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UVOD

Zaposleni v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik si prizadevamo, da z omejenimi kadrovskimi in
prostorskimi viri delamo kakovostno in učinkovito.
Kakovost je vsako leto potrjena s podaljšanjem certifikata standarda kakovosti ISO9001-2008. Ti zahtevajo
merljivost kakovosti in zadovoljstva uporabnikov, ustrezno vodenje sistema, transparentnost in procesni
pristop k delu. Vsi procesi in izboljšave so sledljivi in dokumentirani. Bistvo pa je v tem, da sledimo
Demingovemu krogu: načrt, akcija, preverjanje, izboljšave. To pomeni, da izvajanje naše dejavnosti
preverjamo z namenom, da odpravimo slabosti in uvedemo tisto, kar nas dela boljše in celo dobre.
Družbeni učinek knjižnične dejavnosti je priznan, a preverljiva dejstva in številke so pomembna, da laže
realiziramo cilje in dosegamo družbeno priznane učinke. Vsi vemo, da branje koristi in izboljšuje bralno
pismenosti, ampak natančno sledenje ključnim kazalnikom uspeha je pot, po kateri stopamo do teh
učinkov. Prav zato smo se v tem poročilu posvetili vprašanju, zakaj se je v letu 2016 izposodilo manj knjig
ob povečanem obisku ob izposoji kot v prejšnjem letu. Ugotovili smo, da je zmanjšana izposoja značilna
zlasti za neknjižno gradivo (filme na DVD) in za tako imenovane lahke romane, ki jih zaradi nižjih sredstev
kupujemo po manj izvodov. Ta trend smo pravilno napovedovali, pričakovali in načrtovali, saj smo prav s
ključnimi kazalniki znotraj sistema in v primerjavi s slovensko izposojo trend pravočasno zaznali in zato
tudi načrtovali manj izposoje. Spodbujanju bralne kulture, pismenosti in vseživljenjskega učenja je
namenjen projekt Delimo znanje, na katerem posamezniki prostovoljno razdajajo svoje znanje na
brezplačnih delavnicah, skupine Srečanja, Križnikov pravljični festival, Poletno družinsko branje in
predbralna značka Veronikin zaklad, Kamniško-komendski biografski leksikon. Ker smo se usmerili v
delavniški način dela, kjer je število udeležencev omejeno, in ker smo iz štetja obiskovalcev izločili
razstave, smo načrtovali tudi manj obiskovalcev dogodkov.
Od dela s knjigo se sodobno knjižničarstvo usmerja k delu z uporabniki. Tudi zato smo dokončali
oblikovanje kompetenčnega modela in opredelili potrebna znanja in spretnosti za posamezna delovna
mesta. Opredelili smo tudi znanja, ki nam manjkajo in jih vgradili v izobraževalni načrt za leto 2017. To je
eden od dokazov, da se ne odločamo po občutku, pač pa na podlagi dejstev.
Mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica KFBK
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE


Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
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Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1A Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015)



Odlok o ustanovitvi Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (Ur. L. RS, št. 34/2015 z dne 15.5.2015)



Strateški načrt Matične knjižnice Kamnik 2014-2019, sprejeto na svetu MKK, 18. 12. 2014



Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08
in 80/12)



Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/03)



Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 – sprejeti dne 21.
aprila 2005, objavljeno na spletnih straneh ministrstva http://www.kultura.gov.si/)



Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (http://www.nuk.si, 29. 6. 2004)



Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik (15. 12. 2015)



Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007)



Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)



Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS 40/12, z dopolnitvamo do 63/16) )



Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10,
59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU,
50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)



Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št.
80/16)



Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l.RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR,
82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12 in 46/13)



Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011)



Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08,
110/13 in 56/15)



Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 88/2008



z dne 12. 9. 2008)



Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 57/94 in 28/06)



Uredba o delovni uspešnosti z naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. RS, št.
53/08 in 89/08)
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IFLA/UNESCO manifest o splošnih knjižnicah (pridobljeno s spletne strani: http://www.ljoz.sik.si/sk/manifestsk.html)
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Etični kodeks (pridobljeno s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/eticni_kodeks.asp)

SPLOŠNI PODATKI
NASLOV: KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK,
LJUBLJANSKA CESTA 1, 1240 KAMNIK
TELEFON: 01 320 55 85, 831 12 17
MATIČNA ŠT.: 5543452
DAVČNA ŠT.: 20620586
E-NASLOV: MKK@KAM.SIK.SI

Spletne strani: http://www.kam.sik.si
Poleg osrednje knjižnice v Kamniku ima Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik še 3 krajevne knjižnice: v
Komendi, Šmarci in Motniku ter potujočo knjižnico. Največja je Krajevna knjižnica Komenda, ki ima
igroteko in posebno zbirko igralnih knjig. V Kamniku imamo dve posebni zbirki – domoznansko in
Bavarsko, ter tri premične zbirke – vrtec Zarja, Terme Snovik in Foto klub Kamnik.
V zavodu je bilo v letu 2016 zaposlenih 17, od tega 2 za polovični delovni čas. Število zaposlenih
strokovnih delavcev je bilo 13. Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, ki ga vodi predsednica Duška
Težak iz vrst zaposlenih. Sestavljen je iz predstavnikov občin ustanoviteljic, zainteresirane javnosti in
zaposlenih. Člani sveta so poleg predsednice: Matjaž Šporar, Marjan Novak in Lucija Miklič Cvek
(predstavniki občin ustanoviteljic), Šemso Mujanović, Ana Mehle Juvančič in Jože Urbanija (predstavniki
zainteresirane javnosti) ter Milena Glušič in Sabina Zore (predstavnici zaposlenih). Knjižnico vodi
direktorica mag. Breda Podbrežnik Vukmir.
Delujemo za občini Kamnik in Komenda. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je je naslednica nekdanje
Delavske, Ljudske in Matične knjižnice Kamnik. Soustanoviteljstvo je razdeljeno med občini Kamnik in
Komenda na podlagi števila prebivalcev. Skupne zadeve s področja izvrševanja ustanoviteljskih pravic
ureja skupni organ, ki ga sestavljata oba župana občin.
Knjižnica se financira:
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iz proračunov občin Kamnik in Komenda (85,67 % in 14,33 %): osebni dohodki, vzdrževanje,
materialni stroški, osnovna sredstva, nabava knjižničnega gradiva, investicijsko vzdrževanje;



iz državnega proračuna preko razpisov Ministrstva za kulturo: nabava knjižničnega gradiva,
informacijsko-komunikacijska oprema (do 70 %), projekti za spodbujanje bralne kulture;
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iz lastnih sredstev: zamudnine, članarine, najemnine, sponzorstva in donatorstva.

DOSEGANJE LETNIH CILJEV
Preglednica 1: Pregled realizacije letnih ciljev Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Letni cilji 2013

Realizacija

Realizacija

Načrt 2016

Realizacija

Indeks

2014

2015

(3)

2016

(4/3)

(1)

(2)

(4)

Kazalniki z vidika uporabnikov
Odprtost

5.983

6.004

6.004

6.003

100

29.037

23.553

20.000

23.365

117

577

559

500

680

136

člani

8.256

8.371

8.000

8.327

104

izposoja

441.862

454.811

390.000

441.782

113

knjižnice za
uporabnike
Število
obiskovalcev
Število
dogodkov

Kazalniki z vidika procesne uspešnosti
P1 obrat gradiva

2,99

3,00

2,9

2,83

97

P2 Prirast

7.389

7.025

6.600

6.826

103

3.332

3.673

3.000

3.091

103

gradiva
P3 odpis gradiva

Naslovi vrstic: P1 – Obrat gradiva; P2 – Prirast knjižničnega gradiva; P3 – Odpis knjižničnega gradiva.

Vsi letni cilji so realizirani, nekoliko manjši je obrat gradiva glede na načrtovano, kar je posledica
zmanjšane izposoje.
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Knjižnično gradivo: nabava, izposoja

Temelj za letni načrt nakupa knjižničnega gradiva je dokument »Nabavna politika Matične knjižnice
Kamnik«. V tem dokumentu so opredeljena izhodišča, kriteriji in cilji nabavne politike. Dokument temelji
na Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 80/12 z dne
26. 10. 2012). Splošne knjižnice se pri doseganju obsega dejavnosti in storitev, ki niso določene v
navedenem pravilniku, ravnajo po Standardih za splošne knjižnice.
Preglednica 2: Rezultati nabave
Doseženo

Načrt

Doseženo

Indeks

2015

2016

2016

(3)/(2)

Skupaj število enot

7.025
(1)

6.600
(2)

6.826
(3)

103

- kupljeno
Število enot prirasta

199

187

193

103

na 1000 prebivalcev
Povprečna cena

17,75

19

18,81

99

(EUR na enoto)
Delež naslovov za

65,85

70

68,17

97

34,15

30

31,83

106

Delež strokovnega

59,68

60

58,22

97

gradiva (%)
Delež leposlovnega

40,54

40

41,78

104

odrasle (%)
Delež naslovov za
otroke (%)

gradiva (%)
V letu 2016 smo za 3% presegli načrtovano nabavo knjižničnega gradiva. Letni prirast je bil 193 enot na
1000 prebivalcev, kar pomeni, da nismo dosegli določil Pravilnika (200 enot na 1000 prebivalcev), kar je
posledica zmanjšanja sredstev s strani Ministrstva za kulturo v preteklih letih.
Pravilnik določa tudi sestavo knjižnične zbirke in letnega prirasta. Glede na razmerje strokovno gradivo in
leposlovje smo nabavili 58,3 % naslovov strokovnega gradiva in 41,7 % naslovov leposlovnega gradiva.
Razmerje odstopa od načrtovanega (60% naslovov strokovnega gradiva), ker smo ob koncu leta 2016
nabavili večjo količino (66 naslovov) slikanic v albanskem, bosanskem in srbskem jeziku za medkulturno
zbirko.
Oznaka: ID-T10-17
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Glede na delež v razmerju naslovov gradiva za mladino in odrasle smo nabavili 31,8 % naslovov gradiva
za otroke in mladino ter 68,2 % naslovov gradiva za odrasle. Razmerje odstopa od načrtovanega (30%
naslovov gradiva za otroke in mladino) zaradi nakupa slikanic za medkulturno zbirko.
Zagotavljamo raznovrstno gradivo v različnih oblikah in na različnih medijih. Glede na potrebe
uporabnikov in v želji, da dopolnimo zbirko z novimi mediji, smo večjo pozornost namenili nabavi e-knjig.
V letu 2016 smo nabavili licence za 229 naslovov e- knjig na portalu Biblos, ki omogoča izposojo e-knjig.
Skupno imajo naši uporabniki sedaj na voljo 671 naslovov e-knjig, povečuje se tudi izposoja, saj se je v
primerjavi z letom 2015 podvojila. Dopolnjevanje knjižnične zbirke z e-knjigami je pomembno tudi zato,
da si naši člani lahko izposodijo knjigo, ki je v tiskani izdaji izposojena.
Preglednica 3: Finančni viri za nabavo knjižničnega gradiva
Finančni plan

Sprejet

Doseženo

Indeks

proračun

2016

(3)/(2)

2

3

Ministrstvo za
kulturo RS

30.000

28.980

28.980

100

Občini
ustanoviteljici

90.900

89.300

89.300

100

Lastna sredstva

6.000

6.000

3.086

51

Skupaj

126.900

124.280

121.366

98

4.2

Storitve za uporabnike

4.2.1

Izposoja

Načrtovali smo nižjo izposojo, saj že nekaj let v širšem slovenskem prostoru zaznavamo trend upadanja
izposoje gradiva. Tudi v KFBK se je izposoja v letu 2016 zmanjšala, v primerjavi z letom 2015 za 2,8%.
Podatki kažejo, da se je zmanjšala izposoja gradiva na dom, predvsem zaradi manjše izposoje neknjižnega
gradiva (DVD, CD) in leposlovnega gradiva. Predvidevamo, da je upad izposoje avdio in video gradiva v
knjižnici predvsem posledica hitrejše dostopnosti tovrstnega gradiva preko ostalih medijev, kot so dostopni
na fizičnih nosilcih, ki jih ponuja knjižnica (npr. uporabnik si pogleda film preko spleta še preden izide na
DVD). Za zmanjšanje izposoje leposlovnega gradiva (zlasti lahkotnejšega branja) pa vidimo razlog v vse
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večji dostopnosti poceni žepnih izdaj tovrstnega gradiva, ki ga uporabniki kupijo. Eden od razlogov za
zmanjšanje izposoje je tudi, da smo v letu 2016 omejili število nabavljenih izvodov tovrstnega gradiva, pa
tudi slikanic in otroškega leposlovja, saj je slovenska založniška produkcija velika, želimo pa tudi
zadovoljevati potrebe vseh ciljnih skupin uporabnikov. Izposojo smo tudi lani spodbujali z organiziranjem
različnih dejavnosti za širjenje bralne kulture, priporočilnimi seznami (tematski, poletni, praznični) in
tematskimi razstavami na oddelkih knjižnice. Obrat gradiva je 2,83, kar je nekoliko nižje kot leta 2015
(3,00). Obrat gradiva v KFBK presega slovensko povprečje (2,2), kar kaže, da je zbirka v KFBK aktualna.
Aktualnost zbirke vzdržujemo tudi z rednim odpisovanjem zastarelega in uničenega gradiva.
Uporabnikom nudimo oddaljen dostop do kataloga in modula Moja knjižnica znotraj COBISS/OPACa,
preko katerega lahko elektronsko opravijo nekatere storitve v povezavi z izposojo. V letu 2016 so si preko
sistema Biblos naši člani izposodili 455 e-knjig.
Izposoja e-knjig se je v primerjavi z letom 2015 podvojila, kar kaže na vse večjo uporabo sodobnih
medijev.
4.2.2

Članstvo

V knjižnico je včlanjenih 23,55 % prebivalcev območja, ki ga knjižnica pokriva, kar je za 0,5% manj kot v
letu 2015. Odstotek včlanjenih prebivalcev v KFBK presega slovensko povprečje, ki znaša 23,23%.
Članstvo spodbujamo med uporabniki z organiziranjem različnih dejavnosti za spodbujanje bralne kulture.
Za predšolske otroke so to pravljične urice, pravljični kovček, Kamniške pravljične poti in predšolska
bralna značka Veronikin zaklad; za družine Poletno družinsko branje; za osnovnošolce in srednješolce
projekt Rastem s knjigo in za odrasle bralna značka – Srečanja. Nove člane pa pridobivamo tudi s
sodelovanjem z Materinsko šolo v Kamniku, Društvi upokojencev Kamnik in Komenda, Študentskim
klubom Kamnik ter Medobčinskim društvom invalidov Kamnik. K povečanju članstva pripomore tudi
organiziranje raznih tečajev in delavnic (računalniški tečaji, tečaj slovenščine za tujce, projekt Delimo
znanje, ...). Uspešni smo pri pridobivanju najmlajših članov, saj se je v letu 2015 na novo vpisalo 178
predšolskih otrok, v letu 2016 pa kar 260. Opažamo pa, da zanimanje za branje pri najstnikih upada.
4.2.3

Prireditve in bibliopedagoške dejavnosti

Dejavnosti organiziramo za različne ciljne skupine, posebej se posvetimo bibliopedagoškim vsebinam in
prireditvam. Nameni so prilagojeni tem skupinam. Najmlajšim želimo približati knjižnico kot pomemben
prostor in branje kot pomembno prostočasno aktivnost, šolarjem in dijakom pa je knjižnica prostor, ki
pomaga pri formalnem izobraževanju.
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Prireditve za odrasle so namenjene promociji knjižnične zbirke, branja in vseživljenjskega učenja. Poseben
poudarek dajemo medsebojnemu sodelovanju in prostovoljstvu, zato smo uvedli projekt Delimo znanje.
Dogodki kažejo, da knjižnica ni več namenjena samo izposoji gradiva, pač je prostor druženja in
neformalnega učenja, tudi prostor, kjer se oblikujejo neformalne skupine in tako kujejo socialni kapital in
pomagajo pri doseganju kakovosti življenja. V letu 2016 smo omeli kar 680 ddogodkov. Vedno načrtujemo
manj, ker je naš namen število dogodkov zmanjšati. Letošnje povišanje gre na rovaš povečanega obiska
šolskih in vrtčevskih skupin ter izjemnega zanimanja za sodelovanje pri različnih oblikah učenja za odrasle.
4.3

Realizacija kadrovskega načrta

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik je bilo na dan 31.12.2016 zaposlenih 19 delavcev, od tega 13
strokovnih delavcev, 3 upravni delavci (direktorica, računovodja, poslovni sekretar) in 1 tehnični delavec
(čistilka). V letu 2016 smo pridobili eno novo zaposlitev in sicer računovodja. Od vseh zaposlenih dve
osebi opravljata delo s skrajšanim delovnim časom (čistilka in bibliotekarka). V program javnih del
»Pomoč v knjižnici« sta bili v letu 2016 vključeni dve osebi, študente pa smo zaposlovali skladno s
soglasjem za študentsko delo občin ustanoviteljic.
V letu 2016 je bilo v različne projekte vključenih 5 prostovoljcev.

