega zmanjšanja finančnih sredstev v
primerjavi s prejšnjimi leti dotok novih izvodov skoraj prepolovljen, zaradi česar načrtovanega
števila izposoj in pa transakcij nismo dosegli.

Stran 12

Tabela 7: Izposoja gradiva in število transakcij z gradivom v letih 2009-2016

Izposoja
Transakcije

2.3.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

229.855
360.457

238.058
374.127

273.013
420.614

309.467
472.740

331.850
509.305

330.855
508.594

318.362
491.771

2016
316.296
488.245

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Knjižnica Medvode članom omogoča medknjižnično izposojo, kar pomeni, da lahko iz druge
knjižnice preko medknjižnične izposoje naročijo tisto gradivo, ki ga ni na zalogi v naši knjižnici,
ne da bi se jim bilo potrebno včlaniti v tisti knjižnici. Prav tako pa lahko druge knjižnice
zaprosijo, da jim Knjižnica Medvode preko medknjižnične izposoje posodi gradivo, ki ga
knjižnica prosilka nima. V primerjavi z letom 2014 (56 medknjižničnih zahtevkov) je število
zahtevkov zelo poskočilo. Vzrok temu je možnost brezplačnega naročanja strokovnega in
študijskega gradiva iz knjižnic osrednjega slovenskega območja (MKL, Knjižnica Kamnik,
Domžale, Vrhnika, Logatec, Litija, Grosuplje). V letu 2015 je bilo izvedenih 222 naročil, v letu
2016 pa 245 naročil.
Možnost medknjižnične izposoje so naši uporabniki v letu 2016 koristili 215-krat, iskali pa so v
večini knjižno gradivo (208 naročil za knjižno gradivo, 4 naročila za članke in 3 naročila za
DVD-je).
S strani drugih knjižnic smo v letu 2016 prejeli 30 zahtevkov za posredovanje knjižnega gradiva.
Na kakšen način se bo delež medknjižnične izposoje gibal v prihodnjih letih, je težko
napovedovati, saj je to odvisno od več dejavnikov (višina sredstev za nakup gradiva, dovolj
široka aktualna ponudba našega knjižničnega gradiva, dostopnost gradiva, študijske oz. druge
bralne potrebe naših uporabnikov, …).

2.4.

ČLANI IN UPORABNIKI KNJIŽNICE

Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je knjižnico glede na meritve senzorskih vrat obiskalo 175.733
uporabnikov (leto prej 182.876, v letu 2014 pa kar 204.103). Tabeli 8 in 9 prikazujeta, kako se je
v posameznih letih spreminjalo število obiskovalcev pri določenih dejavnostih. Načrtovali smo,
da bo knjižnico v letu 2016 obiskalo skupaj 138.500 uporabnikov, od tega 73.000 zaradi izposoje
gradiva, 4.500 zaradi obknjižničnih dejavnosti, 52.000 uporabnikov naj bi obiskalo internetne
strani (v knjižnici in izven nje), 17.000 pa čitalnico. Število uporabnikov interneta v knjižnici je
del števila celotnega virtualnega obiska. Načrtovano število smo presegli – skupaj z virtualnim
obiskom je knjižnico po zgoraj naštetih dejavnostih obiskalo 184.645 uporabnikov.
Tabela 8: Virtualni obisk (merimo od 2012 dalje)
2012

2013

2014

2015

2016

24.855

31.903

40.442

51.967

88.960

Virtualni obisk
(v knjižnici in izven nje)
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Obisk knjižnice se je vse od 1. 4. 2009 povečeval do leta 2014, žal pa podatki kažejo, da se je v
letu 2015 in 2016 zmanjšal obisk zaradi izposoje. Vzrok temu je vsekakor veliko manjše število
dostopnih novih izvodov knjižničnega gradiva, nekaj pa je k temu prispevala tudi uvedba
članarine. Manjše je tudi število uporabnikov, ki dostopajo do spletnih strani v knjižnici.
Povečalo se je število uporabnikov čitalnice (tabela 9).
Tabela 9: Število obiskov Knjižnice Medvode zaradi izposoje, prireditev, uporabe interneta in čitalnice

Izposoja
Prireditve
Internet
(število uporabnikov)

čitalnica
skupaj

2009
37.481
2.184

2010
55.740
3.918

2011
59.306
4.353

2012
65.786
5.063

2013
71.894
4.364

2014
75.692
5.638

2015
72.117
5.108

2016
68.611
5.307

2.340

2.703

3.732

3.755

4.734

5.346

3.892

3.105

7.020
49.025

9.360
71.721

11.856
79.247

12.740
87.344

13.140
94.132

16.308
102.984

16.362
97.479

18.662
95.685

Predvidevali smo, da bo v letu 2016 aktivnih 4.800 članov knjižnice, kar pomeni nekje 30 %
prebivalstva, ter da bomo pridobili 650 novih članov.
Iz tabele 10 je razvidno, da se je število aktivnih članov v letu 2016 zmanjšalo (načrtovanega
števila nismo dosegli), smo pa presegli za leto 2016 predvideno število novo vpisnih članov.
Aktivnih članov (najmanj en obisk zaradi izposoje od 1.1. do 31.12.) je bilo 4.226, od tega
največ tistih iz kategorije zaposlenih (41,2 %). Če upoštevamo število vseh prebivalcev občine
Medvode (15.963), pomeni, da je bilo v letu 2016 v naši knjižnici aktivnih 26,5 % vseh
prebivalcev. S tem rezultatom še vedno presegamo slovensko povprečje; v letu 2014 je bilo po
podatkih CeZar (Center za razvoj knjižnic v NUK) v slovenske knjižnice včlanjenih 24 %
prebivalstva, v letu 2015 pa 23,23 % (za leto 2016 še ni podatka).
Tabela 10: Aktivni in novo vpisani člani po kategorijah
Aktivni člani
2013
2014

Kategorije
2011
Zaposleni
Študenti
Upokojenci
Nezaposleni*
Brezposelni*
Srednješolci
Osnovnošolci
Predšolski
otroci
Pravne osebe
Študenti ob
delu
Tuji
državljani
Drugo
Skupaj

2012

2015

113
139
311
779

341
94
72
36
35
89

276
91
69
34
31
99

271
75
62
43
23
118

344
101
111
62
40
116

209
49
65
21
26
49
147

187
17

201
10

39
5

37
7

35
6

42
7

85
5

80
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
4.725

0
0
4.499

0
0
4.226

0
0

0
2

0
1

0
0

0
0

0
0

1.879
491
466
188
359
685

2.000
545
481
229
361
727

2.130
574
534
237
343
728

1.962
493
510
204
34
338
754

170
11

174
15

177
16

158
21

1

0

0

1
5
4.124

1
6
4.264

0
6
4.542

2011

Novo vpisani člani
2013
2014
2015

2016
214
45
62
7
36
38
186

1.800
473
439
167
387
670

2016
1.742
376
555

711

2012

646

634

823

656

668

*kategoriji nezaposleni (niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje) in brezposelni (prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje), sta bili do leta 2015
združeni skupaj
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Član knjižnice lahko postane vsak, ki s podpisom potrdi, da bo upošteval pravila poslovanja
knjižnice. Članstvo je individualno in omogoča izposojo gradiva na dom in druge storitve
knjižnice v skladu s pravili poslovanja knjižnice. Uporabniki knjižnice so člani knjižnice in drugi
obiskovalci, ki uporabljajo gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Ob vpisu vsak novi
član prejme člansko izkaznico, pravilnik o poslovanju knjižnice in knjižno kazalko.
Knjižnica Medvode ima bistveno več uporabnikov kot aktivnih vpisanih članov. Vzrok je v tem,
da nekateri uporabljajo knjižnične storitve, za katere ne potrebujejo članske izkaznice (uporaba
interneta, udeležba na prireditvah, obisk igralnice, čitalnice …) in tudi ta, da si člani na svojo
člansko izkaznico izposojajo gradivo tudi za druge (npr. mama za otroke, …), zato se bomo še
naprej trudili in spodbujali člane, ki si izposojajo gradivo za sorodnike in znance na eno člansko
izkaznico, da se le ti včlanijo v knjižnico in s tem posredno prispevajo k povečanju obiska v
knjižnici zaradi izposoje. Obisk v knjižnici, ki ni namenjen izposoji, ampak branju v čitalnici,
iskanju informacij, delu na računalnikih, učenju in številnim drugim razlogom, ni v celoti
evidentiran. K nam prihajajo tudi uporabniki, ki niso člani knjižnice, se ne evidentirajo ali
prijavijo v izposoji, zato jih ne moremo zabeležiti. Podatek o številu vseh obiskovalcev knjižnice
nam pove števec na senzorskih vratih ob vhodu v knjižnico – v letu 2016 je knjižnico obiskalo
175.733 uporabnikov, kar zelo nazorno priča o živahnem dogajanju v knjižnici. Če upoštevamo,
da smo imeli lani (vključno s sobotami) 301 delovni dan, to pomeni, da je knjižnico vsak dan
obiskalo okrog 584 uporabnikov.
Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in 15. člena Zakona o knjižničarstvu
moramo iz evidence brisali vse neaktivne člane naše knjižnice, torej tiste, ki nas niso obiskali
najmanj eno leto. Izbrisani član se bo moral ponovno vpisati v knjižnico, če bo po več kot
enoletnem premoru spet želel koristiti naše storitve.
Žal so statistični podatki od leta 2015 zaradi zmanjšanja sredstev za nakup knjižničnega gradiva
in pa uvedbe članarine potrdili naša predvidevanja – nižji prirast gradiva, zmanjšanje števila
aktivnih članov, upad obiska zaradi izposoje gradiva, nižje število transakcij … Še vedno pa –
tudi v primerjavi z ostalimi knjižnicami - dosegamo lepe rezultate, ki jih pogojujejo še vedno
bogata knjižnična ponudba (poleg pestre ponudbe prireditev tudi zadosten obseg gradiva), sam
knjižnični ambient, v katerem se ljudje dobro počutijo, vsekakor pa tudi požrtvovalnost in
prijaznost zaposlenih v knjižnici.

2.5.