Preglednica 4: Seznam zasedenih delovnih mest in skrajšani oziroma polni delovni čas.

Naziv DM

delež
zaposl.ure/dan

G026023 VIŠJI KNJIŽNIČAR

8

B017841 DIREKTOR

8

G025011KNJIŽNIČAR

8

G025011 KNJIŽNIČAR

8

G027005 BIBLIOTEKAR

4

G027005 BIBLIOTEKAR

8
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G026023 VIŠJI KNJIŽNIČAR

8

G027005 BIBLIOTEKAR

8

G025011 KNJIŽNIČAR

8

G025011 KNJIŽNIČAR

8

G027004 BIBLIOTEKAR

8

G025011KNJIŽNIČAR

8

J025010POSLOVNI SEKRETAR V

8

G027005 BIBLIOTEKAR

8

Oznaka: ID-T10-17

J017093 RAČUNOVODJA VII/2
8
J032001 ČISTILKA

4

G027005 BIBLIOTEKAR

8



Oddelek za razvoj in informacijsko dejavnost (čitalnica): Andrej Kotnik (vodja); Milena Glušič,
Tatjana Tratnik.



Oddelek za delo z uporabniki (izposoja): Mojca Kosirnik (vodja); Tina Arnež, Renata Kralj, Anja
Ramšak, Francka Starovasnik, Maja Šinkovec Rajh, Sabina Zore.



Oddelek za nabavo, obdelavo in odpis gradiva: Duška Težak (vodja); Jana Uršič, Andreja Štorman
Vreg
Računovodja: Eva Arnež, administrativna delavka: Olga Zupan (tajništvo); tehnična delavka:
Karmen Bujanič (čiščenje).



Direktorica zavoda KFBK: mag. Breda Podbrežnik Vukmir.

Pomanjkanje kadra, ki je trajen problem knjižnice, smo reševali skladno s soglasji za opravljanje dela preko
študentskih servisov in avtorskih pogodb za leto 2016, kakor zahtevata 184. in 186. člen Zakona za
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uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS št. 40/2012). Število zaposlenih določa Pravilnik o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS 73/03), naloge pa nam predpisuje Zakon o
knjižničarstvu (Ur.l. RS 87/2001, 96/2002). Glede na te okvire imamo v knjižnici po minimalnih standardih
premalo zaposlenih in sicer nam manjkajo trije strokovni delavci glede na delovna mesta in še 1 glede na
efektivno število delovnih ur (zaradi polovičnih zaposlitev).
4.4

Realizacija projektov delovnega načrta KFBK za leto 2016

Preglednica 5: Pregled realizacije letnih ciljev  projekti
Projekti – načrtovano 2015

Realizirano 2016

Jenkret je biv: Križnikov pravljični festival

Da
da

Križnikove pravljice – prepisovanje in priprava gradiva za večletni projekt
knjižno
izdajo
4.
Festival
potujočih knjižnic

da
da,

Projektna skupina za prenovo knjižnice

pripravili

Prenova spletne strani kamniskaveronika

dogovorjali
ne

Delimo znanje

da

Iz vaše knjižnice

da

izhodišča

in

se

Križnikov festival je postal prepoznavna znamka povsod po Sloveniji. Na 14 dogodkih je sodelovalo 36
izvajalcev, obiskalo pa jih je 1053 obiskovalcev.
Prepisovanje gradiva iz predlog zapisov Križnikovih pravljic iz Štrekljeve zbirke, ki jo hranijo na
Narodopisnem inštitutu SAZU, je končano. Približno tri četrtine tekstov je že tudi iz pogovornega jezika
prenesenega v knjižnega.
Festival potujočih knjižnic se dogaja na dve leti, letos je bil dogodek postavljen v Kamnik. Tokratno
srečanje je bilo že 19. po vrsti, namenjeno pa je ogledu vseh potujočih knjižnic in strokovnemu posvetu.
Organizacijo je imela v rokah Sekcija za potujoče knjižnice pri ZBDS in Knjižnica Franceta Balantiča
Kamnik s podporo občine Kamnik. Festival potujočih knjižnic je potekal skupaj z Veronikinim festivalom.
Sodelovalo je vseh 12 slovenskih potujočih knjižnic in dva hrvaška, eden z Reke in eden iz Križevcev, ter
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madžarski. Na festival in posvet se je prijavilo prijavilo 61 udeležencev iz cele Slovenije, s Hrvaške in
Madžarske. Obiskovalcev festivala je bilo zelo veliko.
Prenova spletne strani kamniskaveronika je zastala.
V sklopu vseživljenjskega neformalnega izobraževanja odraslih smo v letu 2015 začeli izvajati projekt
Delimo znanje. Projekt je namenjen posameznikom, ki želijo prostovoljno in brezplačno v prostorih
knjižnice deliti ljudem svoja znanja in veščine. Knjižnica pri projektu sodeluje kot pobudnik, koordinator,
organizator in promotor. V letu 2016 smo projekt nadgradili z navodili: Dodatne informacije za izvajalce in
udeležence brezplačnih tečajev ter delavnic v okviru dejavnosti Delimo znanje. V letu 2016 smo
organizirali 9 delavnic in tečajev v skupnem trajanju

60 ur, katerih se je skupno udeležilo 129

uporabnikov. V prvi polovici leta smo organizirali delavnico izdelave waldorfskih punčk, začetni tečaj
šaha za otroke med zimskimi počitnicami, delavnico izdelave polstenih otroških copat, delavnico
dekoracije s sadjem in zelenjavo. V drugi polovici leta pa tečaj joge, začetni tečaj francoščine, ustvarjalne
delavnice Po/moč z umetnostjo, delavnico izdelave mini waldorfskih punčk in delavnico izdelave polstenih
copat. Število udeležencev pri dejavnostih je omejeno. Projekt je prostovoljen za izvajalce in brezplačen za
udeležence. S prostovoljnimi prispevki se povrnejo stroški za material.
Iz vaše knjižnice je glasilo, v katerem zberemo vse dejavnosti, dosežke, poročila o knjižnici, z namenom
promocije in obveščanja o dogodkih v knjižnici. Izide dvakrat letno.
4.5

Zgradba in oprema

Za oddelke in enote knjižnice smo nabavili:
- klima (2 kosa)
- tiskalnik (1 kos)
- računalnik (3 kosi)
- pisarniški stoli (10 kosov)
- knjižna omara (6 kosov)
- zložliva polica (8 kosov)
- domoznansko gradivo
- monitor (4 kosi)
Višina vseh nabavljenih osnovnih sredstev v letu 2016 znaša 9.030,00 €.

4.6

Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008
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Delovanje knjižnice imamo usklajeno s standardom ISO 9001:2008. 29. marca 2016 smo imeli redno
presojo pooblaščene organizacije SIQ, ki je pokazala, da sistem vodenja kakovosti uspešno izvajamo,
vzdržujemo in izboljšujemo, da sistem kakovosti vodstvo in zaposleni razumemo kot sistematičen pristop k
planiranju, komuniciranju, spremljanju in beleženju rezultatov, analiziranju le-teh ter sprožanju ustreznih
ukrepov. Podana so bila 4 priporočila, ki ne predstavljajo neposrednih neskladnosti z zahtevami standarda,
vendar neupoštevanje priporočil lahko privede do neučinkovitosti sistema vodenja kakovosti in s tem do
neskladnosti z zahtevo standarda ISO 9001:2008. Priporočila smo analizirali in ocenili, da jih v celoti
upoštevamo in jih realizirali v roku, ki smo ga podali v odgovoru na poročilo SIQ (30.6.2016). Opravili
smo 3 notranje presoje in podali 10 ukrepov za izboljšanje, nekaj ukrepov se nadaljuje še iz prejšnjih let,
saj je njihova izvedba odvisna od finančnih sredstev. Veliko pozornost namenjamo zadovoljstvu naših
uporabnikov. Sproti beležimo njihove pohvale ter pritožbe/predloge. V knjigo pohval in pritožb lahko sami
beležijo svoje zadovoljstvo z nami, s sodelavci pa smo zapisovali njihove ustne pohvale in pritožbe na
obrazce, ki jih imamo za ta namen pripravljene na oddelkih. Vse pohvale in pritožbe obravnavamo na
sestankih kolektiva, kjer sprejmemo potrebne korektivne in preventivne ukrepe ter nato spremljamo
njihove učinke.

4.7

Promocijske aktivnosti KFBK

Namen naše promocije je povezava knjižnice s lokalnim in širšim okoljem, ki ga preko različnih medijev
opozarjamo, seznanjamo in populariziramo naše dogodke in zbirko.
Dogodke kot tudi novosti v zbirki smo objavljali v različnih časopisih, na spletu, radiu, televiziji in v
socialnih omrežjih. Promocijske aktivnosti so opisane v poročilu oddelka za razvoj s čitalnico.
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POROČILA O ODDELKIH

5.1 Oddelek za nabavo, obdelavo in odpis gradiva
Nabavno politiko smo izvajali v skladu z načrtovanim pridobivanjem gradiva, strokovnimi priporočili ter v
skladu z dokumentom »Nabavna politika Matične knjižnice Kamnik«. Sodelovali smo s široko mrežo
dobaviteljev in skušali doseči najboljše pogoje nakupa. Kar se tiče knjižnične zbirke smo skrbeli za
enakomeren dotok gradiva in primerna razmerja glede vrste in namembnosti gradiva v vse enote.
V letu 2016 smo obdelali in opremili 7.415 izvodov gradiva od tega je kupljeno 6.597 enot gradiva. Iz
vzajemne bibliografske baze podatkov smo kopirali 3.156 zapisov. Kreirali smo 135 zapisov, kar je manj
kot v letu 2015.
Nakupili smo 229 licenc e-knjig.
Odpisali smo 3.091 izvodov gradiva.
Zaradi prehoda na sodobnejšo verzijo katalogizacije so trije sodelavci pridobili licence za delo v segmentu
COBISS3/katalogizacija. Ob tem so mogli katalogizatorji opraviti obnovitveno licenco za posamezne vrste
gradiva, s čimer si pridobijo možnost kreiranja zapisov tudi v COBISS3. Ena od sodelavk je pridobila
licence za kreiranje monografskih zapisov, člankov, kontinuiranih virov in neknjižnega gradiva, druga
licence za kreiranje monografskih zapisov, člankov in neknjižnega gradiva in tretja licenco za kreiranje
monografskih zapisov.
Pri nabavi gradiva upoštevamo tudi predloge bralcev. Na naši spletni strani je uporabnikom omogočena
možnost oddaje spletnega predloga za nabavo gradiva, ki bi si ga želeli izposoditi v naši knjižnici.
Nadaljuje se dobro sodelovanje z oddelkom za delo z uporabniki pri posredovanju in realizaciji potreb in
želja uporabnikov po gradivu, ki ga v knjižnici še nimamo. Na oddelku za delo z uporabniki so v za to
pripravljene obrazce pisali potrebe po gradivu in ga posredovali odgovornim za nabavo in obdelavo
gradiva. V letu 2016 je bilo naročenih 381 naslovov knjižničnega gradiva, ki smo ga naročili pri 19
različnih dobaviteljih. Od tega je bilo 27 gradiv razprodanih, 1 naslov je izšel kot priloga reviji in ga
samostojno ni bilo mogoče nabaviti. Realizirali smo nabavo 353 naslovov gradiva. V primerjavi s
prejšnjimi leti je bilo naročil nekaj več (dokup gradiva za medkulturno zbirko, zaradi odpisa otroških
slikanic dokup novih). V okviru sistema vodenja kakovosti ISO 9001 smo ocenili dobavitelje knjižničnega
gradiva. S tem želimo izboljšati sodelovanje in doseči, da bi bilo novo gradivo čim hitreje dostopno našim
uporabnikom. Skupno smo obravnavali 7 reklamacij za knjižno gradivo. V letu 2016 sta bili 2 reklamaciji
računa.
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Popravljanje UDK postavitev

V letu

2016 smo popravljali UDK postavitve v lokalni bazi podatkov. Izbrisali smo 183 UDK postavitev, ki jih ne
uporabljamo (več). Skupaj je popravljeno pri 4.978 naslovih gradiva. Povsod, kjer je bilo potrebno, so
ustrezno popravljeni tudi postavitveni UDK v signaturi pri vseh izvodih gradiva, ki še ni odpisano.
 Brisanje opomb
Brisanje neaktualnih (zastarelih) opomb pri neaktivnih članih (več kot 1 leto od zadnjega obiska) z
namenom vključitve v paketno brisanje neaktivnih članov. Pregledano je 2.170 zapisov. Pri 1.306
neaktivnih članih, ki nimajo nobenih dolgov, smo izbrisala zastarele opombe.
 Paketno brisanje
Februarja smo paketno brisali neaktivne člane - 1.674 izbrisov.
 Člani z old zapisi
V bazi članov z old zapisi je bilo 2.944 zapisov (zapisi so bili kreirani leta 1993, pred začetkom
računalniške izposoje gradiva).
Od tega je 650 članov še aktivnih.
Iz baze smo ročno izbrisali zapise neaktivnih članov, pri katerih ni bil zabeležen noben obisk v času
računalniške izposoje gradiva (ker ni vpisan datum zadnjega obiska pri teh zapisih ni možno paketno
brisanje). Takšnih zapisov članov je bilo 1.480.
Pri 814 neaktivnih članih smo izbrisali zastarelo članarino (več kot 1 leto), zastarel dolg (več kot 5 let) ali
zastarele opombe.
Skupno je v letu 2016 pregledano 5.114 zapisov članov. Od tega je 1.480 zapisov neaktivnih članov ročno
izbrisano iz baze, 2.120 neaktivnim članom izbrisana zastarela članarina, dolg ali opomba.
Če prištejemo še paketno brisanje, je v letu 2016 iz naše baze izbrisano 3.154 neaktivnih članov.
5.2

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je storitev, ki omogoča uporabnikom dostop do gradiva, ki ga naša knjižnica nima.
Za uporabnike pridobimo potrebno gradivo iz slovenskih in drugih knjižnic, priskrbimo pa tudi kopije
krajših tekstov, kolikor to dovoljuje avtorska zakonodaja. Tako si je možno izposoditi prav vsako delo, ki
je javno dostopno, ki je na zalogi in je prosto. Poleg tega, naročila redno pregledujemo in tako pridobivamo
informacije o manjkajočem gradivu, ki ga potem dokupujemo. Ta storitev omogoča, da tudi lastno gradivo
izposojamo drugim knjižnicam.
Preglednica 6: Medknjižnična izposoja – zaključeni zahtevki po statusih/vrstah storitev
Storitev
Oznaka: ID-T10-17

Izposoja
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Stran 17 od 92

Poslovno poročilo za leto 2016

Oznaka: ID-T10-17

Zaključeno  zavrnjeno

11

-

11

Zaključeno  preklicano

6

-

6

Zaključeno  naročilo preklicano

-

-

-

Zaključeno nerealizirana dobava

5

-

5

Zaključeno

158

-

158

SKUPAJ

180

-

180

Izbrano obdobje: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016
5.3

Prostovoljno delo

V knjižnici KFBK omogočamo prostovoljno delo. Za izvajanje zagotavljanja pravic prostovoljcev sta javni
zavod KFBK in prostovoljska organizacija Slovenska filantropija sklenili dogovor o medsebojnem
sodelovanju na področju prostovoljstva. S tem omogočamo izvajanje prostovoljskih del ter pravice
prostovoljcev in uporabnikov po načelih Zakona o prostovoljstvu. Prostovoljci so večinoma visoko
izobraženi mladi ljudje, ki so brez zaposlitve, zato jim nudimo vključitev v delovni proces, kolektiv in
pridobivanje določenih izkušenj. V letu 2016 smo sklenili 6 dogovorov o prostovoljnem delu s prostovoljci,
ki so opravili 1164 ur prostovoljnega dela.
Preglednica 7: Skupno število prostovoljcev:

Št. prostovoljcev

moški

ženske

skupaj

1

5

6

Preglednica 8: Skupno število opravljenih ur glede na področje dela, po vrstah prostovoljnega dela:
Organizacijsko delo

Vsebinsko delo

Drugo delo

Skupaj

144

315

705

1164
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Oznaka: ID-T10-17

Oddelek za delo z uporabniki

Glavni cilj oddelka za delo z uporabniki je bil s kvalitetno opravljenimi storitvami zadovoljiti potrebe
uporabnikov po informiranju, učenju, raziskovanju, sprostitvi in druženju.
V ta namen smo uporabnikom nudili:
-

bogat izbor strokovnih in leposlovnih knjig, časopisov in revij za otroke, mladino in odrasle ter
neknjižno gradivo za izposojo v knjižnici in na dom

-

Razširili smo tudi izbor e-knjig, ki si jih naši člani lahko izposodijo preko portala BIBLOS
(konec leta 2016 je bilo v naši knjižnici za izposojo prek tega portala na voljo 671 naslovov eknjig).

-

na voljo so bili računalniki, kjer so uporabniki lahko brezplačno po virtualnem svetu interneta
in elektronskih podatkovnih zbirkah iskali različne vrste elektronskih informacij,

-

nudili smo posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,

-

medknjižnično izposojo,

-

usposabljanje za uporabo knjižnice,

-

elektronsko opismenjevanje za uporabo novih medijev in tehnologij,

-

seznanjanje z novostmi v knjižnici,

-

preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice, z upoštevanjem določenih
omejitev,

-

rezerviranje knjižničnega gradiva,

-

uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,

-

dostop do dejavnosti in prireditev.

V letu 2016 smo načrtovali 8000 članov, bilo pa jih je 8327. Načrtovana izposoja je bila 380.000 enot
gradiva, realizirana pa 441.782 enot gradiva. Od tega je bilo izposojenih 455 e-knjig.

Nadaljevali smo dobro sodelovanje z nabavo in obdelavo gradiva v povezavi z željami in povpraševanjem
naših uporabnikov po določenem gradivu. Na oddelku za delo z uporabniki smo v za to pripravljen obrazec
(ID-Obr.35-08) pisali potrebe po gradivu in jih ažurno posredovali odgovornim za nabavo in obdelavo
gradiva. V letu 2016 smo posredovali potrebo za 509 naslovov gradiva. 353 teh naslovov smo dokupili,
ostalo gradivo pa je bilo razprodano. Čas do dostopnosti želenega gradiva na izposoji smo s tem skrajšali
in tako povečali zadovoljstvo naših uporabnikov.
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Na oddelku za odrasle v Kamniku smo skozi leto pripravili kar 20 različnih tematskih razstav, nekaj so jih
pripravili tudi na pionirskem oddelku v Kamniku in po krajevnih knjižnicah. Uporabniki so jih povsod zelo
dobro sprejeli, občutno se je povečala izposoja razstavljenega gradiva in povpraševanje po gradivu na
tematiko razstav.

V okviru sistema vodenja kakovosti ISO 9001 smo veliko pozornost v preteklem letu namenjali
zadovoljstvu naših uporabnikov. Sproti smo beležili njihove pohvale ter pritožbe. Pritožbe in pohvale so
uporabniki vpisovali v knjige pritožb in pohval, ki so dostopne na vseh oddelkih knjižnice. Poleg tega smo
sodelavke zapisovale ustne pohvale in pritožbe naših uporabnikov na posebne obrazce, ki jih imamo po
oddelkih v ta namen ter zbirale pohvale in pritožbe, ki so jih uporabniki pošiljali po e-pošti. Sodelavka,
Tina Arnež, ki je vodja zbiranja pohval in pritožb, jih je tedensko pregledovala in posredovala zadolženim
za tisti proces, na katerega se pohvala oz. pritožba nanaša. Potem je skupaj z njim sprejela morebiten ukrep
in to vpisala v posebno tabelo, ki se nahaja v skupni mapi.
Uporabnikom (otrokom, mladim, odraslim ter osebam s posebnimi potrebami ) smo nudili številne
prireditve in dodatne dejavnosti v povezavi z lokalnim okoljem (Srečanja s knjigo v Komendi, Šmarci,
Motniku, Šmartnem, v Društvu upokojencev Kamnik, skupini Metulji iz Zveze društev za socialno
gerontologijo Kamnik, pri nas v knjižnici in na novo v lanskem letu tudi na Duplici; pravljični kovčki v
vrtcih; …ipd.). Pridružili smo se tudi Križnikovemu pravljičnemu festivalu v Motniku (organizacija
likovnega natečaja za osnovnošolce z naslovom Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic - lanski izziv
je bil pretopiti Križnikove pravljice v obliko stripa, pripovedovalski večer za odrasle, Motniška pravljična
pot za družine,...). Ponovno smo sodelovali na Kamfest-u in na Veronikinem festivalu, kjer smo
promocijsko predstavljali knjižnico in njene storitve. S prireditvami in preko ostalih naših dejavnosti smo
sodelovali ne le s posamezniki, temveč tudi z raznimi kamniškimi in komendskimi društvi, ter se tako še
bolj povezali z okoljem, za katerega delujemo. V posebno zadovoljstvo nam je uspešno sodelovanje z
Medobčinskim društvom invalidov (MDI) Kamnik, Društvom upokojencev Kamnik, Društvom
upokojencev Komenda in Študentskim klubom Kamnik. V letu 2016 je 67 članov MDI Kamnik koristilo v
naši knjižnici brezplačno članarino (v letu 2015 je bilo takih 58 članov), 231 članov Študentskega kluba
Kamnik (leto prej le 115 članov) in 132 upokojencev, ki so člani Društva upokojencev Kamnik ali
Komenda pa znižano članarino (v letu 2015 99 članov). Tudi na ta način želimo širiti bralno kulturo in
pomagati ljudem, ki sicer zaradi denarne stiske ali drugih socialnih okoliščin sploh ne bi brali.

V letu 2016 smo v sodelovanju z agencijo za izterjavo Creditexpress iz Maribora nadaljevali z izterjavo
zapadlih dolgov naših članov. Izterjava denarnih dolgov je potekala sprotno kot redna delovna naloga v
procesu izposoje, kar se je pokazalo za zelo učinkovito. Naši uporabniki se vse bolj zavedajo, da je tudi v
knjižnici potrebna finančna disciplina na področju plačevanja denarnih dolgov. Člani, ki po preteku 6
tednov od nastanka njihovega dolga na izposoji le tega niso poravnali, so se znašli v postopku izterjave.
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Najprej smo jim o stanju dolgov poslali brezplačno obvestilo s strani knjižnice. Če kljub temu dolgov niso
poravnali, smo jih predali pooblaščeni firmi za izterjavo Creditexpress iz Maribora. V letu 2016 smo
poslali 318 obvestil pred izterjavo dolgov. Od teh je še pred izterjavo poravnalo celoten dolg 219 dolžnikov
(68,8 %). Agenciji smo predali 99 dolžnikov, od teh je celoten dolg poravnalo 86 dolžnikov (86,9 %).

V sodelovanju s Policijsko postajo Kamnik smo v letu 2016 opravljali tudi izterjavo nevrnjenega
knjižničnega gradiva. Uporabnikom, ki po treh opominih še vedno ne vrnejo knjižničnega gradiva, smo
poslali še en brezplačen dopis v katerem smo jih ponovno pozvali k vračilu. Če gradiva kljub temu niso
vrnili, smo jih predali v izterjavo Policijski postaji Kamnik. V letu 2016 smo poslali 18 opominov pred
izterjavo gradiva. Za 11 uporabnikov smo v letu 2016 naredili prijavo za izterjavo gradiva na Policijsko
postajo Kamnik, ker gradiva niso vrnili niti po tem opominu. Od 11-ih izterjav jih je 7 uspešno rešenih.

Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in 15. člena Zakona o knjižničarstvu moramo iz
evidence brisati vse neaktivne člane naše knjižnice. To so tisti, ki nas niso obiskali najmanj eno leto.
Naredili smo sezname neaktivnih članov za preteklo leto (izpisi CIR 013) in sicer po treh različnih sklopih:
-

neaktivni člani, ki nimajo nobenih dolgov, opomb in izposojenega gradiva (te paketno
izbrišemo)

-

neaktivni člani z opombami (tisti člani, ki nimajo nobenih dolgov in izposojenega gradiva,
imajo pa opombe v maski člana)

-

neaktivni člani z evidentiranim gradivom in terjatvami (tisti neaktivni člani, ki imajo doma še
nevrnjeno gradivo in /ali neporavnane dolgove). Ti člani so v postopkih izterjave (gradiva in
/ali dolgov).

Pred paketnim brisanjem članov smo pri 1.306 članih knjižnice, ki niso imeli nobenih dolgov in nič
izposojenega gradiva izbrisali neaktualne oz. zastarele opombe.
V februarju 2016 smo paketno izbrisali 1.674 neaktivnih članov, ki niso imeli nobenih dolgov, opomb in
nič izposojenega gradiva in jih ni bilo v knjižnico že več kot eno leto.

V vseh treh krajevnih knjižnicah (v Komendi, Šmarci in Motniku) so v letu 2016 potekale dodatne
dejavnosti, ki smo jih načrtovali (bibliopedagoške ure za predšolske otroke (obiski otrok iz vrtca),
pravljične urice, prireditve za odrasle (pogovori o knjigah,..)
S potujočo knjižnico smo omogočali dostop do knjižničnega gradiva tudi tistim, ki so od ostalih enot
knjižnice najbolj oddaljeni ali pa do nas težje pridejo (starejši brez prevoza,…). 27. in 28.5.2016 smo v
Kamniku gostili Festival in strokovno posvetovanje potujočih knjižnic Slovenije. Prireditev je bila zelo
dobro obiskana. Na Šutni je bilo 27.5. 2016 ves dan na ogled vseh 12 slovenskih potujočih knjižnic, 2 iz
Hrvaške (iz Križevcev in z Reke) ter 1 iz Madžarske (iz mesta Pecs). Odzivi vseh udeležencev so bili zelo
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pozitivni. Prav tako so bili nad prireditvijo navdušeni obiskovalci, ki so si z veseljem in zanimanjem
ogledovali bibliobuse. Festival smo zaključili 28.5. 2016 v Arboretumu. Na parkirišču pred parkom so bili
obiskovalcem ponovno na ogled bibliobusi, udeleženci festivala pa so si ogledali tudi park.
Prireditve in posebne oblike dela z bralci za spodbujanje bralne kulture in vseživljenjskega
učenja

5.5

V LDN 2016 je bilo posebej izpostavljeno sodelovanje na portalu Dobreknjige.si, ki je spletni portal s
priporočilno kakovostno literaturo za mlade in odrasle bralce. Do 31. 12. 2016 smo na portal prispevali 43
opisov knjig, kar Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik v statistiki za december 2016 uvršča na 14. mesto
(1563 ogledov) po številu ogledov po inštitucijah. Pri portalu sodeluje preko 120 vnašalcev iz slovenskih
splošnih knjižnic. Kot vnašalki sodelujeta Jana Uršič in Sabina Zore.

5.5.1

Bibliopedagoške (BP) dejavnosti za predšolske otroke

Vrtec na obisku je oblika skupinske knjižne in knjižnične vzgoje, ki je namenjena predšolskim otrokom in
se izvaja v knjižnici. Otroci spoznavajo knjižnico, se seznanjajo s pravili in postopki vpisa v knjižnico in ob
izposoji gradiva. Uvajajo se v svet knjižnega in neknjižnega gradiva. BP teme za druženje ob knjigah so v
naprej dogovorjene: Ogled knjižnice, Igrajmo se knjižnico, Bonton v knjižnici in Čarobni svet igralnih
knjig. Dejavnost izvajajo: Komenda: Maja Šinkovec Rajh, Motnik: Francka Starovasnik, Šmarca: Tatjana
Tratnik in Kamnik: Sabina Zore
Preglednica 9: Bibliopedagoške (BP) dejavnosti za predšolske otroke
Število obiskov

Vrtec na obisku

Število obiskovalcev

Komenda

23

624

Motnik

4

52

Šmarca

4

135

Kamnik

41

1031

72

1842

SKUPAJ

Preglednica 10: Bibliopedagoške (BP)obisk skupin
Število obiskov

Obiski skupin s pripravo gradiva
Komenda

Oznaka: ID-T10-17
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Motnik

6

66

Šmarca

12

264

Kamnik

96

2496

188

4750

SKUPAJ

Pravljični kovček je oblika knjižne in knjižnične vzgoje, ki je namenjena predšolskim otrokom in se izvaja
v vrtcu. Pravljični kovček se izvaja v okviru predbralne značke Veronikin zaklad in v okviru BP dejavnosti
za vrtce, ki v svoji bližini še nimajo krajevne knjižnice KFBK. Pravljični kovček za Krajevno knjižnico
Komenda (Moste in Klanec) izvaja Maja Šinkovec Rajh, za Kamnik pa Sabina Zore.
Preglednica 11: Pravljični kovček v letu 2016
Število izvedb

Število obiskovalcev

Moste in Klanec

10 obiskov

527

Kamnik

18 obiskov

543

28

1070

Pravljični kovček

SKUPAJ

V okviru obveznega izobraževanja za izvajalce BP dejavnosti za predšolske otroke smo 23. 11. 2016
pripravili delavnico pripovedovanja z naslovom Koraki v pravljični svet. Izvedli sta jo mag. Breda
Podbrežnik Vukmir in Rosana Kleindienst. Delavnice se je udeležilo 18 udeležencev.
Predbralna značka Veronikin zaklad 2015/2016
V osmem letu predbralne značke smo brali od 17. septembra 2015 do 2. aprila 2016. Sodelovali so vsi vrtci
iz občin Kamnik in Komenda: iz Vrtca Antona Medveda Kamnik 318 otrok, iz Zasebnega vrtca Zarja 70
otrok, iz Zasebnega vrtca Sonček 84 otrok, iz Zasebnega vrtca Peter Pan 45 otrok in iz komendskega Vrtca
Mehurčki 214 otrok, kar je skupaj 735 predšolskih otrok v starosti od 3 do 6 let. Za zaključek smo otrokom
pripravili različne predstave v izvedbi dijakov 3. letnika Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz
Kamnika. Za nagrado so si otroci ogledali igrane predstave Moč prijateljstva, Izgubljena sestavljanka,
Iskanje pomladi in lutkovno predstavo Radovedni Jaka. Otroke iz oddaljenejših enot vrtca Antona
Medveda je obiskal Pravljični kovček. Za nagrado so vrtčevske skupine prejele plakat slikopis Veronika z
Malega gradu in vsak otrok priznanje za osvojeno predbralno značko in svojo knjižno kazalko, ki jo je
oblikoval kamniški stripar Ivan Mitrevski.
Preglednica12: Vrste stroškov
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Vrste stroškov

Cena

plakat slikopis Veronika z Malega gradu (DC Studio)

97,60

pogostitev nastopajočih na zaključnih prireditvah (rogljički, voda)

60,00

oblikovanje knjižne kazalke (Ivan Mitrevski)