STORITVE ZA UPORABNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu splošne knjižnice zagotavljajo storitve tudi za skupine
prebivalcev s posebnimi potrebami. Unescovi standardi za splošne knjižnice prav tako
poudarjajo, da je potrebno zagotoviti enakovreden dostop do storitev za skupine uporabnikov, ki
zaradi določenih razlogov ne morejo uporabljati osnovnih storitev knjižnice. V Knjižnici
Medvode imamo za uporabnike s posebnimi potrebami na voljo sledeče:
 spletna stran knjižnice je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom (z možnostjo
povečanja besedila).
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 V prostorih knjižnice omogočamo izposojo dveh elektronskih lup, dveh tabličnih
računalnikov in bralnih očal. Lupa je preprosta za uporabo in omogoča velike povečave.
 Sodelujemo s Centrom za socialno delo. V Knjižnici Medvode smo v začetku decembra
2016 v razstavnem prostoru postavili mizo z lepo ohranjenimi knjižnimi darovi v zvezi s
projektom Knjižnice Medvode »S pisano besedo skupaj z vami napolnimo skledo!«. Na
ta način (menjava knjige za hrano in higienske pripomočke) zbrane darove smo v začetku
januarja 2017 predali vodji CSD Šiška, enota Medvode, kjer so jih razdelili pomoči
potrebnim družinam v Medvodah. Na ta način smo s skupnimi močmi z uporabniki
knjižnice družinam v stiski polepšali vsaj nekaj trenutkov.
 Enkrat mesečno prirejamo Medvodkove igralne urice za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in
še ne hodijo v šolo.
 Uvedli smo oznake s piktogrami (izločili smo knjige zbirke Vid s povečanim tiskom in
jih na hrbtni strani označili z znakom očal, posebej so označene tudi knjige z velikimi
tiskanimi črkami za najmlajše.
 Za izposojo gradimo zbirko zvočnih knjig, ki zaradi zmanjševanja sredstev raste počasi,
prav tako za izposojo omogočamo tudi nekaj knjig za slepe in slabovidne z brajico.
 Dostop invalidom omogoča klančina na glavnem vhodu in avtomatska vrata, ki jih odpira
senzor.
 za naglušne uporabnike je v prireditvenem prostoru knjižnice od leta 2015 nameščena
indukcijska zanka. To je žica, ki uporabnikom slušnih aparatov omogoča optimalen
sprejem zvoka.
 Zbiramo knjižne darove in jih posredujemo društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno
šibkejše (varna hiša, Marinkina knjižnica v Škofji Loki, Dom starejših občanov v
Cerkljah,…)
 Javni uslužbenci Knjižnice Medvode se tudi sproti individualno odzivamo na probleme in
potrebe uporabnikov s posebnimi potrebami.

2.6.

KNJIŽNIČNI NABIRALNIK

Člani Knjižnice Medvode knjižnično gradivo v času, ko knjižnica ne obratuje, lahko vrnejo v za
to postavljen nabiralnik ob stranskem vhodu v knjižnico (železna vrata). Nabiralnik zaposleni
praznimo vsak delovni dan pred začetkom in po koncu obratovalnega časa knjižnice. Gradivo, ki
ga člani oddajo v nabiralnik po zaprtju knjižnice, vrnemo oz. razknjižimo naslednji delovni
dan. Zamudnina se zaračunava po veljavnem ceniku Knjižnice Medvode. V letu 2016 so člani
knjižnični nabiralnik za vračanje uporabili 673-krat; na ta način so vrnili 2.563 enot knjižničnega
gradiva.
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2.7.

PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADINO TER
ODRASLE

Zakon navaja, da knjižnica samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi
organizacijami ter društvi pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično
gradivo in knjižničarsko dejavnost, ter razvija bralno kulturo. Načrtovane dejavnosti smo
organizirali glede na številne ponudbe in potrebe, ki so se pojavljale med letom ter tudi našega
velikega angažiranja. V knjižnici smo imeli leta 2016 skupaj 235 dogodkov (leto prej jih je bilo
229) ki jih je obiskalo 5.307 uporabnikov (leto prej pa 5.108 uporabnikov). Sezname prireditev
in vabila za obiskovalce pripravljamo mesečno. V obliki zgibanke in v obliki informativnih
listov (A4 ali A5 format) so dosegljivi pri izposojevalnem pultu knjižnice in v Turistično
informacijskem centru Medvode, občasno pa tudi na drugih lokacijah, objavljeni pa so na naši
oglasni deski, na spletni strani knjižnice (www.knjiznica-medvode.si), v mesečnemu koledarju
prireditev na spletni strani Javnega zavoda Sotočje Medvode (www.zavodsotocje.si), na kabelski
televiziji Medvode, v prilogi Gorenjskega glasa (v Sotočju), na radiu Sora, v dvomesečnem
koledarju prireditev v Občini Medvode
»Kam? v Medvodah«, v tedenskih rubrikah
elektronskega obvestila »e-Medvode« z aktualnimi napovedmi in novicami. Za oglaševanje
dogodkov v knjižnici se poslužujemo tudi družabnega omrežja (Facebook), spletne aplikacije
Mailchimp.com, Napovednik.com (slovenski vodič po dogodkih) in Kulturnik.si
( portal Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, ki uporabnikom omogoča temeljit pregled
dogajanja v slovenski kulturi in umetnosti).
Obiski prireditev in dejavnosti so brezplačne, članstvo v knjižnici ni pogoj za udeležbo,
prostorsko pa smo pri izvajanju prireditev marsikdaj zelo omejeni. Naše dejavnosti ne potekajo
le na osrednjem prireditvenem prostoru in v otroški igralnici, temveč v primeru lepega vremena
izkoriščamo tudi teraso, atrij in prostor pred knjižnico. Knjižnica skuša z organizacijo dogodkov
in prireditev:
 privabiti potencialne in dejanske uporabnike,
 opozoriti na možnosti, ki jih zagotavlja sinergija prostora, gradiva in informacij,
 opozoriti na knjižnico kot na socialni in družabni prostor, na možnosti za srečanja in
povezovanja (prireditve so priložnost, ko se v knjižnici zberejo najrazličnejši obiskovalci,
si delijo svoje izkušnje ob prijetnem druženju in se marsikdaj spletejo vezi novih
sodelovanj)
 ponuditi razvoju in času primeren dostop do informacijsko-komunikacijske tehnologije,
npr. z usposabljanjem za rabo e-knjig, interneta, podatkovnih baz itd.,
 se vključiti v kulturna prizadevanja v svojem okolju, da bi z raznovrstno in aktualno
ponudbo dogodkov zadovoljili potrebe in pričakovanja čim širšega kroga občanov,
 usmeriti pozornost k branju in knjigam = doprinesti na področju razvijanja in vzdrževanja
pismenosti in bralne kulture, tako na začetkih bralnega obdobja, kot v nadaljevanju, ko
bralno kulturo in bralne sposobnosti vzdržujemo in razvijamo,
 poskrbeti za promocijo znanja in gradiva (npr. organizacija predavanj, potopisov,
priprava priložnostnih razstav),
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 omogočiti in spodbujati vseživljenjsko, permanentno učenja in se s tem vključiti v
regionalna in nacionalna prizadevanja za aktivno, ustvarjalno in kvalitetno preživljanje
prostega časa,
 informirati uporabnike o smotru, organiziranosti in načinu delovanja knjižnice ter jim
pomagati, da se v njej gibljejo čim bolj samostojno (npr. bibliopedagoške ure),
 predstaviti domoznanstvo kot zbirko in kot dejavnost (z domoznanskimi razstavami, z
domoznanskimi večeri).
Tabela 11: Prireditve v Knjižnici Medvode leta 2016
Prireditve
in
dejavnosti
Pravljične urice z ustvarjalno
delavnico
Počitniške (poletne, jesenske,
zimske) in praznične delavnice (v
času veselega decembra)
Izobraževalno ustvarjalne
delavnice (tematske)
Lutkovne predstave
Knjižne uganke
Družabne igre
Razstave slik, fotografij, ročnih
del, zemljevidov,…
Domoznanske razstave
Literarni večeri
Knjižni večeri na sotočju
Zaključna prireditev Beremo na
sotočju
Predavanja
Potopisi
Medvodko bere (zaključna
prireditev)
Medvodkove igralne urice
Obiski knjižničarke v vrtcu
Bibliopedagoške ure za vrtčevske
skupine
Bibliopedagoške ure za
osnovnošolske skupine (vključno
s projektom Rastem s knjigo)
Poletavci in Najpoletavci
(zaključna prireditev)
Računalniške delavnice
Domoznanski večeri
Glasbeni večeri
Večeri ruskega filma
Stand-up nastop
Interne razstave*
Skupaj

Število
Prireditev
mladina

Število
prireditev
odrasli

Obisk
mladina

Obisk
Skupaj

Obisk
odrasli

30

371

283

654

29

459

9

468

5
4
10
3

76
149
160
45

40
112
17

116
261
160
62

271

691
337
94
80

962
337
122
80

2
6

19
196
335

19
198
341

1
8
20

397
36
261

40
29
29

437
65
290

7

161

161

9

230

230

3

12
2
9
8

28

1
8
9

1

26
156

80
3
4
2
4
1
16
79

3
1

35
15
68
45
55
42

2.736

2.571

115
15
68
45
58
43
5307

*Števila ogledov priložnostnih (internih) razstav ne moremo šteti.

Sledi obrazložitev tabele 11:
Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami so 27-krat izvedle bibliotekarke Knjižnice
Medvode, 3 pa so potekale pod vodstvom zunanjih izvajalk:
• Anje Štefan: Ringaraja (9. februar 2016)
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• Nike Hrabar in Karoline Rebernik: Žabica je rešena (24. maj 2016)
• Katje Mihelčič: Potovanje v čarobni svet (27. december 2016)
Namenjene so otrokom od četrtega leta dalje. Potekajo vsak torek s pričetkom ob 17.00 od
začetka oktobra do konca maja. Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroke uvaja v svet
knjige in jim omogoča prve prijetne izkušnje s potovanjem v svet literarnih junakov, hkrati pa
jih postopno in sistematično pripravljajo na vzgojo s knjigo. Otrok ob poslušanju pravljice krepi
pozornost (pazi na časovno sosledje dogodkov) in doživlja estetsko ugodje ter si ob tem širi
literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus; z ustvarjalnimi delavnicami (z
različnimi likovnimi tehnikami) pa se spodbuja lastno kreativnost, izražanje in razmišljanje.
Počitniške delavnice (poletne, jesenske in zimske) in praznične delavnice (v času Veselega
decembra v Medvodah) so namenjene osnovnošolcem, mlajšim otrokom pa v spremstvu odrasle
osebe. Namen delavnic je popeljati otroke v svet kreativnega razmišljanja v znamenju igrivih
zamisli in zagotoviti kvalitetno preživljanje prostega časa. Mladi ustvarjalci so naredili izdelke
za okras in rabo, zaigrali smešnice in brali zanimive knjige. Vezli so in delali rože iz papirja ter
denarnice in obeske iz filca, narisali ovčke in jih oblekli v ovčje runo, izdelovali novoletne
voščilnice, napisali pisma Dedku Mrazu, pripravili ptičjo hrano v obliki piškotov, tako da so
ptičja krmila zmešali z živalsko in kokosovo maščobo, iz glinenih lončkov pa so izdelali
krmilnice na vrveh, ki so jih pobarvali in obesili na drevesa okoli knjižnice za ptice pozimi…
Z Izobraževalno ustvarjalnimi delavnicami smo pričeli v oktobru 2016, ob mednarodnem dnevu
živali, z namenom ozaveščati občane na temo odgovornega lastništva do hišnih ljubljencev in
drugih živali. Zaradi zanimanja nadaljujemo z njimi tudi v letu 2017. Potekajo popoldne, vsak
prvi četrtek v mesecu, od oktobra do maja v sodelovanju knjižnice s profesoricami
prostovoljkami Društva za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Reks in Mila iz Medvod.
Gre za medgeneracijsko srečanje, zato vabljeni otroci od sedmega leta dalje, starši, stari starši in
vsi, ki si želijo izvedeti kaj več o živalih ali svoje izkušnje podeliti v skupini. Ozaveščamo in se
pogovarjamo ter ustvarjamo na temo živali. Udeleženci spoznavajo potrebe in značilnosti psov,
mačk, kuncev, morskih prašičkov, hrčkov, ptic, ježev, rac in drugih živali, ter se seznanijo s
knjigami s področja stroke in leposlovja, ki so vezane na sobivanje človeka z živalmi. Občasno
knjižnico obišče tudi poseben gost (kuža), česar se otroci še posebej razveselijo.
V ta sklop sta všteti še dve drugi delavnici in sicer predstavitev fotovoltaike v izvedbi G.
Marinčka in izobraževalno ustvarjalna delavnica, ki sta jo na TVU izvedli bibliotekarki
Knjižnice Medvode.
Lutkovne predstave:
• Bici-Kleta; predstava o nastanku kolesa v izvedbi gledališča Bičikleta (22. september
2016). Predstava je bila izvedena v času Evropskega tedna mobilnosti na parkirišču pred
knjižnico, ki je bilo zaprto za promet. Po koncu predstave je sledilo sestavljanje velikih
lesenih puzzlov in pogovor o udeležbi in varnosti otroka ‒ kolesarja v prometu.
• Piki išče dom v izvedbi učenk in učencev OŠ Preska (4. oktober 2016). Poučna predstava
je bila izvedena v Tednu otroka in na mednarodni dan živali.
• O starki zimi in njenih pomočnikih v izvedbi Gledališča Bičikleta z obiskom Miklavža
(6. december 2016). Duhovita lutkovna uprizoritev je otrokom pričarala ostrino in lepoto
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•

zimskega letnega časa in prikazala koledarski potek leta. Hkrati pa jim je približala
slikovita slovanska imena zimskih mesecev. Vsak otrok je prejel testenega parklja
(pecivo).
Topli nasmeh Dedka Mraza v izvedbi Gledališča Smejček z obiskom dobrega moža (21.
december 2016). Predstava je bila izvedena v sklopu Veselega decembra v Medvodah na
parkirišču pred knjižnico, ki je bilo zaprto za promet.