50,00

tisk knjižne kazalke

138,22
345,82

SKUPAJ

Predavanje za starše na temo družinskega branja z naslovom Branje, zakaj začeti že v zibki smo v
okviru predbralne značke Veronikin zaklad izvedli 24. 2. 2016 v dvorani knjižnice v Kamniku. Predavala je
antropologinja in specialna pedagoginja mag. Katarina Kesič Dimic, avtorica številnih člankov in
prispevkov o branju, disleksiji in drugih težavah pri branju, prav tako prispevkov o vzgoji in odnosih.
Predavanja se je udeležilo 60 obiskovalcev.
Preglednica 13: Vrsta stroškov
Vrsta stroškov

Cena

avtorska pogodba K. K. Dimic (110,00/45 min)

366,45

Deveta sezona predbralne značke Veronikin zaklad 2016/2017 poteka v obeh občinah. Prijavljenih je 796
predšolskih otrok iz vrtcev: Vrtec Antona Medveda Kamnik (362 otrok), Zasebni vrtec Peter Pan iz
Kamnika (85 otrok), Zasebni vrtec Sonček iz Kamnika (94 otrok), Zasebni vrtec Zarja iz Kamnika (63
otrok), Vrtec Mehurčki iz Komende (186 otrok) in Zasebni vrtec Zvezdnato nebo iz Komende (6 otrok).
Sodelujejo tudi otroci, ki v knjižnici v Kamniku obiskujejo Bibe, igralne ure s knjigo. V septembru smo v
KFBK za vzgojitelje mentorje pripravili Predstavitev programa in dobre prakse predbralne značke s
predavanjem o družinski pismenosti, ki ga je pripravila mag. Breda Podbrežnik Vukmir. Predstavitve in
predavanja se je udeležilo 15 mentorjev predbralne značke.
Pri predbralni znački Veronikin zaklad sodelujejo: Maja Šinkovec Rajh, Anja Ramšak in Sabina Zore.
Veronikin festival je potekal 27. maja 2016 na ulicah starega mestnega jedra, na Šutni, kjer je istočasno
potekal Festival potujočih knjižnic. Na stojnici smo se predstavili z Veroniko z Malega gradu, igranjem
starih otroških družabnih iger in predstavitvijo dejavnosti, ki jih v naši knjižnici izvajamo za družine z
otroki. Na Veronikinem festivalu sta sodelovali Maja Šinkovec Rajh in Sabina Zore.
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V1/16
ID-T10-17

Stran 24 od 92

Poslovno poročilo za leto 2016
5.5.2

Oznaka: ID-T10-17

Posebne oblike dela z mladimi bralci na pionirskem oddelku

Moja NAJ knjiga/Naj knjiga za knjigožere so mesečna priporočila za branje za bralce od 10. leta dalje.
Bralci glasujejo za svoje naj knjige in jih na tak način priporočajo v branje svojim vrstnikom. Vsak mesec
pripravimo lestvico 10 najbolj branih knjig in ob koncu leta lestvico 12 NAJ knjig po izboru bralcev na
pionirskem oddelku.
Moja NAJ knjiga je sicer nacionalni projekt, ki ga pripravlja in vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska
– center za mladinsko književnost in knjižničarstvo in je trenutno zaradi celovite prenove projekta v fazi
mirovanja.
Slovenski knjižnično muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično informacijskega
opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za
mladinsko književnost in knjižničarstvo. V KFBK MEGA kviz promoviramo in rešujemo v občinah
Kamnik in Komenda. Gradivo razdelimo šolskim knjižnicam osnovnih šol. Kviz je namenjen
osnovnošolcem druge in tretje triade.
S sodelovanjem pri kvizu za otroke na portalu MODRI PES pri Mestni knjižnici Kranj smo začeli z
oktobrom 2016 s Stoletnim kvizom Modrega psa. Prvi kviz je bil posvečen 100 letnici rojstva Roalda
Dahla. Kviz se rešuje v klasični pisni obliki preko vprašalnikov in v elektronski obliki prek spleta.
Namenjen je osnovnošolcem, drugi in tretji kviz (Butalci in Martin Krpan) tudi družinam.
Na pionirskem oddelku knjižnice v Kamniku smo posebej izpostavili t. i. problemske slikanice, ki
obravnavajo teme smrti, rasizma, drugačnosti, spolnosti in druge problemske teme ter jih opremili s
posebnim piktogramom. Z njim želimo opozoriti starše na tovrstne slikanice, ki poleg branja, zahtevajo
tudi pogovor z otrokom.
Berem po korakih je projekt, ki ga na pionirskem oddelku knjižnice v Kamniku pripravljamo v
sodelovanju z defektologinjo mag. Katarino Kesič Dimic. Osnovna ideja projekta je učenje branja po
korakih za bralce začetnike in bralce s težavami pri branju. Na oddelku so na voljo zloženke s priporočili in
informacijami o začetnem opismenjevanju, ki so namenjene staršem. Posebej označeno knjižno gradivo, ki
je primerno za začetno opismenjevanje, je pripravljeno in izpostavljeno na posebni polici. Za uporabo v
knjižnici je na voljo hemeroteka s področja branja in opismenjevanja in zbirka slikopisov. Za uporabo v
knjižnici in za izposojo na dom so na voljo kompleti 5 barvnih bralnih ravnil za bralce s težavami pri
branju (dislektike). Projekt Berem po korakih je bil predstavljen vsem osnovnim šolam iz obeh občin.
Imamo povratne informacije, da so učiteljice razrednega pouka projekt predstavile na roditeljskih sestankih
staršem otrok prve triade. Projekt Berem po korakih vodi Barbara Petrušić.
Oznaka: ID-T10-17
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Preglednica 14: Cena bralnih ravnil
Barvna bralna ravnila

Cena

cena kompleta (5 kompletov)

15,70
SKUPAJ

78,50

Tečaj šaha za začetnike smo izvedli v času zimskih šolskih počitnic med 15. in 19. februarjem 2016 pod
mentorstvom Franca Poglajna iz Šahovskega kluba Komenda. Polno zasedena delavnica je potekala v
organizaciji pionirskega oddelka v okviru projekta Delimo znanje. Delavnica je bila brezplačna. Tečaja se
je dnevno udeležilo 15 tečajnikov, izvedli smo 5 delavnic.
Priložnostno izpostavljanje kakovostnega gradiva na pionirskem oddelku knjižnice
Preglednica 15: Tematske razstave
Število razstav

Razstave na oddelku – tematsko izpostavljanje gradiva
Komenda

16

Motnik

10

Šmarca

20

Kamnik

48
SKUPAJ

94

Premično zbirko v vrtcu smo pripravljali za Zasebni vrtec Zarja. Knjige so v vrtcu na voljo za branje za
otroke, starše in zaposlene v vrtcu. Knjige so v vrtcu od oktobra do junija. V zbirki je med 420 in 450 enot
knjižnega gradiva, ki se ga menja glede na letni čas in aktualna zanimanja. V kotičku Gostujoče knjižnice
je na voljo tudi promocijsko gradivo knjižnice. Premično zbirko pripravlja Sabina Zore.
Vsako leto se dejavnost zaključi junija na prireditvi na nivoju vrtca, ko se knjižnica predstavi z različnimi
dejavnostmi za družine. Na zaključku sta sodelovali Anja Ramšak in Sabina Zore.
Bralni mozaiki so se v letu 2016 nadaljevali s sodelovanjem z Zdravstvenim domom Kamnik v okviru
Šole za starše in Zobne preventive za predšolske otroke. V okviru Šole za starše smo v letu 2016
razdelili 250 zloženk s priporočili za branje, na seznam za brezplačno članarino se je vpisalo 91 odraslih
oseb, ki jim v okviru akcije podarimo enoletno brezplačno članstvo, ki jo lahko izkoristijo v letu po vpisu
na seznam. Tako smo podarili 91 članarin po 13,00, kar je skupaj 1.183,00.
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V okviru zobne preventive za predšolske otroke pripravljamo zloženko s priporočili za branje na temo nege
zob in obiska pri zobozdravniku. Zloženke pripravimo po dogovoru, natisnili smo 200 zloženk.
Pri dejavnosti sodelujeta Maja Šinkovec Rajh in Sabina Zore.
Drugačne zgodbe za varovance VDC Sožitje iz Lok v Tuhinjski dolini so bralno pogovorne urice in so
potekale vsak 2. ponedeljek v mesecu od januarja do junija in od septembra do decembra. Junija
pripravimo zaključek dejavnosti in varovance nagradimo s priznanjem in promocijskim gradivom
knjižnice. Izvedenih je bilo 10 srečanj. Pri dejavnosti sodelujejo: Breda Podbrežnik Vukmir, Anja Ramšak
in Sabina Zore.
Poletno družinsko branje
V 13. poletju družinskega branja smo od 1. julija do 31. avgusta brali pod pokroviteljstvom mag. Katarine
Kesič Dimic. Navdušenje nad branjem je ena najboljših vzgojnih popotnic, ki jih starši lahko podarijo
svojim otrokom, zato spodbujamo družine, da skupaj berejo, raziskujejo in uživajo ob drobnih vsakdanjih
radostih in dogodivščinah. V 13. poletju družinskega branja je sodelovalo 55 družin iz občin Kamnik in
Komenda. Poletno družinsko branje je uspešno zaključilo 35 družin; v Kamniku 24 družin, v Komendi 10
družin, v Motniku 1 družina. Razdelili smo 34 knjig Zlati hrib. Pri poletnem družinskem branju sodelujejo:
Francka Starovasnik, Maja Šinkovec Rajh in Sabina Zore.
Preglednica 16: Stroški PDB
Vrsta stroškov

Cena

knjiga Zlati hrib (34 knjig)

25,00
SKUPAJ

850,00

Knjižnica na KAMfestu (od 12. do 21. avgusta 2016)
Knjižnica z gradivom in dejavnostmi za družine popestri dogajanje v Keršmančevem parku. Letošnja rdeča
nit je bila kulinarika s predstavitvijo Okusov Kamnika, zgodba o Veroniki z Malega gradu in promocija
potujoče knjižnice. Za družine smo pripravili zanimive družabne igre, pester izbor knjig in zabavna dnevna
nagradna presenečenja, za katera so poskrbeli sponzorji.
Izvedli smo 8 pravljičnih uric; 140 obiskovalcev (ocena) v sodelovanju z zunanjimi izvajalkami. Podelili
smo 52 nagrad sponzorjev (Zal. Primus, Pekarna Pečjak, Terme Snovik, Zavarovalnica Adriatic, KFBK).
Razstava slik Križnikovega pravljičnega festivala 3 dni, možen ogled vozila potujoče knjižnice 4 dni.
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Pri dejavnosti so sodelovale: Francka Starovasnik, Maja Šinkovec Rajh, Anja Ramšak in Sabina Zore;
zunanji sodelavki: Barbara Petrušić in Simona Žibert in pravljičarke.
5.5.3

Druge dejavnosti za otroke

Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke smo 1. 4. pripravili predstavitev pesniške zbirke Melite Lah z
naslovom Kultura je ---. Prireditve se je udeležilo 120 obiskovalcev.
Kamišibaj gledališče smo v tednu otroka pripravili v Vrtcu v Mostah in v dvorani KFBK v Kamniku.
Predstav se je udeležilo 220 obiskovalcev.
Pravljične urice približajo otrokom svet pisane besede in spodbudijo potrebo po branju. Otrok si s tem širi
literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus. Uspešno spodbujanje razvoja bralnih navad je
povezano s kvalitetnim in otrokom primernim izborom knjižnega in neknjižnega gradiva. Pravljične urice
so namenjene otrokom od dopolnjenega 3. leta starosti dalje. Izvajamo jih v krajevnih knjižnicah Motnik in
Šmarca. Pravljična joga je vodena vadba z elementi joge, ki oblikovana in prilagojena za otroke.
Vsebinsko se navezuje na prebrano oz. povedano pravljico. Izvajamo jo v okviru pravljičnih uric v enotah v
Kamniku in Komendi. Pričnejo se v mesecu oktobru in se zaključijo v mesecu maju. Obisk pravljične urice
je brezplačen. Pravljične urice in pravljično jogo izvajajo zunanje sodelavke: Kamnik in Komenda: Leja
Goručan; Šmarca: Barbara Božič; Motnik: pravljičarke iz skupine Me4 iz Motnika. Koordinatorka za
pravljične urice je Maja Šinkovec Rajh.
Preglednica 17: Statistika obiska pravljičnih uric in joge
Pravljične urice in pravljična joga
Kamnik, Komenda, Motnik in Šmarca

Število uric

Število obiskovalcev

113

900 otrok, 425 odraslih

113

1725

SKUPAJ

BIBE – igralne ure s knjigo
Vsako sredo od 10.00 do 11.00 ure v pravljični sobi KFBK. Namenjene so predšolskim otrokom, ki niso v
organiziranem varstvu. Srečanja so brezplačna. Predhodne prijave niso potrebne. Bibe izvaja zunanja
sodelavka: Helena Sterle. Koordinatorka za Bibe je Maja Šinkovec Rajh.
Preglednica 18: Statistika obiska - Bibe
Število uric

Bibe – igralne ure s knjigo
Oznaka: ID-T10-17

V1/16
ID-T10-17

Število obiskovalcev
Stran 28 od 92

Poslovno poročilo za leto 2016
Kamnik

Oznaka: ID-T10-17

28

247 otrok, 124 odraslih

SKUPAJ

371

Ustvarjalne delavnice v Vili Čira-Čara so namenjene otrokom od 5. leta dalje. Udeleženci delavnic
ustvarjajo pod vodstvom zunanje sodelavke - oblikovalke v različnih tehnikah. Delavnice so plačljive in
potekajo v knjižnici v Kamniku od oktobra do maja, organizirane so tudi posamezne počitniške delavnice.
Preglednica 19: Statistika obiska – Vila Čira-čara
Število obiskovalcev

Vila Čira-Čara
delavnice v Vili Čira-Čara

220

počitniške delavnice

70

zimski pravljični petki

51
SKUPAJ

341

Praznovanje rojstnih dni se po predhodnem dogovoru izvaja v KFBK v Kamniku in v krajevnih
knjižnicah v Komendi in Motniku. Teme rojstnodnevnih zabav so povezane s pravljičnimi liki in knjižnimi
junaki: princeske, gusarji, Kamniška Veronika, Pika Nogavička in klovni. Dejavnost je plačljiva. Izvajajo
jo zunanje sodelavke – pravljičarke. Pri dejavnosti sodelujejo: Tatjana Tratnik (organizacija), Maja
Šinkovec Rajh (nabava materiala) in Sabina Zore (nadomeščanje v primeru odsotnosti).
Preglednica 20: Statistika obiska – Praznovanje rojstnih dni
Število praznovanj

Število obiskovalcev

januar - junij

8

70

september - december

4

39

12

109

Praznovanje rojstnih dni

SKUPAJ

Preglednica 21: Stroški/prihodki - Praznovanje rojstnih dni
Vrste stroškov/prihodki
vplačila za rojstnodnevne zabave

+ 1.015,00

materialni stroški
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honorar pravljičarke animatorke

- 550,00
SKUPAJ

5.5.4

+ 436,66

Bibliopedagoške (BP) dejavnosti za osnovnošolce

Za osnovne šole vsako leto pripravimo program tem in vsebin BP dejavnosti, ki ustrezajo zahtevnostni
stopnji prvega, drugega in tretjega triletja. Nekatere teme so stalne, vsako leto pa dodamo nove. Program
oblikujemo glede na potrebe učencev, kadrovske zmožnosti in trenutno aktualne teme. Trajanje BP
dejavnosti je po dogovoru z mentorji od 1 do 4 šolske ure. V sklop BP dejavnosti za osnovne šole sodi tudi
projekt Rastem s knjigo. V projekt Rastem s knjigo so vključeni vsi sedmošolci občin Kamnik in Komenda.
Program izvaja 1 zaposleni, razen v primeru, ko se na željo šolskih mentorjev projekt Rastem s knjigo
združi s kulturnim dnem. Slednje izvajamo zlasti za oddaljene osnovne šole, zato takrat vključimo v
izvedbo programa 2 strokovna delavca. Natančna navodila, učni listi in program se sestavijo za vsak obisk
osnovne šole posebej. Pri oddaljenih šolah so se BP po dogovoru izpeljale tudi na sami šoli. Za program in
izvedbo BP dejavnosti za osnovnošolce sta skrbeli Monika Jeglič in Barbara Petrušić.
Teme, ki smo jih osnovnim šolam ponudili lani, so bile:
1.