Knjižne uganke:
Mladi prijatelji knjižnice skozi leto pridno rešujejo knjižne uganke; le teh pripravimo deset.
Namen dejavnosti je promoviranje branja, uporaba strokovnega gradiva s posameznih tematskih
področij in učenja samostojnosti pri iskanju gradiva, spoznavanje
nacionalnega
kataloga COBISS/OPAC, spleta in baz podatkov. Kot spodbudo za mlade radovedneže, vsakič
izvedemo tudi nagradno žrebanje. Skozi leto smo prejeli 160 rešitev. Nagrade (knjige, 1000delna sestavljanka zemljevid sveta, elastike za izdelavo zapestnic, obesek za ključe,
nahrbtnik,…) so prispevali donatorji (Študentska založba, Založba Zala, DZS, Založba Miš,
Založba Oka, Mladinska knjiga, Tehniška založba, otroška trgovina Kakadu,…).
Družabne igre potekajo pod vodstvom knjižničarke. Namenjene so otrokom vseh starosti.
Izvedli smo jih trikrat:
• Počitniške družabne igre (15. In 16. februar 2016)
• Družabne igre za celo družino (20. september 2016)
Osnovni namen dejavnosti je privabiti potencialne uporabnike, opozoriti na knjižnico kot na
socialni in družabni prostor, se vključiti v prizadevanja v svojem okolju, da bi z raznovrstno
ponudbo dogodkov zadovoljili potrebe čim širšega kroga občanov, navsezadnje pa so družabne
igre dober razlog medgeneracijskega povezovanja.
Razstave slik, ročnih del, fotografij, zemljevidov :
• Metka Gosar, društvo Me Vi Art: Transformacija portreta
• Aga Veršnik, Katarina Štokar: Naposled ptice vzletijo (slike iz tekstila)
• Slikarska razstava Franca Hafnerja
• Članice Društva upokojencev Medvode: nekaj starega, nekaj novega
• Stanislava Heberle, Petra Možina,…: Mandale in energijske slike
• Barbara Pregelj: Razstava ob zaključku španske bralne značke
• Razstava Vrtca Medvode
• Razstava risbic iz Poletne ustvarjalne škatle
•
•
•
•
•
•

Fotografska razstava Pulitzerjevega nagrajenca Srdjana Živulovića s kulturnim
programom in s pogostitvijo,
Fotografska razstava Janeza Mihovca
Fotosekcija KUD Fofite: Kozolci – fotografska razstava
Irena Krasnik, Matevž Jekler: Moje Medvode - fotografska razstava
Slikarska razstava Nade Robas
Slikarska razstava Simone Kokelj
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Dušan Krmelj, Gregor Rozman: Bratranca (fotografska razstava s krajšim literarnim
večerom)
V »razstavnem« prostoru pred izposojevalnim pultom si obiskovalci knjižnice lahko ogledajo
najrazličnejše razstave. Svoje izdelke razstavljajo tako otroci (Vrtec Medvode, osnovne šole) kot
tudi odrasli (društva in njihovi člani, ljubiteljski ustvarjalci, umetniki…). Nekatere razstave so v
knjižnici že stalnice, npr. v juniju letna razstava Vrtca medvode ali pa razstava ob zaključku
španske bralne značke Leo Leo… Razstavni prostor z mrežnimi panoji in stekleno vitrino
»odstopimo« po predhodnem dogovoru. Zaradi velikega zanimanja izvajalcev po razstavnem
prostoru v knjižnici, je le ta zaseden za več kot eno leto v naprej.
•

Domoznanske razstave:
• Mlini na medvoških potokih (na ogled od 13. aprila do 11. maja 2016 in od 3. - 8.
oktobra 2016)
Razstava je nastala v sodelovanju bibliotekarke Knjižnice Medvode z domačinom g. D.
Bregarjem, ki je bil prvi dan otvoritve prisoten v knjižnici in je odgovarjal na vprašanja javnosti.
V zvezi z razstavo je pripravil seznam mlinov, (ki so nekoč mleli žita, rožičevo moko, ješprenj,
proso, laneno seme in pridobivali olje), obiskal je nekatere potomce bivših mlinarjev in posnel
fotografije ostankov nekaterih nekdanjih mlinov. Namen razstave je bil uporabnike seznaniti z
izročilom - prikazati mogočnost nekdanje obrti, da ne gre v pozabo, saj danes le tu in tam
najdemo kakšen dokaz prisotnost mlinov v naši občini, nekoč pa je na medvoških potokih
delovalo triinštirideset mlinov. V povezavi s tem so leta 1919 oljarji (prešali so laneno seme)
ustanovili oljarsko zadrugo, ki se je imenovala Zadruga za izdelovanje domačega olja in firneža
v Seničici pri Medvodah. Razstavo smo ponovili v času TKD (Tedna kulturne dediščine); na
ogled je bila od 3.-8. oktobra 2016.
• Elisaveta Bagrjana
25. julija 2016, sta občane s svojim obiskom počastila predsednik Republike Bolgarije Rosen
Plevneliev in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki sta ob Knjižnici Medvode odkrila
klop miru in prijateljstva. Predsednik RS Borut Pahor namreč skupaj z državniki, ki se mudijo na
uradnem obisku v Sloveniji, v trajen spomin na srečanje odkrije »klop miru«, ki spominja na
dobre odnose med državama, mimoidočim pa ponudi mesto za počitek. Klop miru in prijateljstva
je bila ob tej priložnosti umeščena ob knjižnici zato,ker je v kraju Vikrče pod Šmarno Goro v
času bivanja v Sloveniji stanovala tudi največja bolgarska pesnica Elisaveta Bagrjana (1893–
1991). Bagrjana, ki so jo njeni rojaki imenovali Slovenka, je rada prihajala v Slovenijo, kjer je
imela nekaj dobrih prijateljev. Ob tej priliki smo v knjižnici pripravili razstavo njenih del, ki nam
jih je za ta namen posodila Slovanska knjižnica. Načrtovali smo tudi prispevati besedilo za
postavitev spominske table Bagrjani in sicer s podatki o pesnici in njeno podobo - reprodukcijo
slike Božidarja Jakca (Likovno delo Bagrjana, Elisaveta, rdeča kreda, 1933), vendar nismo
uspeli pridobiti dovoljenja (avtorskih pravic) za objavo njene slike (prošnja knjižnice v zvezi s
tem je bila s strani dedičev B. Jakca zavrnjena), zato bomo poskusili dovoljenje za uporabo
fotografije ali slike Bagrjane pridobiti iz tujine (s pomočjo bolgarske ambasade).

Stran 21

Literarni večeri, na katerih predstavimo aktualno tematiko ali novo knjigo ter njenega avtorja,
so pomemben spodbujevalec k branju. Možnost se imajo predstaviti tudi literarna društva,
oziroma člani društev s svojimi deli.
• Jurij Marussig: Pesniški večer z gospodom Marussigom
• Irena Potočar Papež: Jezikovna odličnost
• Tatjana Frumen: Reiki, energija ljubezni
• Anja Baš: Lačna življenja
• Taja Metličar: Številka trenutno ni dosegljiva
• Aleksi Jercog: Zlati zvoki
• Mitja Duh: Tek za življenjem
• Tadeja Tabitha Bradaš: Kako živeti prebujeno žibljenje
• Irena Roglič Kononenko: predstavitev knjige J. Barnarda Bachova cvetna terapija
Knjižni večeri na sotočju so bralna srečanja za odrasle bralce. V bralni krog so vabljeni vsi, ki
jih zanima, kaj dobrega prihaja na naše knjižne police in ki uživajo v lepoti kakovostnega branja.
Posebej vabljeni tudi starši, stari starši in pedagoški delavci, ki pri svojem delu potrebujejo
sprotne informacije o knjižnih novostih. Udeleženci se družijo ob čaju in pecivu. Srečajo se z
osmimi do desetimi zanimivimi novimi (tudi nagrajenimi) naslovi kakovostnih knjižnih izdaj. S
tem izborom med drugim spodbujamo medgeneracijsko branje in izmenjujemo mnenja o
prebranem.
Zaključna prireditev Beremo na sotočju:
Beremo na sotočju je bralna značka za odrasle bralce. S tem projektom Knjižnice Medvode smo
pričeli v jeseni 2013. Letos poteka že četrto leto (šolsko leto 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
in 2016/2017). S projektom začnemo vsako leto v oktobru in beremo do maja, ko je tretji četrtek
zaključna prireditev s kulturnim programom in s podelitvijo priznanj ter žrebanjem nagrad.
Predavanja:
• Alenka Rebula: Ko se starši postarajo
• Ana Ziherl: Kako ostati pri enem rebrcu čokolade
• Ana Ziherl: O motnjah hranjenja
• Inštitut UJE: Zakaj morajo otroci med počitnicami pozabiti na šolo
• Stojkovič in Borštnar: Freestyle učenje-najboljši triki, kako pomagamo otroku
• Nina Mozetič: Pravni nasveti-mediacija
• Tatjana Kompan: Kaj vodi naše življenje
• Alenka Okorn: Moja identiteta, kdo sem?
S predavanji želimo predvsem opozarjati, ozaveščati, seznanjati naše uporabnike ali določene
ciljne skupine o raznih temah, ki so v glavnem aktualne in s področij osebnostne rasti, prava,
zdravega načina življenja, vzgoje ipd. Na ta način skrbimo za promocijo znanja in gradiva.
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Potopisi:
• Marija Kojek: Transsibirska železnica
• Naglič in Pirnat: Izrael
• Nika Weiffenbach: El Camino
• Janez Mihovec: Indijska Himalaja
• Dejan Pevčević: Južnoafriška republika
• Rotary klub Medvode: Rotary rally z električnimi avtomobili po trasi Zelene Keltike
• Manca Čujež: S kolesom do Grčije
• Mira Delavec: Tuaregi in moč svobode
• Anda Perdan: Nepal-ljubezen in sočutje na recept
Namen potopisov je predstavitev družbenih razmer, posredovanje vtisov, rušenje individualnih
predsodkov in še kaj. Običajno je zmotno prepričanje, da gre pri dogodku le za fotografije
sanjskih plaž, saj je marsikakšen potopis družbeno-kritično predavanje, katerega namen je
spodbuditi kritično mišljenje. Mnogokrat »se podamo« tudi v popolnoma ne turistične,
neraziskane dele sveta, k domorodcem. V približno uri in pol udeleženci spoznajo precej
dejstev o neki deželi, o kulturi, o navadah in običajih, o verstvih, o zgodovini, hkrati pa je
tovrstna predstavitev dobra spodbuda, da uporabniki knjižnice sežejo po razstavljenih
leposlovnih in strokovnih knjigah, CD-jih in DVD-jih z glasbo in filmi (dokumentarnimi,
umetniškimi), ki se navezujejo na področje potopisa in si še dodatno razširijo obzorje. Potopisni
večeri, ki potekajo vsako prvo sredo v mesecu in sicer od septembra do maja, so dobro obiskani
(v povprečju se dogodka udeleži 37,8 oseb).
Medvodko bere (zaključna prireditev):
Medvodko bere je bralna značka Knjižnice Medvode za predšolske otroke, ki poteka v
sodelovanju z Vrtcem Medvode in Rahelinim vrtcem. S projektom si želimo doseči, da bi se
otroci redno in sproščeno srečevali s knjigami in da bi jim branje knjig postalo prijetna potreba,
da pa bi to dosegli, se moramo angažirati odrasli, ki se z otroki ukvarjamo. Mogoče nam bo
uspelo in si bodo otroci vedoželjno in z lahkoto poglabljali znanje in odnos do življenja, zato s
projektom vabimo tudi starše k družinskemu branju. Bralna značka je potekala od septembra
2015 do konca marca 2016. Vključenih je bilo sedemnajst skupin iz Vrtca Medvode in dve
skupini iz katoliškega vrtca Rahelin vrtec, hiša otrok Montessori iz Preske. Kot vsako leto so
prebrali eno avtorsko pravljico, eno ljudsko in se naučili pesmico. 11. maja 2016 pa smo izvedli
zaključno prireditev bralne značke, ko smo otroke povabili k ogledu predstave Zaradi velikega
števila sodelujočih smo jih razdelili v dve skupini, ker je dvorana v Domu krajanov Pirniče
premajhna, da bi bili prisotni vsi na enkrat. KUD Pirniče- gledališče OTH nam je spet šlo na
roko, izvedli so dve predstavi za ceno ene. V prvi skupini so bili mlajši otroci, v drugi pa pet in
šest letniki. Sodelujoči so po predstavi dobili vsak svojo knjigo in priznanje. Občini Medvode
gre zahvala, da nam omogoča finančna sredstva za nakup tako velikega števila knjig za najmlajše
bralce. V kolikor nam bodo to omogočala finančna sredstva, bomo s knjigo razveseljevali tudi
bodoče generacije. Nasmejani in dobre volje smo se razšli z obljubo, da bomo jeseni (v šolskem
letu 2016/2017) spet sodelovali. Sodelovalo je tristo sedemindevetdeset otrok, največ doslej:
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Tabela 12: število sodelujočih otrok pri projektu Medvodko bere v posameznem šolskem letu
Šolsko
leto

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Število
otrok

195

265

204

265

285

382

397

Medvodkove igralne urice potekajo vsak prvi četrtek v mesecu v igralni sobi Knjižnice
Medvode. Namenjene so otrokom, ki ne obiskujejo vrtca in še ne hodijo v šolo. Otroci pod
vodstvom knjižničarke poslušajo pravljice, listajo po knjigah, ustvarjajo, se igrajo z igračami,
pojejo in se družijo z vrstniki.

Obiski knjižničarke v vrtcu:
Knjižničarka od februarja 2014 nekajkrat na leto obiskuje dve enoti Vrtca Medvode (Smlednik in
Novi Smlednik) ter Antonov (katoliški) vrtec v Železnikih. Vsako leto se našemu povabilu na
novo odzove kakšna skupina več. Knjižničarka otrokom pove pravljico ter se z njimi pogovarja o
dogodkih v pravljici. Obenem prinese s seboj zaboj knjig (slikanice, igroknjige, tipanke,…) in
jim jih pusti do naslednjega obiska, da jih otroci listajo in prebirajo skupaj z vzgojiteljicami.
Namen dejavnosti je otroke priučiti ljubezni do knjig in pisane besede. Otroci si tako bogatijo
besedni zaklad, pozornega poslušanja in obnavljanja vsebine ob ilustracijah.
Bibliopedagoške ure z organiziranim vodstvom knjižničark za vrtčevske in šolske skupine iz
območja občine se izvajajo po dogovoru in potekajo skozi vse šolsko leto. Ob predstavitvenem
ogledu otroci različnih starostnih skupin spoznajo knjižnico in njene vloge, predstavimo jim
ureditev knjižnice, uporabo knjižnice od doma, poudarimo pomembnost branja in jih seznanimo
z odgovornim ravnanjem s knjigo. Mlajši otroci spoznajo pravila obnašanja v knjižnici, večji pa
se knjižnico naučijo tudi samostojno uporabljati, saj jih učimo uporabljati slovenski knjižnični
informacijski sistem COBISS. Namen tega je otrokom olajšati dostop do informacij o
dostopnosti knjig, ki jih potrebujejo v učne namene, prav tako pa jih želimo spodbuditi k
samostojnemu iskanju informacij o knjigah in avtorjih, ki jih zanimajo, da bodo na srednje šole
prišli pripravljeni na samostojno učenje. Otroci spoznajo, da ima knjižnica neizmerne možnosti
za potešitev njihove radovednosti.
Že vrsto let sodelujemo v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, katerega namen je spodbujanje
bralne kulture. Z njim skušamo sedmošolce osnovnih šol v naši občini motivirati za branje
mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju knjižnice, hkrati pa
spodbuditi sodelovanje med splošnimi in šolskimi knjižnicami. Učenci so prejeli v dar knjigo, ki
jo prispeva Ministrstvo za kulturo.
Poletavci in Najpoletavci (zaključna prireditev)
sta bralni znački namenjeni bralcem, starim od sedem do dvanajst let (poimenovanih Poletavcipoletni bralci) in bralcem starim od trinajst do šestnajst let (poimenovanih NajPoletavci). Pogoj
za sodelovanje v projektu je, da Poletavci med poletnimi šolskimi počitnicami berejo 30 dni (ni
nujno, da si sledijo) pol ure na dan in sicer poljubno gradivo, vse od različnih knjig, stripov,
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časopisov, revij, receptov in podobno. Najstniki (Najpoletavci) prav tako med poletnimi
počitnicami berejo po lastni izbiri, vendar tri knjige, ki so lahko v tiskani ali elektronski obliki
(e-knjige v slovenskem jeziku najdejo na Biblos.si). Svoje podatke in kratko mnenje o
prebranem oddajo na spletni strani, na sklepni prireditvi pa jih prav tako čakajo nagrade. Projekt
je uspešno zaključilo 76 Poletavcev in 9 Najpoletavcev. Zaključna prireditev je potekala na
terasi Knjižnice Medvode, v soboto 24. septembra, v družbi Boštjana Gorenca-Pižame. 115-im
udeležencem zaključne prireditve je predstavil nekaj odlomkov iz svojih prevodov otroških
knjig; od prismuknjenega Kapitana Gatnika prek nagravžnega gospoda Gnilca do tenkočutnega
Čuda. Nasmejal nas je tudi s priredbami ljudskih pravljic.
V žrebanju za nagrade smo podelili dva nahrbtnika, jahalni tečaj, več knjig in elektronsko knjigo
ter strip, ki ga je podaril Pižama. Vsi Poletavci in NajPoletavci pa so dobili priznanje in lično
majico z napisom projekta in z logotipom Knjižnice Medvode. Poiskali smo donatorje, ki so
delno podprli projekt: domača podjetja Brinox inženiring, d. o. o., Založba Malinc ter Šola
jahanja in nega psov Katja Močnik, s. p., ter ostali: podjetje ECE, d. o. o., poleg njih pa tudi
podjetja Hervis, d. o. o., otroška trgovina Kakadu ter Tiskarna Koštomaj, Collegium Graphicum,
Chupa Chups, PEZ in UnicreditBank. Nagrade za ižrebance so prispevale tudi založbe
Mladinska knjiga Trgovina, Založba Zala, Celjska Mohorjeva družba, Založba Družina, Založba
Koščak, Založba Okaši in Založba Epistola. Vsem skupaj se lepo zahvaljujemo, saj smo z
njihovo pomočjo obogatili projekt.
Računalniške delavnice izvaja bibliotekarka. V letu 2016 so bile izvedene naslednje:
• Osnove računalništva (18. maj 2016)
Udeleženci (v glavnem so to starejši uporabniki) na ta način s pomočjo knjižnice stopijo
v virtualni svet. Na delavnici so pridobili osnovno znanje računalništva. Spoznali so kaj
sestavlja računalniško opremo (miška, tipkovnica, zaslon …) in kako se jo uporablja,
nadalje so spoznali osnove uporabe spleta (na praktičnih primerih je bila prikazana
njegova uporabnost) in programe za urejanje besedil.
• Poti do e-knjig na Biblosu (21. november dopoldne in 22. november popoldne)
Z delavnico smo promovirali e-vire in spodbujali njihovo rabo. Udeleženci so spoznali
spletno eKnjižnico in eKnjigarno BIBLOS. Predstavljeno jim je bilo, kako se na osebnih
ali tabličnih računalnikih in tudi na mobilnih napravah naloži ustrezne programe, ki
omogočajo prebiranje e-knjig. S številko članske izkaznice in z geslom za storitev Moja
knjižnica so si lahko izposodili svojo prvo e-knjigo.
Domoznanski večeri:
• 3. domoznanski večer:
Pisatelj dr. Julij Bertonclj je govoril o knjigi Komu izstaviti račun? (Izzivanja in
madeži) in Saga hiše ob gozdu (Obračun s preteklostjo). Knjigi obravnavata naše
polpreteklo obdobje in ponujata dogodke naše medvojne in povojne preteklosti.
• 4. domoznanski večer:
Viktor Grošelj, vrhunski alpinist in upokojeni športni pedagog Osnovne šole Pirniče je
predaval o alpinizmu in predstavil svojo knjigo 40 let mojih soočenj s Himalajo.
• 5. domoznanski večer:
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Je bil zanimivo srečanje z zgodovino gospodarstva v naših krajih. Darko Cafuta je
predstavil svojo knjigo Zgodovina goričanske papirnice in prijazno odgovarjal na številna
vprašanja o zgodovini podjetja in Medvod.
• 6. domoznanski večer:
Viktor Grošelj, vrhunski alpinist in upokojeni športni pedagog Osnovne šole Pirniče, je
predstavil knjigo Alpski bojevniki avtorice Bernardette McDonald, ki je lani izšla v
Kanadi in govori o slovenskem himalajizmu in preboju našega alpinizma na svetovni vrh.
Domoznanske večere namenjamo občinstvu, ki ga zanimajo spomini in kulturni zgodovinski
okvir krajev v Občini Medvode, ter vsem, ki želijo prisluhniti zanimivim zgodbam domačinov,
posameznikov in skupin, povezanih z našimi kraji. Cikel domoznanskih večerov smo začeli
jeseni leta 2014. Prvi večer je potekal z gostoma Vladimirjem Bertoncljem in Borisom
Primožičem, ki nam je predstavil del svoje izjemno bogate zbirke starih fotografij in razglednic
naših krajev. Drugi pa se je odvil decembra 2014 z dr. Francijem Lazarinijem, ki je predstavil
knjigo svojega očeta Zgodovina rodbine Lazarini.
Domoznanske večere vodi in pripravlja bibliotekarka Knjižnice Medvode. Na spletni strani in
občasno tudi po drugih kanalih obveščanja vabimo javnost, da predlaga domoznanske teme ali
nastopajoče za nove zanimive večere.
Glasbeni večeri:
• Glasbeni nastop Mateje Gorjup,
ki se kot pevka in pedagoginja že vrsto let posveča poustvarjanju ljudskih pesmi različnih
slovanskih narodov. Na večeru se je predstavila s prvencem, ki ga je
poimenovala IJEKARU. Vanj je vključila nekaj svojih priredb slovenskih ljudskih pesmi
in oživila ljudske pesmi, ki jim je melodija v času pošla, besedilo pa je zabeleženo v
zbirki Slovenske narodne pesmi, ki jo je pred več kot stotimi leti uredil Karel Štrekelj.
Avtorica glasbo ustvarja z glasom, uporablja napravo luper za nasnemavanje zvočnih
zank, igra na različna zvočila in vsakdanje zveneče predmete ter mestoma zaigra tudi na
glasbila.
• Jesenske serenade: Ansambel kljunastih flavt Le phénix
deluje v okviru Akademije za glasbo v Ljubljani pod vodstvom prof. Mateje Bajt v
sodelovanju z njenimi študentkami. Na koncertu se je z glasbo Ars nove in italijanskega
Trecenta predstavil z igranjem na kopije renesančnih flavt iz zbirke dunajskega muzeja
starih instrumentov, ki so delo slovitega izdelovalca Boba Marvina. Flavtistkam se je
pridružil priznani tolkalist Jože Bogolin, profesor za tolkala na Konservatoriju za glasbo
in balet Ljubljana ter član dua Drumartica.