Veronika z Malega gradu (priporočljivo za prvo in drugo triletje)

2.

Slovenske ljudske pravljice (priporočljivo za prvo in drugo triletje)

3.

Pravljična pot (priporočljivo za prvo in drugo triletje)

4.

Bonton v knjižnici in Ura s pravljico (priporočljivo za prvo in drugo triletje)

5.

Znani Kamničani (priporočljivo za drugo in tretje triletje)

6.

Naprej v stari vek (priporočljivo za drugo in tretje triletje)

7.

Od naslova do realizacije (seminarske) naloge (priporočljivo za tretje triletje)

8.

Mamut (priporočljivo za tretje triletje)

9.

Rastem s knjigo (za 7. razred in 1. letnik)

BP dejavnosti OŠ (brez projekta Rastem s knjigo)
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Preglednica 22: Statistika – Rastem s knjigo
Število dogodkov

Število udeležencev

8

233

Projekt Rastem s knjigo
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in
srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k
obiskovanju splošnih knjižnic. Sedmošolci in dijaki prvega letnika srednje šole ob prihodu v knjižnico
prejmejo knjižno darilo, ki ga prispeva Javna agencija za knjigo, knjižnica pa jim ponudi spremljevalni
kulturni program v dogovoru s šolskimi knjižničarji in učitelji.
BP dejavnosti OŠ v okviru projekta Rastem s knjigo
Preglednica 23: Statistika - Rastem s knjigo
Lokacija

Število dogodkov

Število udeležencev

Knjižnica Kamnik

6

129

OŠ Stranje

1

32

OŠ Komenda – Moste

1

54

OŠ Marije Vere

2

115

Skupaj

10

330

Počitniško varstvo
V knjižnici smo na voljo za različne BP dejavnosti. Tako smo se tudi letos odzvali prošnji počitniškega
varstva in med poletnimi meseci za varovance pripravili poseben dogodek.
Preglednica 24: Statistika – Dogodki za počitniško varstvo
Število dogodkov

Število udeležencev

1

40

Oznaka: ID-T10-17

V1/16
ID-T10-17

Stran 31 od 92

Poslovno poročilo za leto 2016
5.5.5

Oznaka: ID-T10-17

Bibliopedagoške dejavnosti za srednješolce

S srednješolskimi mentorji se predhodno dogovorimo za obisk dijakov in vsebino dogodka, ki traja 1–2
šolski uri. Dijakom predstavimo splošno knjižnico in njen pomen za lokalno in širšo skupnost. Predstavimo
jim projekte, ki jih izvajamo v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik in ki so zanimivi in uporabni za
njihovo ciljno skupino. Predstavimo jim kakovostno literaturo, s poudarkom na domačih avtorjih. BP
dejavnosti so večinoma vezane na projekt Rastem s knjigo. Za program in izvedbo BP dejavnosti za
srednješolce sta skrbeli Monika Jeglič in Barbara Petrušić.
Bibliopedagoške dejavnosti SŠ v okviru projekta Rastem s knjigo
Preglednica 25: Statistika dejavnosti SŠ
Teme

Število

Število

dogodkov

udeležencev

1

28

1

28

Predstavitev zanimivosti iz knjižničarske stroke

Šolsko leto

2015/16

ter kvalitetnih/priporočenih knjig
(za CIRIUS)
Skupaj

Preglednica 26: Dogodki projekta Rastem s knjigo
Skupno število dogodkov projekta Rastem s

Skupno število udeležencev projekta Rastem s

knjigo (za OŠ in SŠ)

knjigo (za OŠ in SŠ)

11

358

5.5.6

Prireditve za odrasle

Teme za prireditve in goste izbiramo v knjižnici na podlagi več meril:
-

da je avtor prebivalec občin Kamnik in Komenda,

-

da sta avtor in knjiga prepoznavna, znana, brana ali aktualna,

-

če je ponudba brezplačna in ima izobraževalno vsebino.
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Vsaj enkrat mesečno pripravimo srečanje z znanim avtorjem in pogovor z njim, skupaj s Študentskim
klubom organiziramo potopisna predavanja v Kamniku in Komendi. Posebnost je bralna značka za odrasle
v obliki bralnih ur, na katerih predstavljamo zanimive knjige. Ta oblika je uspešna v vaških okoljih, kjer so
se oblikovale stalne skupine kot oblika medgeneracijskega sodelovanja (Motnik, Šmartno, Šmarca, dve
skupini v Komendi, skupina Metulji in Kamnik). S tem spodbujamo ne le bralno kulturo, pač pa tudi
socialno vključenost starejših oseb.
Med najbolj obiskanimi so bili Kamfest, kjer smo sodelovali s potujočo knjižnico in pravljicami, Križnikov
pravljični festival in ponovitev enega dogodka na vrtu frančiškanskega samostana. V tem pogledu se
utrjujemo kot stičišče pripovedovalstva in poznavanja lokalnega folklornega slovstva. Križnikov festival
uspešno soorganiziramo s Kulturnim društvom Motnik in lokalno skupnostjo, na Kamfestu sodelujemo v
sodelovanju z organizatorjem KD Pridenmožic. Omenimo naj še posebno skrb za uporabnike s posebnimi
potrebami, saj pripravljamo bralne ure za društvo Sožitje. Seznam dogodkov je v prilogi.
5.6

Oddelek za razvoj in informacijsko dejavnost

Na oddelku so zaposleni trije delavci, dva bibliotekarja za polni čas, višja knjižničarka je na oddelku
razporejena običajno 1 dan v tednu. Poleg rednih zadolžitev oddelka smo zaposleni vključeni tudi v druge
dejavnosti in projekte (npr. Kamniške pravljične poti, Kamniško-komendski biografski leksikon, likovni
natečaj pri Križnikovem pravljičnem festivalu, Kamra, sourejanje spletne strani, pomoč pri
bibliopedagoških dejavnostih idr.). Zaposleni na oddelku pogosto nadomeščajo na drugih oddelkih (na
podlagi delovnih razporedov ocenjujemo, da je bilo takšnih prerazporeditev v letu preko 50, natančne
števila ni pa ni mogoče ugotoviti, saj potreba po nadomeščanju pogosto nastopi nenadoma).
Naloge oddelka:
-

nakup in urejanje serijskih publikacij
prizadevanje za dostopnost knjižnice čim večjemu krogu uporabnikov, promocija knjižničnega
gradiva, knjižničnih storitev, dejavnosti in dogodkov,
razvoj novih, uporabniku prijaznih storitev, vzdrževanje in izboljšanje obstoječih storitev,
organizacija, koordinacija in spremljanje izobraževanj za uporabnike,
organizacija, koordiniranje in spremljanje izobraževanj za zaposlene v knjižnici,
promocija knjižnice,
omogočanje oddaljenega dostopa do spletnih baz podatkov,
sodelovanje pri urejanju spletne strani knjižnice in urejanje Facebook strani knjižnice,
spremljanje medijskih objav o knjižnici,
sodelovanje pri prijavah na razpise
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Promocijske aktivnosti

Namen promocijske dejavnosti je promoviranje knjižničnega gradiva, storitev, izdelkov in dogodkov. V
letu 2016 je postalo jasno, da bo odločitev ustanoviteljev glede imena knjižnice obstala. Zato smo spomladi
2016 z oblikovalcem določili nov logo knjižnice, ki je v bistvenih potezah ohranil videz starega, ima pa
nekoliko drugačna razmerja med grafičnimi elementi in nekoliko drugačno barvno shemo. Logo
uporabljamo na vsem promocijskem in drugem gradivu.
V maju 2016 smo lahko naročili promocijsko gradivo: 2.000 vrečk iz naravnega platna, 1.000 notesnikov in
1.000 kemičnih svinčnikov – vse označeno z logom knjižnice. Vrečke delimo na novo vpisanim
uporabnikom knjižnice, ostalim pa so na voljo po ceni 2,00 EUR. Ker jih hitro zmanjkuje, smo konec
novembra 2016 naročili še 1.500 vrečk.
Promocija knjižničnega gradiva, knjižničnih storitev, dejavnosti in dogodkov
Tudi letos smo pri promociji knjižničnega gradiva sledili lanski usmeritvi, da je najbolj smiselno
pripravljati tematske priporočilne sezname, ki jih objavimo tudi na spletni strani v obliki pdf datoteke.
Letos smo pripravili 9 novih in sicer S formo v zimo, Zimski izbor e-knjig v Knjižnici Franceta Balantiča
Kamnik, Jedi slovenskih pokrajin, E-knjige za poletno branje, Humor, Učenje je lahko zabavno, Pomladni
izbor e-knjig v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik, Čas za vrt in Revije in časopisi v tujih jezikih v vaši
knjižnici. Posodobili in ponovno natisnili smo tudi nekaj lanskih, kot so npr. Čas za pozornost priporočilni seznam za tiste, ki iščete ideje v zvezi z obdarovanjem, Darovi jeseni za gospodinje in
gospodinjce, Starši najstnikov pozor! - Priporočilni seznam za starše in Nazaj v formo.
Promocijsko gradivo natisnemo v knjižnici za osrednjo knjižnico in enote. Kasneje se dotisk naredi po
potrebi. Ob zunanjih dogodkih, ki jih je mogoče izkoristiti za promocijo naših dejavnosti (npr. Kamfest,
Veronikin pravljični festival idr.) pripravimo dodatne izvode.
V letu 2016 smo posebno pozornost posvetili promociji e-virov, katerim je bila posvečena ob dnevu
splošnih knjižnic (21. 11. 2016). Na ta dan smo pripravili predstavitve e-virov v treh terminih, za
predstavitve pripravili predstavitveno zgibanko, dogodek promovirali v lokalnih medijih in ažurirali
podatke na dostopni točki do e-virov, na naši spletni strani. Knjižnica se je s svojimi dejavnostmi pridružila
številnim slovenskim splošnim knjižnicam, ki so s tem odzvale akciji ZBDS.
Posebne promocije je bil letos deležen tudi e-vir, ki ga pripravljamo v knjižnici, t. j. Kamniško-komendski
biografski leksikon (www.leksikon.si), kateremu smo posvetili koledarček za leto 2017, ki smo ga delili
uporabnikom. Izšel je v 1.000 izvodih. Za Kamniško-komendski biografski leksikon smo pripravili tudi
novo promocijsko zgibanko, ki je namenjena predvsem pridobivanju novih sodelavcev.
Tematske razstave, oz. promocijsko izpostavljanje literature, pripravljajo tudi na Oddelku za delo z
uporabniki in sicer v osrednji knjižnici in v vseh enotah.
Knjižnično gradivo knjižnica promovira tudi z organizacijo dogodkov in dejavnosti povezanih s knjigo
(Srečanja s knjigo, Poletno družinsko branje, Predbralna značka Veronikin zaklad, predstavitve knjig idr.)
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in s Kamniško-komendskim biografskim leksikonom, kjer promoviramo veliko gradiva domoznanske
narave.
Promocija prireditev in dogodkov
Prireditve in dogodke v knjižnici smo promovirali s pripravo mesečnih tiskanih napovednikov, z
napovednikom na spletni strani knjižnice, z objavami na knjižnični facebook strani in z vabili, ki smo jih
natisnili za deljenje na oddelkih. Vabil ne pošiljamo več po pošti, oz. to počnemo le izjemoma. Stroške
promocije dogodkov smo bistveno zmanjšali z oblikovanjem enotnega mesečnega napovednika, ki je
nadomestil nekdanje napovednike v obliki knjižnice. V letu 2016 smo tako pripravili 12 takšnih
napovednikov, ki lahko služijo kot plakati (v A3 formatu), večinoma pa jih natisnemo v A4 formatu in
pustimo uporabnikom, da jih vzamejo.
V napovedniku na spletni strani smo v letu 2016 dodali novo vrstico, v katero lahko vpišemo natančno
lokacijo dogodka in jo uporabniki vidijo že v predogledu objave.
Maja 2016 je knjižnica soorganizirala (skupaj s Sekcijo za potujoče knjižnice pri ZBDS) festival potujočih
knjižnic. Za to priložnost smo dali izdelati knjižne kazalke. Dogodek smo promovirali z vabili, obvestili za
medije ter pripravo novic za spletno stran in FB.

Spletna stran
Na spletni strani smo v letu 2016 objavili 151 različnih vsebin (obvestila, novice, napovedniki dogodkov),
torej skoraj 3 na teden. Število objav se je v primerjavi z letom 2015, ko smo objavili okrog 80 vsebin,
povečalo za 48%.
Spletno stran je obiskalo 19.176 individualnih uporabnikov (4,89 % manj kot v 2015), ki so si opravili
39.461 obiskov spletne strani (1,2 % manj kot 2015). Povprečno se je posamezni obiskovalec na spletni
strani zadržal 2 min 3 s (v letu 2015 2min 6 s), pri čemer si je ob obisku ogledal 2,03 podstrani (1,2 % manj
kot v 2015).
V primerjavi z letom 2015 je obisk spletne strani nekoliko slabši, čeprav je bilo objav bistveno več. To
pripisujemo predvsem dejstvu, da je bilo leto 2015 netipično, saj je bilo takrat zanimanje javnosti za
kamniško knjižnico, ob medijsko izpostavljenih dogodkih ob preimenovanju knjižnice, neobičajno veliko,
posebno v juniju 2015. V drugih delih leta 2016 obisk spletne strani ni bistveno odstopal od tistega leta
2015, v juliju 2016 pa smo ga tudi precej presegli (v juliju je obisk vsakokrat velik zaradi poletnega
odpiralnega časa).
Na spletni strani smo dodali podstran Križnikov pravljični festival, kjer so dostopni vsi pomembni
napovedniki dogodkov, obvestila ter povzetki festivalskega dogajanja.
Preglednica 27: Prikaz obiska spletne strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (www.kam.sik.si) v letu
2016.
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Uporaba Facebooka
Za promocijo knjižnica uporablja tudi spletno socialno omrežje Facebook (FB). Do konca leta 2016 smo
objavili 207 vsebin, torej približno 4 na teden, od katerih so bile nekatere deljene z naše spletne strani,
najmanj 1/3 pa pripravljenih samo za FB. Število objav na FB je bilo v letu 2016 sicer znatno (za 44%)
manjše kot v letu 2015, ko smo imeli za to delo zunanjega sodelavca. Na FB strani objavljamo izključno
lastne vsebine promocijske narave, ki so neposredno povezane s knjižnico in dogodki v njej. Drugih vsebin
ne delimo. Do konca leta 2016 je FB stran knjižnice »všečkalo« 1342 posameznikov, kar pomeni, da je
število v primerjavi z letom 2015, poraslo za 3,2 %.

5.6.2

Razvoj novih, uporabniku prijaznih storitev, vzdrževanje in izboljšanje obstoječih storitev

V letu 2016 smo se na oddelku usmerili predvsem na izboljšave na področju osnovnih dejavnosti. S
preureditvijo referenčne zbirke smo uredili nov skladiščni prostor (skladišče 2), uporabnikom dali na voljo
za izposojo domov 842 enot knjižničnega gradiva, ki so bile prej na voljo izključno v čitalnici, predvsem
pa smo, v sicer močno prenatrpanem prostoru čitalnice, uredili prostor, ki ga bomo namenili študijskim
mestom. Že sedaj se je na novo pridobljeni prostor izkazal za zelo koristnega pri izvedbi delavnic in
izobraževanj za uporabnike.
Oznaka: ID-T10-17
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V letu 2016 smo se lotili tudi urejanja zbirke serijskih publikacij. Posebej pereča so bila nekatera neskladja
med dejanskim stanjem zaloge serijskih publikacij in podatki, ki so jih uporabniki lahko dobili v Cobissu. Z
namenom ureditve te zbirke je bilo potrebno najprej pripraviti seznam serijskih publikacij, ki jih dejansko
hranimo, pripraviti nov pravilnik za roke hrambe, povečati skladiščni prostor za serijske publikacije in del
zbirke preseliti v nov skladiščni prostor.
Tehnična oprema
Za nadzor nad uporabo računalnikov in dostopa do spleta, smo v septembru leta 2016 uvedli uporabo
programa Libnet. Libnet je namenjen predvsem nadzoru nad dostopom do interneta, knjižničarju pa
omogoča tudi ugasnitev računalnika v primeru, da uporabniki vztrajno kršijo čitalniški red. Z
vzpostavitvijo Libneta smo zagotovili možnost izvajanja IX. točke Čitalniškega reda (ID- N4-15), ki
omejuje dostop do internetnih vsebin mlajšim od 15 let. Po uvedbi opažamo večji red, v učilnico se vračajo
posamezniki, ki računalnik potrebujejo za resno delo ali študij, manj je težav s problematičnimi uporabniki,
program omogoča tudi pripravo statističnih podatkov o uporabi interneta. Računalniki so, z vso naloženo
programsko opremo, še vedno na voljo vsem uporabnikom, omejujemo pa dostop do interneta. Za dostop
do interneta pa se člani knjižnice lahko prijavo s svojim Cobiss uporabniškim imenom in geslom, ali pa jim
dostop omogočimo s posebnimi kuponi. Kuponov za dostop do interneta ne dajemo mlajšim od 15 let.
5.6.3

Izobraževanja

Izobraževanje zaposlenih
Na področju izobraževanja zaposlenih smo v letu 2016 sledili potrebam, ki smo jih zaznali pri pripravi
kompetenčnega modela v letu 2015. Da bi bile odpravljene nedorečenosti na področju izobraževanj, ki so
oteževale organizacijo in spremljanje, smo v maju 2016 pripravili nov Pravilnik o izobraževanju,
izpopolnjevanju in usposabljanju v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik (ID-P17-16), ki jasneje določa
pristojnosti, pravice in dolžnosti udeležencev na tem področju, pa tudi mesto načrta izobraževanja.
Pravilnik, ki temelji na veljavni zakonodaji, strateških dokumentih knjižnice in zaznanih razvojnih potrebah
(kompetenčni model) je bil potrjen v decembru 2016, upoštevali smo ga pri pripravi načrta izobraževanj za
leto 2017.
Tudi v letu 2016 smo za zaposlene organizirali izobraževanja v knjižnici, udeležili so se zunanjih
izobraževanj, izobraževalne vsebine smo postavili tudi v e-učilnico, kjer smo zbirali poročila z
izobraževanj in tudi izpolnjevali naloge na postavljene teme. Organizirali smo 6 kolektivnih izobraževanj,
napotitev na zunanja izobraževanja je bilo vsega skupaj 36. Na zaposlenega smo opravili 28,41 ur
izobraževanj.
Natančnejši podatki o izobraževanjih za zaposlene so navedeni v prilogi.
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Izobraževanje odraslih uporabnikov
V letu 2016 smo na oddelku za odrasle uporabnike organizirali 11 izobraževalnih programov. Od tega v
okviru dejavnosti Delimo znanje 9, prestali dve pa sta bili računalniški tečaji in tečaji slovenskega
jezika za tujce. Vseh udeležencev izobraževanj je bilo 372, izobraževalne dejavnosti so skupaj trajale 609
ur.

a) Računalniški tečaji
V letu 2016 smo organizirali 24 petdnevnih terminov računalniških tečajev, v skupnem trajanju 180
delovnih ur, v katere je bilo vključeno 113 udeležencev (6,2 % več kot v letu 2015). Udeleženci so
večinoma upokojenci ter nezaposlene osebe srednjih let. Povprečno število udeležencev računalniškega
tečaja je bilo v letu 4.7/termin ( v letu 2015 je bilo 4,29/termin). Zaradi zagotavljanja kvalitete tečaja na
termin ne sprejemamo v skupino več kot 5 udeležencev. Do težav pri organizacijah tečaja je prihajalo
predvsem zaradi zastarele računalniške opreme. Zanimanje za računalniške tečaje je zelo veliko, zato so
naložbe v računalniško opremo za uporabnike in njeno zaščito zelo smiselne in potrebne.

b) Delimo znanje
V okviru projekta Delimo znanje smo organizirali 9 delavnic in tečajev v skupnem trajanju 60 ur, katerih
se je skupno udeležilo 129 uporabnikov. V prvi polovici leta smo organizirali delavnico izdelave
waldorfskih punčk, začetni tečaj šaha za otroke med zimskimi počitnicami (organizira pionirski oddelek v
okviru projekta Delimo znanje), delavnico izdelave polstenih otroških copat, delavnico dekoracije s sadjem
in zelenjavo. V drugi polovici leta pa tečaj joge, začetni tečaj francoščine, ustvarjalne delavnice Po/moč z
umetnostjo, delavnico izdelave mini waldorfskih punčk in delavnico izdelave polstenih copat. Število
udeležencev pri dejavnostih je omejeno. Projekt je prostovoljen za izvajalce in brezplačen za udeležence. S
prostovoljnimi prispevki se povrnejo stroški za material.
Preglednica 28: dejavnosti v okviru projekta Delimo znanje v letu 2015.
Naslov

Število

Omejitev

Trajanje

delavnice/izobraževanja

udeležencev

št. prijav

delavnice/izobraževanja

Mesec

(ur)
April

Kvačkanje

6

Da

7,5

Maj

Izdelava naravnih čistil

8

Ne

2

Maj

Izdelava naravne

15

Ne

2

kozmetike
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Delavnica javnega
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14

Da

10

15

Da

10

16

Da

6

74

/

37,5

nastopanja
Oktober

Izdelava waldorfskih
punčk

November

Francoščina: osvežitveni
tečaj

SKUPAJ

6

c) Tečaji slovenskega jezika za tujce
Tečaji slovenskega jezika za tujce so v letu 2016 potekali v kar 5 različnih skupinah ( v letu 2016 v 2), kar
kaže na izjemno potrebo po tovrstnih izobraževanjih. Tudi v letu 2016 je tujce poučevala Erika Poljanšek.
V letu 2016 je bilo opravljenih skupaj 348 ur pouka slovenščine. Število dni, ko so tečaji potekali, je bilo
101. Povprečno so skupine štele 4,96 udeleženca, povprečna dnevna udeležba pa je bila 5,21 udeležencev v
skupini. Največje skupine so v nekaterih obdobjih štele do 13 udeležencev. Vsega skupaj je tečaj krajši ali
daljši čas obiskovalo 60 udeležencev. Za razumevanje navedenih podatkov je potrebno vzeti v obzir
sledeča dejstva:
-

-

Običajno je število udeležencev večje v začetku šolskega leta in manjše proti koncu,
Udeleženci in udeleženke tečajev si v veliki meri urejajo osnovne bivanjske razmere, predvsem
zaposlitev. Ko jo najdejo, običajno prenehajo obiskovati tečaj, ker le-ta večinoma poteka v
dopoldanskih urah (čeprav imamo tudi popoldanski termin).
Posebno nestabilna skupina udeležencev so moški, ki hitro odnehajo,
Najbolj stabilno udeležbo tečaja imajo ženske - gospodinje, ki ne iščejo zaposlitve.

d) Drugačne poti
Drugačne poti so dejavnost za odrasle s težavami v duševnem razvoju. Pripravljamo jih skupaj z VVZ
Sožitje. Desetih srečanj se je udeleževalo okrog 25 odraslih in spremljevalcev.
Preglednica 29: trajanje izobraževalnih dejavnosti za odrasle in število udeležencev
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Kamniško-komendski biografski leksikon (www.leksikon.si)

V Kamniško-komendski biografski leksikon smo v letu 2016 dodali 20 novih osebnosti. Večinoma gre za
osebe iz starejših obdobij, katerih predstavitev predstavlja precejšen strokovni zalogaj. Pri osebnostih, ki
sicer nedvomno spadajo v takšno publikacijo, a so umrle šele pred kratkim, smo se odločili, da jih v
publikacije ne bomo vnašali prehitro, ampak bomo počakali, da bo o njih na voljo dovolj virov, da bo
mogoče narediti strokovno objektiven zapis. Pri leksikonu sta v letu 2016 delala 2 (1 zaposleni in 1
prostovoljec, ki je bil del leta tudi zaposlen preko javnih del). Sproti smo dopolnjevali sezname literature
pri že vnesenih biografskih člankih in dopolnjevali podatke. Obisk spletne strani leksikona je bil zaradi
manjšega števila vnosov manjši. 7,441 uporabnikov je opravilo 9,829 ogledov spletne strani. Ob obisku so
si povprečno ogledali 3,19 strani in se na strani zadržali 2 min 55 s. Za promocijo leksikona smo v letu
2016 pripravili novo zgibanko, ki je namenjena predstavitvi publikacije, predvsem pa vabilu novim
sodelavcem, saj vsebuje tudi informacijo, katera znanja in veščine se potrebujejo pri pripravi biografskih
člankov in urejanju.
Oznaka: ID-T10-17
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Preglednica 30: Prikaz obiska spletne strani Kamniško-komendskega biografskega leksikona
(www.leksikon.si) v letu 2015.

5.6.5

Serijske publikacije

V letu 2016 je imela Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik naročenih 189 naslovov serijskih publikacij in
1 v e-obliki. Vsega skupaj je knjižnica v letu 2016 hranila 234 naslovov (v skladišču hranimo številne
publikacije, ki ne izhajajo več ali niso več naročene.
V letu 2016 smo na novo naročili 11 naslovov slovenskih serijskih publikacij, s katerimi smo nadomestili
predvsem tiste, ki so sredi leta 2015 prenehale izhajati (znani dogodki v zvezi s prodajo blagovnih znamk
in z njimi povezanih avtorskih pravic). Gre za sledeče naslove: Zarja (namesto Jane), Vklop (namesto
Stopa), Ekipa SN (namesto Ekipe), Avenija (namesto Obrazov), Ženska (namesto Naša žena), Zeleni raj
(namesto Rože in vrt), Bodi zdrava (namesto Lepa & zdrava), Top! (namesto revije Smrklja), Maja
(namesto revije Anja) in Fatalna (namesto revije Eva). Na novo smo, na predlog sodelavke z mladinskega
oddelka, naročili revijo #najst, ki je namenjena najstnikom.
V letu 2016 smo na dom izposodili 3041 izvodov serijskih publikacij, kar je malenkost (0,46 %) več kot v
letu 2015, ko smo izposodili 3024.
a) Preureditev zbirke serijskih publikacij
V letu 2016 smo se lotili urejanja zbirke serijskih publikacij, ki je bila potrebna zaradi nesmiselno dolgih
rokov hrambe nekaterih naslovov in predvsem zaradi nujnosti ureditve podatkov o zalogi serijskih
publikacij, ki so vidni v COBISS/OPAC in v nekaterih primerih bili pravilni, zaradi česar je pogosto
prihajalo do težav ob naročanju gradiva s strani uporabnikov in tudi pri naročilih v okviru medknjižnične
izposoje. Podatke o zalogi serijskih publikacij brez rednega dotoka (npr. publikacij, ki so prenehale izhajati
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ali so bile odjavljene), je bilo nujno potrebno urediti tudi v luči redne inventure (v letu 2018), saj bi se, ko
bi to delo ne bilo opravljeno, lahko takrat pokazal izjemno velik primanjkljaj.
Spomladi smo zato pripravili novo navodilo o rokih hrambe serijskih publikacij, s katerim smo skrajšali
čas hrambe za publikacije kratke aktualnosti (predvsem dnevno časopisje, revije z lahkotnejšo vsebino).
Dnevno časopisje smo v tem letu začeli odpisovati mesečno (hranimo tekoči in prejšnji mesec). Delež
naslovov serijskih publikacij v letu 2016, glede na dolžino roka hrambe, je predstavljen v spodnjem
prikazu. 30% hranimo trajno, gre za publikacije z domoznansko vsebino ter znanstvene in strokovne
publikacije, ki prinašajo vsebino trajnega pomena za lokalni prostor ali strokovno področje, na katerega se
nanašajo. Številni naslovi, ki jih hranimo trajno, ne izhajajo več.
Novo navodilo je bilo potrebno, ker je bilo dosedanje zastarelo, predvsem pa je določalo mnogo predolge
roke hrambe nekaterih serijskih publikacij. Zaradi dolgih rokov hrambe smo se soočali z veliko stisko v
skladišču serijskih publikacij, pa tudi fizično stanje gradiva je bilo takšno, da ni bilo več primerno za
izposojo. Novo navodilo obstaja v elektronski obliki in sicer v obliki tabele, ki vsebuje popoln seznam
serijskih publikacij za katere obstaja zaloga, ne glede na to ali so naročene ali ne. Ob posameznih naslovih
je informacija o dotoku publikacije (naročena ali ne), o roku hrambe in opombe. Vsi naslovi vsebujejo tudi
povezavi v vzajemno bazo Cobib in našo lokalno bazo. Na oddelku bomo vsako leto pripravili posodobljen
seznam serijskih publikacij z vsemi naštetimi informacijami, ki bo poslan direktorici v potrditev.
Novo navodilo uvaja pri serijskih publikacijah 5 vrst rokov hrambe in sicer trajno, 5 let, prejšnje in tekoče
leto, tekoče leto ter tekoči in prejšnji mesec. Kriteriji za razvrstitev publikacij v posamezno kategorijo so
sledeči:
Preglednica 31: Rok hrambe
ROK
HRAMBE

OPIS

Trajno

-

5 let

-

Prejšnje
tekoče leto

in

Oznaka: ID-T10-17

-

Serijske publikacije z domoznansko vsebino,
Uradni listi,
Znanstvene serijske publikacije,
Strokovne revije, ki vsebujejo strokovne članke, ki bralcem
na poljuden način posredujejo vsebine, katerih poudarek je
na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja
(po: Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v
sistemu Cobiss, 2013) ali revije posebne
družbene/kulturne vrednosti s tradicijo
Strokovne serijske publikacije, katerih strokovna aktualnost
je podvržena hitrim spremembam zaradi naglega razvoja
stroke (npr. zdravstvo , alternativna medicina, nega) ali
spremembam družbenih trendov (npr. publikacije s področja
mode, ustvarjanja idr.).
Serijske publikacije katerih aktualnost je kratkotrajna (revije
o družabnem življenju ipd.)
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Tekoče leto
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Časniki,
Oglasniki,
Priloge časnikom s kratkotrajno aktualnostjo (npr. TV
sporedi ipd.)
Priloge časnikov,
Revije in glasila s krajšim obdobjem aktualnosti.

V okviru preureditve zbirke serijskih publikacij smo v skladišče serijskih publikacij (podstrešje) prestavili
vse tiste serijske publikacije, ki so prenehale izhajati in jih hranimo trajno. V čitalnici so od serijskih
publikacij, ki jih hranimo trajno, ostale le tiste z rednim dotokom in to letniki od leta 2000 dalje, starejši so
v skladišču.
Preglednica 32: Delež števila serijskih publikacij glede na rok trajanja v letu 2016.
Delež naslovov serijskih publikacij glede na rok hrambe
v letu 2016 (Σ=234 naslovov)
Trajno (71 nasl.)
18%
30%
6%

5 let (31 nasl.)
Prejšnje in tekoče leto
(78 nasl.)

33%

13%

Tekoči in prejšnji mesec
(13 nasl.)
Tekoče leto (41 nasl.)

b) Preureditev referenčne zbirke v čitalnici
V letu 2016 smo se lotili tudi preureditve referenčne zbirke v čitalnici. Gre za zbirko, ki je namenjena
predvsem študijski rabi v čitalnici. Preureditev je bila nujna, ker je bila dosedanja referenčna zbirka
preobsežna, literatura v njej v velikem delu zastarela, zavzemala je veliko dragocenega prostora, predvsem
pa se je njena funkcija v času interneta in lahko dostopnih e-virov spremenila, zaradi česar je bila malo v
rabi. Pred preureditvijo je stara referenčna zbirka štela 1.392 enot gradiva.
V okviru preureditve je bil najprej pripravljen načrt preureditve, ki je vseboval vse naslove in oznak
predlog kaj naj bi z njimi storili. Za naslove, ki jih ne moremo imeti v referenčni zbirki, jih pa nismo želeli
odpisati, smo uredili novo lokacijo na podstrešju, jo poimenovali »skladišče 2« (sk2) tja postavili tudi večji
del polic iz čitalnice. Pri preureditvi zbirke smo odpisali 244 (18 %) enot zastarelega gradiva, na lokacijo
»skladišče 2« je bilo prestavljenih 726 (52 %) gradiva, 63 (4 %) enot gradiva smo prestavili na oddelek za
odrasle in mladinski oddelek, 359 (26 %) enot gradiva pa je ostalo v novi referenčni zbirki, ki je
uporabnikom na voljo v čitalnici.
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Preglednica 33: Preureditev nekdanje referenčne zbirke v številkah.