Večeri ruskega filma:
• 30. marec 2016: lirični film Moskva ne verjame solzam v režiji Vladimirja Menjšova
(trajanje: 148 minut). Film prikazuje usode treh deklet: Katerine, Ljudmile in Antonine,
ki so se iz provincialnih mestec preselile v Moskvo, postale sostanovalke v domu in se
spoprijateljile. Vse tri sanjajo o urejenem in uspešnem življenju, a po značaju in pogledu
na svet se dekleta med seboj zelo razlikujejo. Ravno tako se razlikujejo njihove poti do
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zastavljenega cilja. Čeprav se zgodba filma odvija konec 50. let, je še danes zelo
aktualna.
• 31. maj 2016: film Ivanovo otroštvo (trajanje: 95 minut)
Je prvi celovečerec kultnega režiserja Andreja Tarkovskega in velja za enega najboljših
filmov o vojni in otroštvu v svetovni filmski zgodovini. Prav ta film je prinesel režiserju
svetovno prepoznavnost in slavo. V sodelovanju s skladateljem Ovčinikovim sta ustvarila
poetični pogled na vojno skozi oči dvanajstletnega Ivana, ki ga je vojna pahnila v
odraslost, globoko v sebi pa ostaja otrok.
• 23. november 2016: biografska lirična drama Oboževalka (trajanje: 102 minuti). Film je
režiral Vitalij Melnikov. Anton Pavlovič Čehov je imel kot posebno izviren literat
veliko privržencev in oboževalcev. Ena od privrženk je bila tudi mlada pisateljica
Lidija Avilova, s katero se je spoznal in se z njo družil. Zgodba filma temelji na njenih
pričevanjih, ki jih je objavila v svojih memoarih. Avtorjem filma je uspelo prikazati
kulturno vzdušje začetka 20. stoletja, začetke tako imenovanega ruskega srebrnega veka,
drugje znanega kot fin de siècle.
• 21. december 2016: komedija Večerja je na mizi (trajanje: 85 minut) . Film je
režiral Maksim Papernik. Priprave na silvestrovo niso nikoli enostavne, zlasti če so polne
skrivnih načrtov, kakor pri glavnih junakih komedije. Zakonca se odločita, da bosta
praznovala vsak po svoje – ona naj bi silvestrovala z mamo, on pa s prijateljem. To
seveda ne drži, zato se kaj kmalu zapleteta v svoje zanke in se spravita v kočljive
položaje. Film je poln presenečenj in svežega humorja, ki ga dandanes pogrešamo in
potrebujemo.
Na večernih filmskih projekcijah, ki smo jih omogočili Slovanska knjižnica (enota Mestne
knjižnice Ljubljana), Mednarodni klub slovanskih rojakov Ruslo, ki je filme pripravil za
predvajanje in Knjižnica Medvode, smo predstavili štiri kvalitetne filme klasične in sodobne
ruske kinematografije s slovenskimi podnapisi in tako poskrbeli za prijetna srečanja z rusko
kulturo. Z večeri ruskega filma smo pričeli v letu 2016. Filmi so bili med publiko lepo sprejeti.
Številčni odziv k ogledu je bil z vsako projekcijo večji, zato bomo s projekcijami nadaljevali tudi
v letu 2017.
Poučno-šaljivi Stand-up nastop:
• Saša Županek: Imate probleme s težavami?
Zunanji videz, bonton in javno nastopanje; vsa tri področja so pravi poligon za številne težave in
posledično probleme. Znani prekmurski bontonolog in humorist je poskrbel, da je bilo učenje
zabavno in življenjsko. Ima bogate izkušnje, saj svetuje v raznih podjetjih, političnih strankah,
občinskih svetih pa tudi šolah in še kje.
Interne razstave:
so razstave, s katerimi zaposleni opozarjamo uporabnike na aktualne dogodke, znamenite
osebnosti, nagrajeno literaturo, izpostavimo pa tudi gradivo, ki se navezuje na gosta ali tematiko
prireditve, ki gostuje v knjižnici. Knjižnično gradivo izpostavimo na panojih in mizah. V
knjižnici so redno razstavljene tudi knjižne novosti. V letu 2015 smo preko internih razstav
izpostavili sledeče:
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•

David Bowie 1947-2016

•

Izrael

•

Beremo na sotočju: Prešernovo stoletje

•

Dan boja proti tobaku

•

Aleš Debeljak (1961-2016)

•

Dušan Velkaverh (1943-20169

•

Tone Partljič, Prešernov nagrajenec

•

Umberto Eco (1932-2016)

•

El Camino

•

Beremo na sotočju: zbirka Kondor

•

Vid Pečjak: 1929-2016

•

George Martin, legendarni glasbeni producent (1926-2016)

•

Himalaja

•

Bralno spodbujevalna akcija Nekoč je bila

•

Beremo na sotočju: Medvoški književni ustvarjalci

•

Merle Haggard, velikan country glasbe (1973-2016)

•

7. april-Svetovni dan zdravja

•

Južnoafriška republika

•

Beremo na sotočju: Nominiranci za nagrado Kresnik

•

Desetnica, nagrada za književna dela, namenjena otrokom in mladini

•

Marjana Moškrič, knjižničarka, dobitnica nagrade desetnica

•

Svetovni dan brez tobaka

•

Slovenski literarni junaki

•

Vse najboljše Slovenija, moja država!

•

Pojdimo na izlet: domovi slovenskih pesnikov

•

Begunci-ljudje z imeni in obrazi

•

Do elektronskih knjig preko portala Biblos

•

Slovenski kozolec

•

Roald Dahl, ob 100. obletnici rojstva (1916 – 1990)

•

Evropski teden mobilnosti 2016

•

Peter Svetina, dobitnik večernice

•

Bob Dylan, Nobelov nagrajenec za literaturo

•

Tuaregi

•

Brata Avsenik
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•

11. november, svetovni dan boja proti odvisnosti

•

Leonard Cohen (1934-2016)

•

Nepal

•

Bonton

•

Esma Redžepova (1943 – 2016)

•

Filipini in Bangkok

•

George Michael (1963 – 2016)

•

Zlate hruške

Razstave so lahko priložnostne (8. februar – slovenski kulturni praznik, pust, materinski dan,
teden otroka, nagrada Večernica, obletnica rojstva ali smrti pisatelja/ice, pesnika/ice,
umetnika/ce,…) včasih pa so nadaljevanje ali zaključek neke prejšnje dejavnosti, na primer
predavanj, literarnih večerov, potopisov itd.
Ostale dejavnosti in projekti, ki niso zajeti v tabeli 11, pa jih je knjižnica v letu 2016 nudila
svojim članom oziroma uporabnikom, pa so sledeči:
• Knjižni kovčki:
Za obogatitev naše ponudbe, smo za izposojo pripravili knjižne kovčke, namenjene predvsem
predšolskim otrokom. Kovčki zanimivih oblik in pisanih barv so napolnjeni z gradivom na
določeno temo (dinozavri, gasilci, dojenčki, zima, moja družina, prijateljstvo, gozdne živali,
moje telo, mali kuhar, živalske zgodbice, princeske in kraljične, kdo gre spat). Knjižni kovčki
sicer niso novost, ker pa so med najmlajšimi bralci zelo dobro sprejeti, teme občasno
zamenjamo. Kovček najmlajšim lahko služi tudi kot igrača, staršem pa je v pomoč, saj imajo v
njem že zbrano gradivo na določeno tematiko. V vsakem kovčku je od 10 do 15 enot gradiva
(knjige in zgoščenke). Izposoja je mogoča samo v kompletu in sicer samo članom; podaljševanje
pa je možno kot pri običajnem gradivu. Knjižni kovčki stojijo v knjižnici ob panoju, na katerem
plakat obvešča o izvedbi projekta, hkrati pa je tam na ogled seznam vsebine vseh dvanajstih
kovčkov.
• Knjiga na potepu:
Za vse, ki so si kdaj zaželeli, da bi, ko počivajo na klopeh pri sotočju Save in Sore oziroma pri
igralih, imeli kaj za branje, pa je bila knjižnica takrat zaprta, smo v letu 2014 organizirali projekt
Knjiga na potepu. V ta namen smo postavili dve hiški: ena je na zelenici pri igralih pred
knjižnico, druga pa na zelenici ob sprehajalni poti za knjižnico. V njih so v pomladnih, poletnih
ter jesenskih dneh na voljo knjige in revije, ki se jih lahko izposodi brez izkaznice. Ko
mimoidoči to gradivo preberejo, ga lahko vrnejo v hiško ali pa ga obdržijo oziroma predajo
komu drugemu v branje. S tem se pisana beseda potepa še naprej. V letu 2016 smo hiški
napolnili z 414 enotami podarjenega gradiva, ki jih nismo vključili v knjižnično zbirko. Glede na
to, da je bil projekt dobro sprejet, ga nameravamo v letu 2017 razširiti (mu dodati še nove
lokacije).
Pozabili pa nismo niti na najmlajše obiskovalce. Na zelenici pri igralih pred knjižnico jim je v
topli polovici leta v rdečem zaboju na voljo material za ustvarjanje. Otroke s tem vabimo, da se
prepustijo plesu kreativnosti.
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Hkrati pa uporabnike ob lepem vremenu vabimo, da berejo pod milim nebom in z dobro knjigo
posedijo v atriju ali pa si odpočijejo na terasi knjižnice, kjer postavimo ležalnike.
• Beremo pod modrim nebom:
Izkoriščamo prijeten ambient, ki nam ga ponuja sotočje in zato smo tam uredili zunanji bralni
kotiček; v toplejši polovici leta na terasi namestimo ležalnike, prav tako pa tudi na zelenici pod
teraso knjižnice. Tako imamo sedaj dve zunanji bralnici. Druga je v atriju, kjer so kovinske mize
s stoli.
Pozabili pa nismo tudi na najmlajše obiskovalce. Na zelenici pred knjižnico smo pri igralih
pripravili kotiček knjižnice, kjer so ob lepem vremenu v rdečem zaboju za ustvarjanje otrokom
in staršem na razpolago krede, barvice in listi papirja, da se družine lahko prepustijo plesu
kreativnosti.
• Poletna presenečenja:
Zaradi hitrega ritma vsakdanjega življenja zmanjkuje časa za brskanje po knjižnih policah, zato
smo za člane knjižnice v času poletnih dopustov pripravili poletna presenečenja. V ta namen
smo napolnili 50 nahrbtnikov s 5 knjigami za odrasle po izboru knjižničarjev. Nahrbtnik je
ponujal nekoliko starejše, a zato nič manj zanimivo gradivo za prijetno preživljanje poletnih dni.
Bralci so se na akcijo zadovoljno odzvali, zato jo bomo ponovili tudi letošnje poletje.
• S pisano besedo skupaj z vami napolnimo skledo:
V Knjižnici Medvode smo v začetku decembra 2016 v razstavnem prostoru postavili mizo z lepo
ohranjenimi knjižnimi darovi za projekt »S pisano besedo skupaj z vami napolnimo skledo!«.
Ker bralci ob prvem ogledu knjig, hrane še niso imeli s seboj, so posode nekaj dni samevale. A
ne za dolgo, saj so se vračali s polnimi vrečkami in prinašali moko, sladkor, olje, higienske
pripomočke. Ker je bil december mesec obdarovanja, je bilo med darovi tudi veliko sladkarije, ki
so je bili verjetno posebej veseli otroci. Za njih smo dodali tudi nekaj lepo ohranjenih slikanic iz
zbirke darov. Hrane je bilo vedno več in tako smo jo predali Tadeju Zajcu, vodji CSD Šiška,
enota Medvode, kjer so jo razdelili 15 pomoči potrebnim družinam v Medvodah. Projekt smo
podaljšali do konca februarja 2017, vsekakor pa ga bomo ponovili tudi v letošnjem decembru.
Hvala vsem, ki ste prispevali in družinam v stiski polepšali vsaj nekaj trenutkov.
• K obiskovanju knjižnice smo v preteklem letu vabili tudi k uporabi tabličnih
računalnikov med sproščenim počitkom v sedalnih vrečah mladinske čitalnice. Bralcem sta
namreč, ob predložitvi veljavne članske izkaznice, na voljo za uporabo v prostorih knjižnice tudi
dva tablična računalnika.
• Knjižničarji mesečno pripravijo knjižne novosti za odrasle.
• V letu 2016 je Knjižnica Medvode postala ena od 46 knjižnic, ki soustvarjamo portal
Dobreknjige.si. Spletni portal sta v letu 2014 vzpostavili Osrednja knjižnica Srečka Vilharja
Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Portal je prerasel v skupni projekt
nacionalnega pomena, ki ponuja bogate informacije o leposlovnem gradivu v slovenskem jeziku,
ki je bralcem dostopno v slovenskih splošnih knjižnicah. Hkrati teži k temu, da bralcem
predstavi sodobna kakovostna leposlovna dela, ki so manj promovirana. Tako je portal namenjen
vsem, ki v poplavi literature iščejo nekaj »res dobrega« zase.
• Knjižnica Medvode je na portalu Kamra aktivno prisotna od spomladi 2016. Od takrat
oblikujemo domoznanske vsebine, ki so preko portala dostopne širši množici uporabnikov. Na
portalu Kamra, digitalizirani kulturni dediščini slovenskih pokrajin, obiskovalci lahko
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spoznavajo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti,
kot so na primer predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije
značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih
umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih
živeli, in še marsikaj drugega.
• V okviru domoznanske dejavnosti smo digitalizirali nekaj publikacij o krajih, delu in
življenju v naši občini, za kar je bilo potrebno pridobiti soglasje njihovih avtorjev in skleniti
pogodbo z našo Nacionalno knjižnico, ki je te dokumente uvrstila tudi v dLib.si - knjižnico na
spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona, do
nje pa lahko vsak dostopa prosto, brez vseh omejitev.
• Tretje leto zapored smo sodelovali na Noči knjige, ki je vseslovenski projekt, ki ga na
svetovni dan knjige, 23. aprila, v Sloveniji organiziramo različni partnerji skupaj z založbo in
festivalom Sanje. Noč knjige je v Sloveniji zaživela leta 2014 in od takrat s svojim programom
pri projektu sodeluje tudi Knjižnica Medvode.
• Sodelovali smo v Tednu vseživljenjskega učenja.
TVU 2016 je potekal od 13. maja do 30 junija 2016, njegov osrednji del pa od 13. do 22. maja,
ko smo 18. 5. 2016 sodelovali na 5. Tržnici znanj v Medvodah – Parada učenja TVU 2016.
Knjižnica je bila na dnevu učečih se skupnosti prisotna s stojnico, izvedli pa smo tudi
ustvarjalno delavnico. TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in
učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije. Sodelovanje na TVU
je priložnost za promocijo lastne dejavnosti in naložba v večjo prepoznavnost v lokalnem in
širšem okolju. Vsi, ki projekt soustvarjamo, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča
se dežela'.
• Na Kulturnem bazarju 2016 smo sodelovali z zloženko in promocijskim materialom
knjižnice (kazalke). Eden od namenov bazarja je doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v
Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo
oziroma za kulturo.
• Med 16. In 22. septembrom smo z množico prireditev in dejavnosti sodelovali v sklopu
Evropskega tedna mobilnosti kot »knjižnica na ulici«
• Sodelovali smo z društvi, podjetji in zavodi v našem okolišu.
Z Javnim zavodom za kulturo in mladino smo sodelovali v času počitnic na ustvarjalnih
delavnica, pri pisanju pisem Dedku Mrazu in z lutkovno predstavo v prazničnem decembru na
Mestnem trgu pred knjižnico.
• Z OŠ Preska smo sodelovali na Dobrodelnem teku Tečemo med vodami, kjer sta
knjižničarki s knjižnim gradivom, igrami in igračami poskrbeli za dobro in ustvarjalno počutje
otrok.
• 26. Oktobra 2016 je na OŠ Pirniče potekalo srečanje s pedagoškim kadrom. Izvedli smo
motivacijsko predavanje o trendih v mladinski književnosti, medgeneracijskih besedilih,
različnih sodobnih bralnih gradivih idr. Na ta način dobijo strokovni delavci šole tudi preko
literature možnost bolje spoznati svet mladih in se jim približati.
• Sodelovali smo na Tednu ljubiteljske kulture in na Tednu kulturne dediščine.
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Z vso bogato obknjižnično dejavnostjo, torej z vsem, kar ni pridobivanje gradiva, strokovna
obdelava, hranjenje in izposojanje, vabimo k obiskovanju knjižnice in tako uresničujemo
socialno vlogo knjižnice, razvijamo bralno kulturo, omogočamo vseživljenjsko učenje in
koristno preživljanje prostega časa..

2.8.

OBRATOVALNI ČAS

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za uporabnike.
Tabela 13: Obratovalni čas v letu 2016

Letni obratovalni čas
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Skupaj

9.00 - 19.00
9.00 - 19.00
9.00 - 19.00
9.00 - 14.00
9.00 - 19.00
7.30 - 12.30
50 ur

Poletni obratovalni čas od
4. 7. 2016 do 31. 8. 2016
12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
7.30 - 12.30
40 ur

V skladu s 33. členom Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS o razporeditvi delovnega
časa v kulturnem zavodu odloča direktor, pri čemer mora glede na Zakon o delovnih razmerjih
upoštevati potrebe delovnega procesa in zakonsko zagotovljene odmore in počitke delavcev.
Knjižnica je odprta šest dni v tednu, od ponedeljka do sobote, zaprta pa ob nedeljah in državnih
praznikih, ki so dela prosti dnevi. V skladu s 13. členom Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic
(UL RS, št. 29/03) je bila knjižnica v juliju in avgustu po sklepu Sveta zavoda (št. 21-312/16) za
uporabnike odprta po poletnem delovnem času, veljal pa je od 4. julija do 31. avgusta.
Knjižnica je bila 2. 1., 24. 12. in 31. 12. zaprta.
V času poletnega obratovalnega časa nadoknadimo zaostanke formalne obdelave gradiva,
pripravljamo gradivo za poletno branje, preurejamo skladišče, prestavljamo gradivo na knjižnih
policah, pripravljamo in pregledamo sezname za odpis zastarelega ali uničenega gradiva,
pripravimo izbor novega gradiva za bralne značke tako za otroke kot za odrasle, nudimo zunanje
aktivnosti za otroke in poletne ustvarjalne delavnice, … Zaželeno je, da zaposleni izkoristijo kar
največ dopusta v mesecu juliju in avgustu, da delovni proces med letom, ko je izvajanje osnovne
dejavnosti in prireditev v polnem zamahu, poteka čim manj moteno. Julija in avgusta, razen
izjemoma, v knjižnici ni prireditev in dejavnosti za odrasle.
Inventura osnovnih sredstev in drobnega materiala poteka vsako leto konec decembra med
delovnim časom in ne moti procesa izposoje gradiva.
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2.9.