Preureditev nekdanje referenčne zbirke
(Σ=1392) v številkah
4%

Nova referenčna
zbirka (či, 259 enot)
26%

18%

Skladišče 2 (sk2, 726
enot)
Odpisano (244 enot)

52%

Prestavljeno (63
enot)

Gradivo, ki je bilo prestavljeno na lokacijo »skladišče 2«, je na voljo za izposojo (razen jezikovnih
slovarjev), uporabniki pa do njega nimajo prostega dostopa. Postavljeno je po glavnih skupinah UDK in
znotraj skupin po abecedi.
Slika 1: Na novo urejeni skladiščni prostor na podstrešju (sk2).

S preureditvijo referenčne zbirke smo v čitalnici pridobili nekaj dragocenega prostora z naravno svetlobo,
ki ga bomo namenili ureditvi študijskih mest. Prenova je med obiskovalci čitalnice naletela na ugoden
odziv. Pohvalijo predvsem boljšo osvetlitev z naravno svetlobo in da prostor diha.
Slika 2: Na novo pridobljeni prostor v čitalnici (avg. 2016).
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Čitalnica

Čitalnica uporabnikom ponuja 17 študijskih mest (8 v čitalnici in 9 v študijski sobi), 10 računalniških mest
(2 v čitalniškem prostoru in 8 v računalniški učilnici) in 8 mest v časopisnem delu čitalnice. Prostor je v
celoti pokrit z odprtim Wi-fi, katerega signal smo v letu 2015 okrepili z dodatno dostopno točko. V
čitalniškem prostoru imajo poleg čitalniškega gradiva (serijske publikacije) svoje mesto tudi Bavarskoslovenska zbirka, Sadnikarjeva donacija, domoznanska zbirka in zbirka raritet.
V čitalnici urejamo hemeroteko. Spremljamo dnevno časopisje z namenom zbiranja domoznanskih
člankov, ki se vsebinsko nanašajo na občini Kamnik in Komenda. Zbiramo fotokopije člankov, ki jih
tematsko razvrščamo in hranimo v fasciklih, ločeno po občinah. Za lažje iskanje člankov po naslovih jih
kronološko vpisujemo v Excelovo tabelo. Posebej se arhivirajo članki, ki se nanašajo na vse enote naše
knjižnice in predstavljajo kroniko knjižnice.
V prostoru so tri računalniška delovna mesta za zaposlene. Na oddelku redno delamo 3 zaposleni (2 polni
delovni čas, 1 pa pribl. 1/5%), občasno tudi javni delavci in prostovoljci, zaradi česar smo nemalokrat v
prostorski stiski. Javni delavci in prostovoljci na oddelku ne opravljajo strokovnega knjižničarskega dela,
ampak so večinoma vključeni v druge dejavnosti.
Med večje težave na oddelku, glede na naravo njegovih zadolžitev in vsebine, smo tudi v letu 2016
zaznavali predvsem sledeče:
-

-

hrup iz sosednje glasbene šole in telovadnice, ki je najbolj zaznaven ravno v območju
namenjenemu študiju (tiha študijska soba, računalniška učilnica),
zastarela računalniška oprema (pogoste okvare, hrup),
občasno pomanjkanje delovnih postaj za zaposlene in druge delavce knjižnice, predvsem takšnih,
ki bi omogočala za ostale uporabnike nemotečo glasno komunikacijo, ki je v številnih primerih
potrebna (npr. za telefonsko obveščanje uporabnikov naših storitev ali poslovnih partnerjev, tudi
komunikacija ob pripravi projektov itd.) ter nemotečo uporabo tehničnih pripomočkov
(fotokopiranje, priprava publikacij itd.)
nimamo ločenih prostorov za fotokopiranje ter pripravo promocijskih gradiv.

Obiskovalci čitalnice se ob prihodu v čitalnico podpišejo na evidenčni list, s pomočjo katerega spremljamo
obisk čitalnice. V letu 2016 je imela čitalnica 7.349 evidentiranih obiskovalcev. Povprečni obisk čitalnice
(skupaj z računalniško učilnico) je bil 28,86 26,42 obiskovalca /dnevno. To pomeni, da se je povprečni
dnevni obisk čitalnice, v primerjavi z letom 2015 povečal za 8,4 %. Najboljši obisk je v zimskih mesecih,
začetek in konec leta, najnižji pa v poletnih, ko knjižnica obratuje po poletnem delovnem času in je
čitalnica odprta krajši čas. Najvišji povprečni dnevni obisk smo imeli tako v februarju 2016 in sicer 34.67,
najnižji pa v juliju, ko je bil 16,71. Podatki kažejo, da je bil obisk čitalnice v letu 2016 opazno boljši kot v
letu 2015 in sicer beležimo izboljšanje povprečnega dnevnega obiska za 8,45 % (v letu 2015 je bil povp.
dnevni obisk 26,42 obiskovalca, v letu 2016 pa 28,86).
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Preglednica 34: Gibanje povprečnega števila obiskovalcev v čitalnici v letu 2016.
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Julij
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31,57
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29,24
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27,95

Mesec

40,00
35,00
30,00
25,00

5.6.7

20,00
15,00

Promocija knjižnice

Tudi v letu 2016 smo med uporabniki promovirali nakup knjig, katerih založnik je naša knjižnica.
Knjižnica trži tudi organizacijo in izvedbo tematskih rojstnodnevnih zabav, ki jih naročniku zaračunava po
ceniku. V letu 2016 je bilo organiziranih 12 zabav, na katerih se je pod vodstvom animatork zabavalo 109
otrok.
Za leto 2017 smo na oddelku pripravili vsebino knjižničnega koledarčka. Letos je posvečen Kamniškokomendskemu biografskemu leksikonu (www.leksikon.si). Koledarček za leto 2017 je bil pripravljen v
nakladi 1000 izvodov, ki jih letos ponovno predvsem delimo – uporabniku smo 1 podarili, če je želel več
koledarčkov, pa jih je bilo potrebno kupiti po ceni 2 EUR/kos.
Ob Festivalu potujočih knjižnic smo naročili priložnostne kazalke, ki smo jih delili brezplačno.
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Večina promocijskih gradiv, ki jih na oddelku pripravljamo za uporabnike, vsebuje reklamno sporočilo za
nakup knjig, katerih založnica je knjižnica (trenutno Kamniške pravljične poti in Zlati hrib).
5.6.8

Zagovorništvo

Za namen ohranjanja pozitivne javne podobe naše knjižnice in knjižnične dejavnosti kot takšne, smo v letu
2016 pripravili dve številki revije Iz vaše knjižnice. Publikacija v celoti nastaja znotraj knjižnice, oblikuje
jo prostovoljka, večino prispevkov prispevamo zaposleni na našem oddelku. Revijo brezplačno delimo
uporabnikom v knjižnici in na dejavnostih zunaj nje (npr. Kamfest). Posamezne številke so dosegljive tudi
na spletni strani.
5.6.9

Sodelovanje pri prijavah na razpise

V aprilu 2016 smo pripravili opis naših projektov v angleškem jeziku in ga posredovali v podatkovno bazo
Centra ustvarjalna Evropa – Creative Europe z namenom, da bi za naše dejavnosti, kadar bo to smiselno,
našli morebitne partnerje v tudi v drugih državah Evropske unije. Predstavili smo 2 projekta in sicer tečaje
slovenskega jezika za tujce in Kamniške pravljične poti. Na našo predstavitev smo prejeli odzive. Do
sodelovanja pri mednarodnih projektih v letu 2016 sicer ni prišlo, ker nismo našli primernega projekta, a
opisi naših projektov ostajajo v bazi na voljo potencialnim partnerjem.
V letu 2016 smo v Oddelku za razvoj in informacijsko dejavnost (čitalnica) sodelovali tudi pri prijavi na
Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri
Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016, Las Srce Slovenije. Namen
razpisa je bil prijava operacije za pridobitev finančnih sredstev. KFBK se je prijavila z operacijo Jenkret je
biv: Križnikov pravljični festival.
5.6.10 Kamniške pravljične poti
V letu 2016 smo izvedli 3 pravljične poti, katerih se je skupaj udeležilo 130 ljudi (družine z otroki).
Preglednica 35: Udeležba in naslovi pravljičnih poti
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80
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3
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/

7 ur 30 min

pravljična pot z
Ireno Cerar
SKUPAJ

3

5.6.11 Medijske objave o Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik
V letu 2016 smo zaznali 95 objav, ki so se tematsko dotikale Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Od
zaznanih objav, jih je bilo kar 50 (52,6 %) objavljenih na spletu. Število je neprimerljivo manjše kot v letu
2015, ko je bilo v javnosti močno prisotno vprašanje preimenovanja knjižnice po pesniku Francetu
Balantiču in smo jih zaznali kar 271 (skupaj s spletnimi mediji).
Zap.
št.

AVTOR

NASLOV
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o Gorenjski
srečanjih
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Oznaka: ID-T10-17

PUBLIKACI
JA

Gorenjski

V1/16
ID-T10-17

SPLETNI
NASLOV

PODAT DATUM
KI
O OBJAVE
OBJAV
I

Stran 48 od 92

Poslovno poročilo za leto 2016
Paladin

direktorici
knjižnice

7.

Milena
Glušič
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je biv
podobe
Križnikovih
pravljic 2016

http://www.kamni
k.info

20.4.2016

80.

Prihaja
Križnikov
pravljični
festival

5.

http://www.kamni
k.info

13.5.2016

81.

5. Križnikov
pravljični
festival

http://www.kamni
k.info

10.6.2016
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82.

Križnikov
pravljični
festival
v
Motniku
je
(bil)
pod
streho

http://www.kamni
k.info

12.6.2016

83.

Križnikov
pravljični
festival
Jenkret
biv...

http://www.kulttu
rnibazar.si

5.6.2016

je

84.

Križnikov
pravljični
festival bo v
vsakem
vremenu

http://www.modre
-novice.si

9.6.2016

85.

Jenkret
je
biv...Križniko
v
pravljični
festival

http://www.modre
-novice.si

10.6.2016

Živo
Modre
pripovedovanj novice
e ob stripu in
ljudski glasbi

št. 198, maj 2016
str. 36

87.

Pripovedovalst Modre
vo v živo je novice
živo

št. 199, junij 2016
str. 5

88.

Križnikov
Ženska
festival, Živo
pripovedovanj
e ob stripu in
ljudski glasbi

št. 5, str. 3.5.2016
6

86.

89.

M. Štrajhar

Jasna
Paladin

Oznaka: ID-T10-17
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90.

Jasna
Paladin

Pravljice,
Kamničanka
stripi
in
ljudska pesem

št. 12, 24.6.2016
str. 9

91.

Mateja
Gruden

Križnikov
Lipov list
pravljični
festival, kako
ljudska
zapuščina
razživi kraj

št. 6, str. junij 2016
34

92.

Jana
Zupančič
Grašič

Domišljija se Nedelo
za dva dni
preseli
v
Motnik

št. 23, 5.6.2016
str. 15

Križnikov
Domžalske
pravljični
novice
festival - živo
pripovedovanj
e ob stripu in
glasbi

št. 8, str. 10.6.2016
24

93.

94.

Tadeja
Pungerčar

V Motniku so PIL
pravljice doma

št. 10, 15.6.2016
str. 46

95.

Jasna
Paladin

Prvih
pet Gorenjski
pravljičnih let glas

št. 48, 17.6.2016
str. 7

5.6.12 Omogočanje oddaljenega dostopa do baz podatkov
Oddelek, poleg

izvajanja vrste razvojnih in izobraževalnih aktivnosti, omogoča oddaljen dostop do

naslednjih baz podatkov:


Cobiss katalog,



davčni, finančni in pravni portal Tax-Fin-Lex,



EBSCO host,



Digitalna knjižnica Kamnik,
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aBook Public Library Collection (EBSCO).



Pressreader.
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KAZALNIKI USPEŠNOSTI

S kazalniki uspešnosti preverjamo trende v razvoju in rezultate ter učinke realizacije letnih ciljev. V skladu
s sistemom vodenja kakovosti po standardih ISO 9001:2008 smo zavezani preverljivim ciljem, s katerimi
preverjamo uspešnost delovanja. Kazalniki uspešnosti so določeni v Poslovniku o kakovosti.

Preglednica 21: Ključni kazalniki uspešnosti MKK
SLO 2015

2014

2015

2016

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)/(3)

(4)/(1)

KKU1

5,67

4,17

4,29

4,41

103

77

KKU2

12,11

12,50

12,86

12,49

97

103

KKU3

23,23

23,37

23,67

23,55

99

101

Naslovi vrstic: KKU1 – Skupno število knjižničnega gradiva na prebivalca; KKU2 – Število izposojenih
enot na prebivalca; KKU3 – Delež aktivnih uporabnikov.
Upad izposoje je obrazložen pri Storitve za uporabnike – izposoja. V primerjavi z realizacijo v lanskem
letu je manj izposoje in manj članov. Trend je bil v prejšnjih letih opazen na državnem nivoju, zato smo
načrtovali manj, kot smo realizirali, vendar je realizacija manjša kot v lanskem letu. Kljub upadu izposoje
nabavne politike ne bomo spreminjali, saj naše vodilo ostaja kakovost gradiva.

Preglednica 22: Finančni kazalniki uspešnosti MKK
SLO 2015

2014

2015

2016

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)/(3)

(4)/(1)

F2

8,35

11

10,1

10,73

106

128

F3

3,28

3,72

3,54

3,43

97

105

F4

20,40

17,31

18,1

18,09

100

89
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Naslovi vrstic: F2 – Delež lastnih prihodkov v skupnih prihodkih v odstotkih; F3 –. Sredstva za nabavo
knjižničnega gradiva na prebivalca; F4 –. Sredstva za knjižnico na prebivalca.
Glede na slovensko povprečje imamo večji delež lastnih prihodkov od skupnih prihodkov in sredstev za
nabavo gradiva in manj vseh sredstev na prebivalca občin. Upada kazalnik F3, ker država ves čas
zmanjšuje sredstva za nabavo gradiva. Kljub nekaterim trendom zmanjševanja smo glede na celotno
državno situacijo lahko zadovoljni s finančnimi kazalniki, ki kažejo stabilnost, zlasti pri financiranju s
strani ustanoviteljic. Naj dodamo, da je bilo za potrebe članka o socialnem kapitalu izračunana dodana
vrednost knjižnice z metodo povrnitve vlaganja (ROI – return of investment) in da smo ugotovili, da
knjižnica vsak vložen evro s svojimi storitvami (izposoja, dogodki, bibliopedagoške dejavnosti) 5-kratno
povrne.
Preglednica 23: Kazalniki uspešnosti z vidika uporabnikov
SLO 2015

2014

2015

2016

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)/(3)

(4)/(1)

O1

668

600

611

611

100

91

O2

4,97

4,32

4,13

4,22

102

85

Naslovi vrstic: O1 – Letna odprtost knjižnice glede na prebivalca; O2 – Število obiskov na prebivalca
Število obiskov na prebivalca se je povečalo kljub zmanjšanju izposoje. Povečal se je obisk zaradi izposoje
na dom (v primerjavi z letom 2015 za 2.328 obiskov), predvidevamo, da zaradi možnosti rezervacij, saj se
te storitve uporabniki vedno bolj poslužujejo ( v primerjavi z letom 2015 se je število rezervacij povečalo za
1.765). Uporabniki knjižnico obiskujejo pogosteje, vendar si izposojajo manj gradiva.
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NASTANEK NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2016 ni bilo nepričakovanih posledic in zapletov pri izvajanju programa.