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV

Knjižnica je v letu 2015 na pobudo ustanovitelja s sklepom Sveta zavoda uvedla plačevanje
članarine. Znesek plačanih članarin v letih 2011 in 2012 pomeni poplačilo terjatev iz tega
naslova za leto 2009, plačanih v kasnejših letih. Vire lastnih sredstev tvorijo članarine,
obračunane zamudnine pri vračanju gradiva, stroški pošiljanja opominov, stroški posredovanja
medknjižnično izposojenega gradiva, zamenjava izgubljenih izkaznic, fotokopiranje gradiva
(črno-belo), tiskanje (barvno in črno belo), stroški obveščanja uporabnikov o rezerviranem
gradivu, ne prevzeto gradivo in ostalo (oprema nadomestnega gradiva in prodaja iz knjižnice
izločenega oziroma odpisanega gradiva). Višina prejetih sredstev po posameznih postavkah je
približno enaka iz leta v leto (zaradi uvedbe e-rezervacij upadajo sredstva iz naslova obvestil o
rezervacijah), povečanje lastnih sredstev pa gre na račun uvedene članarine.
Tabela 14: Vir lastnih sredstev (v EUR) Knjižnice Medvode v letih 2011- 2016
Vrste storitev
Članarina
Zamudnina
1. opomin
2. opomin
3. opomin
4. opomin
Medknjižnična
izposoja
Poškodovano gradivo
Izgubljene izkaznice
Fotokopija
Obvestilo rezervacije
Izpisi na tiskalnik
Ostalo
Neizveden
prevzem
gradiva
SKUPAJ €

2011

2012

2013

2014

24,70
17.590,42
631,44
100,00
120,00
92,20

12,50
16.093,04
536,82
165,00
70,00
62,00

0,00
16.088,37
212,00
69,30
54,80
21,00

0,00
17.242,17
73,40
24,70
24,00
0,00

21.095,00
16.387,93
69,20
26,40
7,20
0,00

2015

2016
21.692,20
14.820,80
120,60
34,40
16,60
0,00

48,00
2,00
244,00
63,80
309,30
0,00
123,30

156,00
8,00
224,00
93,10
515,20
0,00
177,73

162,00
0,00
212,00
66,00
456,50
18,70
106,00

133,00
2,00
216,00
44,70
80,00
21,00
171,90

154,00
1,00
196,00
61,90
53,60
5,20
160,60

112,00
4,00
140,00
51,90
49,60
2,30
208,30

0,00
19.349,16

0,00
18.113,39

0,00
17.467,27

3,50
18.036,37

21,00
38.239,03

83,20
37.335,90

3. ZAPOSLENI V KNJIŽNICI
Sistemizacija delovnih mest Knjižnice Medvode (Pravilnik št.: 1000-363/10 ter Sklep št.: 100366/10) predvideva 13 zaposlenih. Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar
(univerzitetna izobrazba), višji knjižničar (višja izobrazba) in knjižničar (srednja izobrazba). V
letu 2016 je bilo zasedenega 10,88 delovnega mesta. Tabela 15 prikazuje, da je med načrtom in
realizacijo kadrovske strukture prišlo do majhnega odstopanja in sicer zaradi tega, ker smo pri
načrtu upoštevali samo eno vlogo delavke z dne 15. 10. 2015, v kateri je zaradi uveljavljanja
pravic do dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva zaprosila za krajši delovni čas z
obveznostjo 30 ur tedensko za obdobje od 1. 1. 2016 do konca leta. Ker pa je bila naknadno na
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podlagi odločbe Centra za socialno delo Kranj upravičena do plačila sorazmernega dela
prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva v obsegu
10 ur tedensko v času od 1.3.2016-31.12.2016 še ena delavka, smo za polovični delovni čas (za
20 ur tedensko) za določen čas zaradi nemotenega procesa dela, zaposlili novo delavko.
Tabela 15: Kadrovska struktura Knjižnice Medvode leta 2016

Delovno mesto

2016
načrt

2016
realizacija

Sistematizirano
delovno mesto

5,75

6

7

1,88

1,88

2

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

10,63

10,88

13

Strokovni delavci:
Bibliotekar (VII)
Strokovni delavci:
Višji knjižničar
(VI)
Strokovni delavci:
Knjižničar (V)
Strokovni
sodelavec –
administrativna
dela (VI)
Knjižničarski
manipulant
Direktor
Skupaj

Zaposleni so bili načeloma razporejeni na delovna mesta, ki so v skladu s posameznimi
pogodbami o delu, vsak pa je opravljal tudi druge naloge po nalogu direktorja, ne glede na
razporeditev na delovna mesta v pogodbah o delu. Organizacija dela je bila prilagojena
potrebam.
Delo je potekalo šest dni v tednu; od ponedeljka do petka v dveh izmenah, z udeležbo dveh
zaposlenih na večernih prireditvah, ki se odvijajo enkrat do dvakrat na teden. Potrebne
zamenjave (povečan obseg dela, krajše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov oz. druge morebitne
odsotnosti: letni dopusti, izobraževanja,… smo reševali z zamenjevanjem turnusov zaposlenih. V
popoldanskem času delajo na izposoji in informacijah štirje zaposleni, v dopoldanskem pa dva,
zato potrebujemo dnevno za pokritje izposoje šest ljudi. Če upoštevamo, da vsi zaposleni niso v
službi (bolniške odsotnosti, izobraževanja, dopusti ipd.), to občasno predstavlja problem za
normalno delovanje samostojne knjižnice, saj je potrebno opraviti še veliko internega dela
(urejanje gradiva po abecedi in univerzalni decimalni klasifikaciji, nabava gradiva, stiki z
založniki in knjigarnami, vnos nakupljenega gradiva od dobavnic do računov v sistem
COBISS/3, inventarizacija, fizična obdelava gradiva (oprema gradiva z nalepko, zaščitno folijo,
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žigi in varovalnim sistemom, lepljenje piktogramov na gradivo, fotokopiranje, katalogizacija
gradiva (vnos podatkov v vzajemno bazo gradiva), bibliopedagoško delo z vrtčevskimi otroki in
z osnovnošolci, sodelovanje pri projektih, skrb za domoznansko dejavnost, priprava bralnih
seznamov in tematskih kovčkov, priprava besedil za na spletno stran in urejanje le-te, priprava
vabil, organizacija in izvedba prireditev, priprava mesečnih knjižničnih novosti za Sotočje,
priprava mesečnih ugank, tedenska izvedba pravljične ure z ustvarjalno delavnico, priprave
internih razstav, izvajanje medknjižnične izposoje, izločanje zastarelega gradiva v skladišče,
odpisovanje uničenega gradiva, spreminjanje statusov gradivu, brisanje neaktivnih članov iz
baze, izdelava statistik, izpis inventarnih knjig, tedensko izdelovanje opominov, vodenje
inventure konec leta, priprava poročil o nabavi gradiva, sodelovanje pri prijavi na javni razpis
Ministrstva za kulturo za pridobitev sredstev za nakup knjižničnega gradiva, po potrebi izvajanje
mentorstva za študente na praksi, popravljanje poškodovanega gradiva, urejanje knjižnih darov,
realizacija rezervacij, priprava gotovine (iztržek izposoje) za oddajo na banko, priprava
transakcij izposojenega gradiva (v primeru reševanja problematike), urejanje obvestilnih tabel,
skrb za promocijo dejavnosti (sodelovanje na FB, objavljanje prireditev na Napovednik.com,
Kulturnik.si, sodelovanje na portalih Dobreknjige.si ter Kamra itd.), skrb za urejenost tako
knjižnice kot njene okolice, seznanjanje s spremembami tako v zakonodaji kot v načinu
poslovanja zavoda, uvajanje novosti tako v samo poslovanje kot tudi v delovne postopke
zaposlenih).
Računovodstvo, čiščenje knjižničnih prostorov in vzdrževanje računalniške mreže se izvajajo
pogodbeno.
V maju smo za vse zaposlene v Zdravstvenem domu Medvode (dispanzer Medicine dela,
prometa in športa) izvedli obdobne zdravniške preglede, ki jih izvajamo vsakih 5 let.
V skladu s 6. in 32. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS, št. 43/11), ki
nalagata delodajalcu, da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, smo v
začetku leta 2016 pripravili Načrt promocije zdravja Knjižnice Medvode. Opora za izdelavo
načrta so bile »Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu« Ministrstva za zdravje.

3.1.

STROKOVNO
ZAPOSLENIH

IZOBRAŽEVANJE

IN

IZPOPOLNJEVANJE

Strokovni delavci knjižnice imajo v skladu s 44. členom Kolektivne pogodbe za kulturne
dejavnosti dolžnost in pravico do strokovnega izpopolnjevanja in sicer:
z visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsake tri
leta,
z višjo strokovno izobrazbo najmanj 7 dni na leto oziroma 20 dni na vsake tri leta,
s srednjo strokovno izobrazbo najmanj 5 dni na leto oziroma 14 dni na vsake tri leta.
Strokovni delavci svoje delo opravljajo kvalitetno le, če imajo ustrezno znanje in se sproti
izobražujejo. S strokovnim izpopolnjevanjem knjižničnih delavcev ohranjamo stik s stroko,
sledimo novostim v stroki in zakonodaji, z izmenjavo primerov dobre prakse pridobivamo ideje
in nove pristope dela z uporabniki, razvijamo spretnosti, da bi lažje obvladovali sodobne
metode dela, nove medije, informacijsko tehnologijo. Hkrati krepimo svetovalno vlogo in delo z
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uporabniki pri izposoji gradiva ipd. Za dosego teh ciljev je potrebna usmerjenost v rast znanja,
zato so bila v letu 2016 izvedena naslednja izobraževanja za :
Tabela 16: Izobraževanje zaposlenih v letu 2016

Vrsta izobraževanja
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

Izvajalec/organizator

Predstavitev študije o postopkih pridobivanja Združenje splošnih knjižnic
knjižničnega gradiva
Posvet novosti zakona o spremembah in dopolnitvah Skupnost občin Slovenije v
Zakona o knjižničarstvu
sodelovanju
z
Ministrstvom za kulturo
Strokovna sreda: Jezik in knjižnica
OOK MKL
Izobraževanje s področja napredovanja in Združenje splošnih knjižnic
ocenjevanja javnih uslužbencev
Tečaj knjižnična statistika
NUK
Delavnica predstavitev notranjih pravil za izvajanje Združenje splošnih knjižnic
storitev zajema in e hrambe dokumentarnega gradiva
za javnopravne osebe
M obrazci in e-vem točka
Knjigotrški dan v Cankarjevemu domu
Mladinska
knjiga
in
Cankarjeva založba
Kulturni bazar v Cankarjevemu domu:
Kulturne ustanove iz vse
Slovenije v sodelovanju s 6
• pomen zgodbe in branja,
ministrstvi RS
• medgeneracijsko branje,
• Kulturnik.si.
Izobraževanje za vnašalce portala Kamra
Osrednja knjižnica Celje
Strokovni posvet Knjižnica srce mesta: naši potenciali Zveza
bibliotekarskih
in motivacija
društev Slovenije v MKL
Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v OOK MKL
knjižnici
Poti do e-knjig v Biblosu
OOK MKL
Simpozij Meje mojega jezika so meje mojega sveta (o Javna agencija za knjigo RS
raznolikih rabah jezika v bralnih gradivih za sodobne in OOK MKL
mlade bralce)
COBISS 3 katalogizacija
IZUM
Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih Zgodovinski arhiv Ljubljana
oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
Izobraževalno srečanje Dobreknjige.si (Vrednotenje uredništvo
portala
književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture)
slovenskih splošnih knjižnic
DOBREKNJIGE.SI v NUK-u
Izobraževanje za direktorje splošnih knjižnic
Združenje splošnih knjižnic
Bologna po Bologni (pregled najboljših otroških in OOK MKL
mladinskih knjig z Mednarodnega sejma v Bologni )
Strokovno srečanje Knjižničar-knjižničarju drugič: dan Sekcija za splošne knjižnice
dobrih praks
pri ZBDS v sodelovanju z
ZSK in OOK Mestno
Knjižnico Kranj
Domfest Ptuj (učinek sodobne informacijske IO
Sekcije
za

Št.
oseb
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

3
1
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah
na Slovenskem)
Veščine javnega nastopanja
Uporaba programske opreme COBISS 3/serijske
publikacije-nabava
Uporaba orodja za izvoz podatkov (izpisi in statistike
v COBISS 3)
Katalogizacija kontinuiranih virov
Katalogizacija sestavnih delov (člankov)
Dan spletnega anketiranja

domoznanstvo in OOK
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
NUK
IZUM
IZUM

NUK
NUK
Center za družboslovno
informatiko Fakultete za
družbene vede
28. Izobraževanje direktorjev in računovodij splošnih Združenje splošnih knjižnic
knjižnic

29. Uporaba programske opreme
katalogizacija-nadaljevalni tečaj

COBISS

3/ IZUM

30. Mreža
znanja
2016
(Arnesovo
strokovno ARNES (na Biotehniški
izobraževalno srečanje)
fakulteti v Ljubljani)
31. Konferenca Skozi knjige k pogovoru o starosti
Slovenska
nacionalna
komisija
za
UNESCO,
Inštitut Nove revije, zavod
za humanistiko,…
32. Novosti v knjižničnem sistemu 2016
NUK
33. Slovenski knjižni sejem v CD (največja knjižna
prireditev na slovenskem; GZS in tri ministrstva
(kultura, izobraževanje, gospodarstvo) so podpisali
manifest, ki ima za cilj, da dvignemo bralno kulturo
odraslih vsaj na nivo povprečja držav OECD).
34. Delovno srečanje za knjižničarje, ki izpolnjujejo Skupina za statistiko, ki
statistični vprašalnik BibSiSt
deluje v okviru skupine za
Cobiss pri ZSK

2
1
1
1
1
1
2

1
1

1
1

1

1

Za izobraževanje smo se odločali tehtno in preudarno, pridobljena znanja so zaposleni prenašali
na svoje sodelavce. Strokovni delavci so se udeležil samo tistih izobraževanj, ki so za njih
pomembna in nujna za strokovno delo. V Knjižnici Medvode se na ta način trudimo, da
knjižničarsko delo opravljamo profesionalno, vestno in po svojih najboljših močeh in znanju.

4. PROSTOR IN OPREMA
Prostorski pogoji se v knjižnici v primerjavi s preteklim letom niso spremenili. Knjižnica
Medvode ima 628 m² uporabnih površin, ki pa ne omogočajo dovolj kvalitetnega izvajanja vseh
nalog knjižnične javne službe. Prostorska stiska se kljub odpisu zastarelega in uničenega gradiva
stopnjuje. Vse v zvezi s pomanjkanjem prostora, kar smo navajali v prejšnjih poročilih, ostaja
nerešeno in je ponovljeno tudi v tem poročilu.
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Knjižnici v Medvodah primanjkuje prostor za učenje in/ali računalniška soba, kjer bi imeli
študentje, dijaki in bralci časnikov ter časopisov možnost izobraževanja in pridobivanja
informacij v mirnem okolju. Tudi otroška igralnica je velikokrat premajhna za izvajanje
bibliopedagoških dejavnosti, pravljičnih uric in ustvarjalnih delavnic. Pomagamo si tako, da se
dejavnost istočasno odvija v ostalih dveh čitalnicah (v mladinski in za odrasle), kar pa je moteče
za tiste uporabnike, ki čitalnici uporabljajo za študijske namene in za prebiranje časnikov in
časopisov in si želijo tišine. Skupno število čitalniških mest je 36. Knjižnica ima devet
računalniških mest za dostop do svetovnega spleta in pa tri mesta z dostopom samo do kataloga
knjižničnega gradiva. Moteče je, ker so računalniki zaradi stiske s prostorom nameščeni kar med
knjižnimi policami. Uporabnikom in knjižničarjem otežuje dostop do polic z gradivom ob
računalnikih, moti pa tudi uporabnike računalnikov.
Velik prostorski problem so tudi v letu 2016 predstavljali interni prostori, saj obsegajo en sam
skupni prostor, v katerem se odvija vse interno delo (upravno, administrativno, nabavno,
strokovno obdelovalno, priprave na pravljične ure, uradni pogovori, ...). Svoje pisarne nima ne
služba za strokovno obdelavo gradiva in ne direktorica.
Potrebna bo obnova sanitarnih prostorov (odstopanje keramičnih ploščic), lažji dostop vanje bo
potrebno omogočiti našim uporabnikom na invalidskih vozičkih, prav tako bo nujno potrebno
urediti prostor s previjalno mizico, kjer bi mamice lahko poskrbele za svoje najmlajše.
Ne glede na finančno situacijo bo potrebno razmišljati o povečanju prostorskih kapacitet.
Rešitev prostorske stiske knjižnice – nadgradnja ali prizidek - je bila že večkrat predstavljena,
zato upamo, da nam bo kljub težki finančni situaciji v prihodnjih letih čim prej uspelo najti
najboljšo možno rešitev v skupno zadovoljstvo vseh.
Nujno bomo potrebovali tudi dodaten skladiščni prostor, v katerega bi lahko preusmerili iz
izposoje izločeno gradivo, arhivsko gradivo, fascikle z dokumenti, opremo. Iz skladišča ob
občinski stavbi smo morali preseliti še vedno uporabne knjižne police, ki smo jih želeli uporabiti
za morebitno novo izposojevališče, vendar pa jih nimamo kje hraniti. O možnih lokacijah
skladišča smo poizvedovali pri več lastnikih posameznih objektov v občini, nazadnje pa se je
vodstvo Zdravstvenega doma Medvode prijazno odzvalo in ugodilo naši prošnji po brezplačnem
skladiščenju knjižnih polic v njihovem zaklonišču.

5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Knjižnica Medvode je v letu 2016 poleg svojega rednega dela izpeljala tudi investicije. V ta
sklop sodijo stroški nakupa opreme in drugih osnovnih sredstev (knjižničnega gradiva) ter
investicijsko vzdrževanje in obnove (tabela 14). Poleg gradiva je Knjižnica Medvode v letu 2016
na podlagi sklepa o soglasju k razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki namenila
5.787,22 EUR presežka prihodkov nad odhodki leta 2015 za nakup naslednjih osnovnih sredstev:
- 3 x tiskalnik Epson (tiskalniki se uporabljajo v izposoji za tiskanje potrdil o plačilu ali za
tiskanje zadolžnic. Zadolžnica vsebuje sledeče podatke:naziv knjižnice, številko
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-

izkaznice, pri kateri so bili evidentirani postopki z gradivom, postopek, ki je bil izveden z
izvodom gradiva: vrnjeno gradivo, podaljšanje roka izposoje, rezervirano,…)
Steklena vitrina s ključavnico za arhivsko gradivo
Osebni računalnik
2 x monitor HP
2 x prenosni računalnik HP s priklopno postajo
3 x licence za računalniške programe

V letu 2016 je bila izvedena sanacija klimatizacije zaradi vlažnosti kletnih prostorov, strošek
sanacije je znašal 1.971 EUR. Ta strošek je bil v skladu s Sklepom Občine Medvode o soglasju k
razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki krit s presežkom leta 2015 po stanju na dan
31.12.2015.
Poleg rednih mesečnih stroškov poslovanja knjižnice, kot so stroški ogrevanja, električne
napeljave, komunalnih stroškov, porabe vode, poštnih stroškov, stroškov bančnega poslovanja,
telekomunikacijskih povezav, zavarovanja, varovanja prostorov itd., so nastali še naslednji
stroški:
- za tekoče vzdrževanje (električne inštalacije, redno vzdrževanje sistema javljalcev
požara, servis gasilnih aparatov, servis klimatskih naprav, obnovitev protivirusne zaščite
za računalnike, licenc, domene in spletnega potrdila, računalniško vzdrževanje,
vzdrževanje prostorov in okolice knjižnice),
- za knjižnično gradivo (sprožilci 3M za knjižno in avdiovizualno gradivo, inventurne
nalepke, nalepke za knjižno in neknjižno gradivo, folija za zavijanje gradiva, knjižnične
izkaznice, trakovi za popravilo knjižnega gradiva),
- za stroške medknjižnične izposoje,
- za vzdrževanje spletne strani,
- za letno inventuro osnovnih sredstev (nalepke in najem čitalcev) in za inventuro
knjižničnega gradiva (program, najem čitalcev, izpisi),
- za izobraževanja za delavce knjižnice,
- za članarino ZSK in licenco NUK,
- za izvedbo knjižničnih prireditev za otroke in odrasle,
- za pisarniški material (papir, mape, registratorji, pisala, riboni, kartuše, tonerji, …),
- za potrošni material (toaletni papir, papirnate brisače, osvežilci zraka, …).
S postavitvijo Printboxa tudi v letu 2016 nismo imeli nobenih stroškov. V zameno za prostor,
kjer lahko stoji, imamo 1.000 brezplačnih izpisov.
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6. ZAKLJUČEK
Nadzorni odbor Občine Medvode je v letu 2016 opravil nadzor poslovanja javnega zavoda
Knjižnica Medvode v letu 2014, katerega namen in cilji so bili:
- preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter
transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se
opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- podati ocene, mnenja, priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovanega
organa.
Končno poročilo Nadzornega odbora Knjižnice Medvode o nadzoru poslovanja javnega zavoda
Knjižnica Medvode v letu 2014 je bilo v septembru 2016 poslano tudi članom Sveta Knjižnice
Medvode. Svet Knjižnice je soglasno izrazil pričakovanje upoštevanja priporočil in predlogov
Nadzornega odbora do optimalnih možnosti.
Družba, specializirana za izvajanje revizij, Modra revizijska hiša, d.o.o., je konec leta 2016
izvedla notranje revidiranje v Knjižnici Medvode na izbranem področju javnega naročanja:
- ustreznosti opredeljevanja vrednosti javnih naročil zavoda (storitev, blaga, osnovnih
sredstev, knjižničnega gradiva) v skladu s predpisi,
- pravilnosti izbire postopkov javnega naročanja glede na ocenjeno vrednost javnih naročil,
- pravilnost izvajanja in dokumentiranja javnih naročil v skladu s predpisi,
- ustreznosti vzpostavitve notranjih kontrol na področju javnega naročanja (opredelitve
postopkov in odgovornosti, tipski obrazci, interni akti),
- izvajanja zahtev predpisov glede vključitve protikorupcijske klavzule in pridobitve izjave
o lastništvu za javna naročila nad 10.000 €.
Revizija je podala nekaj priporočil, ki jih bo zavod upošteval pri svojem nadaljnjem poslovanju.
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Zaposleni v Knjižnici Medvode se zavedamo pomembnosti vloge knjižnice v lokalni skupnosti,
zato sodelujemo:
- z Vrtcem Medvode (bibliopedagoške ure, Medvodko bere, razstave, okrasitev novoletne
jelke)
- s katoliškim vrtcem Rahelin vrtec-hiša otrok Montessori (Medvodko bere)
- s Centerom za socialno delo (S pisano besedo napolnimo skledo)
- Z društvi (npr. s profesoricami prostovoljkami Društva za varovanje okolja in pomoč
živalim v stiski Reks in Mila)
- Z Javnim zavodom Sotočje Medvode (npr. počitniške ustvarjalne delavnice)
- Z Osnovnimi šolami (bibliopedagoške ure, Rastem s knjigo, motivacijska predavanja)
- v projektih, ki se izvajajo na lokalni ravni (Teden vseživljenjskega učenja, Veseli
december v Medvodah, , Evropski teden mobilnosti, počitniško varstvo otrok,…)
Na osnovi pregledanih aktivnosti in delovanja, ki ga obsega letno poročilo, ocenjujemo, da smo
poslovanje knjižnice uspeli zaključiti pozitivno.

Medvode, februar 2017
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