8

9

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIMI LETI


Dokupili smo otroško gradivo za medkulturno zbirko v albanskem jeziku, kar je posebnost, ker je
to gradivo težko pridobiti.



Projekt Delimo znanje žanje veliko zanimanje, zato so delavnice hitro polne, saj je število
udeležencev omejen.



Število rezervacij in podaljševanje preko spletnega segmenta Moja knjižnica narašča.



Narašča število izposoj e-knjig.



Organizirali smo festival potujočih knjižnic, kjer so bile zbrane vse slovenske in nekaj tujih
potujočih knjižnic. Organizacija je bila brezhibna in odmevna.



V čitalnici smo preuredili referenčno zbirko, ki je bila zastarela.



Sprejet je bil Pravilnik o izobraževanju.

POJASNILA K ZAKLJUČNEMU RAČUNU

1.

BILANCA STANJA

Bilanca stanja je sestavljena v skladu z zakonom o računovodstvu, pravilnikom o vsebini,
členitvi in obliki računovodskih izkazov on odredbo o razčlenjevanju in merjenju prihodkov
in odhodkov.
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je določeni uporabnik enotnega kontnega plana, zato
smo v bilanci stanja upoštevali pri vrednotenju in merjenju sredstev in obveznosti do
njihovih virov pravila računovodskih standardov, razen če je z zakonom o računovodstvu in
drugimi predpisi določeno drugače.
Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjeni glede na njihovo vrsto in ročnost.
Tako imamo med dolgoročnimi sredstvi opremo, drobni inventar z dobo uporabnosti več kot
1 leto in vrednostjo do 500 EUR.

Oznaka: ID-T10-17

V1/16
ID-T10-17

Stran 63 od 92

Poslovno poročilo za leto 2016

Oznaka: ID-T10-17

OSNOVNA SREDSTVA TER DROBNI INVENTAR
V letu 2016 smo nabavili za 131.085,01 € opreme in drobnega inventarja. Nabavili smo:
o Računalniško in drugo opremo v višini 7.911,83 €
o knjige, CD, DVD, kasete, strokovna literatura v višini 123.173,18 €.
 Finančna sredstva za potrebne investicije smo pridobili pri naslednjih financerjih:
o knjige, CD, DVD,kasete ter strokovna literatura: Ministrstvo za kulturo v višini
28.980 €; Občina Kamnik 75.000 €; Občina Komenda 14.300 € ter lastna sredstva
KFBK v višini 4.893,18 €;
o računalniška oprema in druga oprema: občina Kamnik 6.000 €; Občina
Komenda 1.235 €. Lastnih sredstev smo vložili v povečanje osnovnih sredstev za
1.943,98€.
 Po sklepu inventurne komisije smo odpisali za 1.236,03 € opreme in drobnega inventarja,
gre predvsem za .police..
 Amortizacijo smo opravili v skladu z 42.čl. zakona o računovodstvu, se pravi, da je bila
izračunana amortizacija za vsako nabavljeno osnovno sredstvo posamično in po stopnjah,
ki so predpisane po Navodilu o načinu in stopnjah odpisa za leto 2016. Skupna
amortizacija je znašala 139.513,79 € ter smo jo pokrivali iz:
o oblikovane donacije za Sadnikarjevo zbirko v višini 2.000,00 €;
o dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah za bibliobus po financerjih v višini
22.056,00 €
o v breme sredstev prejetih od soustanoviteljice občine Kamnik v višini 79.043,52 €;
o v breme sredstev prejetih v upravljanje s strani soustanoviteljice občine Komenda v
višini 7.357,07 €;
o v breme sredstev prejetih v upravljanje s strani Ministrstva za kulturo-28.980€
o v breme stroškov pa 77,20€
Med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo programsko opremo za vodenje
evidence delovnega časa in računovodske programe.
Skupna vrednost vseh osnovnih sredstev ter drobnega inventarja na dan 31.12.2016 znaša
1.582.801,89 € .
Oznaka: ID-T10-17
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KRATKOROČNA SREDSTVA

Denarna sredstva na TRR na dan 31.12.2016 znašajo 14.633,76 € ter gotovina v višini
26,42 €.
Na dan 31.12.2016 imamo za 2.356,36 € odprtih terjatev do naših kupcev, ki zapadejo v
plačilo v letu 2017.
Na dan 31.12.2016 imamo kratkoročnih terjatev do uporabnikov proračuna občin za
49.947.32 € in predstavljajo zahtevke do naših ustanoviteljic za poplačilo plač, javnega dela
in materialnih stroškov za mesec december 2016.
Hkrati pa izkazujemo kratkoročne terjatve do zdravstvene zavarovalnice iz naslova
refundacije bolniške v višini 1.781,63 € ostale kratkoročne terjatve v višini 1.444,19 €.
Vseh kratkoročni sredstev imamo za 67.745,49 €.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Na strani obveznosti v bilanci stanja izkazujemo obveznosti do delavcev za izplačilo plač za
mesec december 2016, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2017 v višini 31.883,61€, ter
obveznosti do dobaviteljev v višini 35.178,06 €, ki zapadejo v plačilo v letu 2017.
Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2016 so se v primerjavi s stanjem na dan
31.12.2015 povečale za cca. 3.538,65
Drugih kratkoročnih obveznosti imamo za 14.195,45€ in se nanašajo na obveznosti iz
prispevkov za plače ter obveznosti do uporabnikov enotnega kotnega načrta in jih bomo
poravnali v mesecu januarju 2017.
Vseh kratkoročnih obveznosti imamo za 85.350,23 €.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
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Glede na to, da smo za potrebe nabave bibliobusa dobili namenska denarna sredstva, smo
oblikovali vir za pokrivanje stroškov amortizacije v višini 90.484 € ter prejete donacije –
Sadnikarjeva zbirka v višini 20.000 €.
Lastni viri predstavljajo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in presežek prihodkov
nad odhodki v višini 315.274,51€. Za prejeta sredstva v upravljanje nimamo sklenjene
pogodbe z ustanoviteljicami.
Lastnih virov in donacij imamo na dan 31.12.2016 za 1.426.634 €.

2.
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Struktura naših sredstev je:
- neopredmetena sredstva (programska oprema)
pisarniška oprema in oprema za delovanje knjižnice
drobni inventar v R 0 – knjige, CD, DVD , kasete
računalniška oprema .
Vsa sredstva so v upravljanju.
V knjigovodskih evidencah smo tudi zavedli stavbo kot objekt, ki ga uporabljamo. V naših
knjigovodskih evidencah sta zavedeni stavbi centralne knjižnice in enote Šmarca. Za
nepremičnino smo sklenili pogodbo o upravljanju z Občino Kamnik, ki je tudi lastnica
omenjenih objektov.
V letu 2016 smo knjigovodsko izločili iz naših knjigovodskih evidenc opreme v višini
1.236,03 € zaradi uničenja oz. dotrajanosti.
Skupna neodpisana vrednost naših osnovnih sredstev na dan 31.12.2016 znaša
1.582.801,75€.

3.
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN
POSOJIL
Oznaka: ID-T10-17
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Nimamo dolgoročnih finančnih naložb.

4.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

V tem izkazu smo ugotovili prihodke in odhodke v skladu z zakonom o računovodstvu in
odločbo 11. čl. odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov v skladu z
računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije in pravilnikom o enotnem
kontnem načrtu- torej po načelu datuma nastanka poslovnega dogodka in ne po načelu kdaj
je bil ta prihodek oziroma odhodek plačan.
Višina prihodkov v letu 2016 je znašala 612.298,00 €, njihova struktura prihodkov je
sledeča:
lastni prihodki iz naslova članarin, izposojevalnin, zamudnin, odškodnine za
internet, uničene kasete in knjižnično gradivo, pravljične urice znašajo 68.266 €;
sredstva občine Kamnik v višini 449.953,10 €, od tega za plače 351.715,43€, za
javna dela 3.435,61 €, za potujočo knjižnico 7.281,09 €, tekoče vzdrževanje 19.381,08 €, za
materialne stroške 68.139,89 €,
sredstva občina Komenda v višini 97.157,98 €, od tega za plače v višini 58.846,45
€, za javna dela 4.041,78 €, tekoče vzdrževanje 2.714,85 €, za materialne stroške 17.817,89
€ in za knjige 13.737,01 €,
- sofinanciranje javnih del s strani zavoda RS za zaposlovanje 14.908€;
sredstva države: ministrstvo za kulturo v višini 28.980 € in Agencije za knjige v
višini 3.000 €;
ostali prihodki v višini 332€, ki se nanašajo na druge manjše izredne prihodke.

Pri tem izkazujemo za 611.311,00 € skupnih odhodkov, njihova struktura je sledeča:
stroški materiala v višini 41.816 € (stroški električne energije, ogrevanja, pisarniški
material, ..);
stroški dela v višini 431.466,00 € za 17 redno zaposlenih delavcev in 2 delavca
preko javnih del. Javna dela je sofinancirala država ter ustanoviteljici.;
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stroški storitev v višini 136.933 €: tiskarske storitve, tekoče vzdrževanje stroški
bančnih storitev, pogodbeno delo, študentskega dela, kilometrine, dnevnice za službena
potovanja, izobraževanja, pravne ter računovodske storitve, stroške varstva pri delu,
komunalne storitve, telefonov in PTT storitev;
-

amortizacija v višini 77,20 € - odpis drobnega inventarja – knjižničnega gradiva

-

finančni odhodki: 960€: stroški izterjave
drugi stroški: 59 €.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 987,08 €, ki smo ga prenesli v postavko sredstva v
upravljanju na kto 985.
Vsi prihodki in odhodki, ki smo jih imeli v letu 2016 se nanašajo na izvajanje javne službe.
Tako je financiranje potekalo s strani občin ustanoviteljic in ministrstva za kulturo ter
lastnimi prihodki.
Tabela 1: Primerjava poslovanja za leti 2015 in 2016
Realizacija
2015

Z.št. Besedilo
A. PRIHODKI
Občina Kamnik
431.185
Občina Komenda
98.045
MIN. ZA KULTURO+Javna agenc.
za knj
30.630
Javna dela
16.367
Finančni prihodki
37
Lastni prihodki
69.790
izredni prihodki
4.432
SKUPAJ PRIHODKI
650.486
B.
ODHODKI
STROŠKI MATERIALA
38.105
STROŠKI STORITEV
173.900
STROŠKI DELA
399.757
AMORTIZACIJA
36.908
FINANČNI ODHODKI
1.475
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Realizacija
2016

Indeks
16/15

453.214,70
73.865

105,10
75,30

3.000*
13.598,34
68.289
332
612,298

104,40*
91,10
97,80
7,5
94,10

41.816
136.933
431.466
77,20
960

109,70
78,70
107,90
0,2
65,10
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C.

DRUGI ODHODKI
82
SKUPAJ ODHODKI
650.227
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI
259
*indeks je informativen. Sredstva
MK(28.980) po naravi spadajo v
skupino 98.

Oznaka: ID-T10-17

59
611.311

72,00
94,00

987,08

381,1

PORABA LASTNIH PRIHODKOV
NABAVA KNJIG
NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV+
amor. BB
POKRIVANJE
MATERIALNIH
STROŠKOV
SKUPAJ Z OBRESTMI+izr.
Prihodki
5.

3.086
1.944
63.591
68.621

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov moramo uporabniki, ki
pridobivamo prihodke iz prodaje na trgu, ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke
tudi na način, ki je določen za druge uporabnike enotnega kontnega plana. Upoštevali smo
načelo denarnega toka- plačane realizacije.
Za izvajanje javne službe smo pridobili javna sredstva:
- S strani ustanoviteljic, in sicer občine Kamnik v višini 529.858,28 €, od tega za nabavo
osnovnih sredstev v višini 6.000 €, za knjige 75.000 €,za plače in druge prejemke iz
delovnega razmerja 350.302,60 €, za pokrivanje materialnih stroškov v višini 70.650,00 €
in za investicijsko vzdrževanje 20.443,07 €, za potujočo knjižnico v višini 7.462,61 € in ter
občina Komenda v višini 96.045,11 €, od tega za nabavo osnovnih sredstev 1.235 €, za

knjige 14.300 €, za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja v višini 58.610,11 €, za
tekoče vzdrževanje 2.660 € ter za pokrivanje ostalih materialnih stroškov v višini 19.240 €.
Oznaka: ID-T10-17
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Financiranje delovanja zavoda poteka v razmerju občina Kamnik 85,67% : občina
Komenda14,33%,
s strani države smo za nakup knjižničnega gradiva pridobili 28.980 s strani Javne
agencije za knjige pa 3.000€
drugi prihodki (lastni, refundacije, obresti,…. V višini 68.289,00 €
s strani Zavoda za zaposlovanje za javna dela v višini 14.421€

V tem izkazu imamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.683 €.

Oznaka: ID-T10-17

V1/16
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Stran 70 od 92

Podroben pregled prihodkov v primerjavi z letom 2015 in finančnim planom po občinah za leto 2016 ter realizacijo za leto 2016 je v
posebni tabeli.

Z.št
.
Besedilo

0
A.

1
PRIHODKI PO
DENARNEM
TOKU
Sredstva za plačePREUSMERITVE
Izdatki za nakup
blaga in storitev
materialni in drugi
programski stroški
8203
tekoče vzdrževanje
postavka 8208
Dostava knjig na
dom postavka 8217
Stroški potujoče
knjižnice
Nabava knjig,
časopisov in revij
Sredstva za nakup
in vzdrževanje OS

REALIZACIJA
2015

SPREJET FINANČNI PLAN 2016 IN
POTRJEN REBALANS

INDEK
S

DOSEŽENO 2016

SKUPAJ

KAMNIK

KOMENDA

MK

SKUPAJ

KAMNIK

KOMENDA

MK

SKUPAJ

DOS15
/plan15
kol.
Skupaj

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

384.800

360.000

60.000

420.000

0

350.302

68.073

0

0

93.000

70.650

20.000

90.650

70.650

25.200

23.000

1.900

24.900

20.443,07 2.184

0

16.596

96.645
22.627,61

0

5.000

7.800

119.300

75.000

14.300

7.235

6.000

1.235

Oznaka: ID-T10-17
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28.98
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118.190

75.000

9.880

7.235

6.000

1.128

28,980
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5.000

100,00

113.860

98,18

7.128

117,97

Javna agencija za
knjige
JAVNA DELA ZAVOD ZA ZAP.
Drugi in Lastni
prihodki - skupaj*
Kulturni projekt –
obč. Kamnik
SKUPAJ
PRIHODKI

0
14.036

3000

0

14.908

52.800
2000

68.289
0
510.953

102.486

31.980

* OBRAZLOŽITEV POSTAVKE

Oznaka: ID-T10-17

131,60
100,00

28.99
0

694.335

Doseženo 2016
LASTNI
PRIHODKI(ZAMUDNINE,ČLAN,.)
PREJETE OBRESTI
OSTALI PRIHODKI
SKUPAJ

3.000

68.266
23
68.289

V1/16
ID-T10-17
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105,02
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6. IZKAZ

RAČUNA

FINANČNIH

TERJATEV

IN

Oznaka: ID-T10-17
NALOŽB

DOLOČENIH

UPORABNIKOV
Drugih terjatev in naložb nimamo.
IZKAZ FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.

Povečanje predstavlja presežek prihodkov nad odhodki.
8. PRIHODKI

IN ODHODKI

DOLOČENIH

UPORABNIKOV

PO

VRSTAH

DEJAVNOSTI
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je javni zavod in s tem neprofitni, zato so vsa sredstva
javna.
Poslovno poročilo so sestavili:
Duška Težak
Jana Uršič
Mojca Kosirnik
Andrej Kotnik
Sabina Zore
Olga Zupan
Maja Šinkovec Rajh
Tatjana Tratnik
Helena Kovačič
Breda Podbrežnik Vukmir
Eva Arnež
Pregledala : direktorica, mag. Breda Podbrežnik Vukmir

Kamnik, 28.02.2017

Oznaka: ID-T10-17
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10 PRILOGE
Priloga 1: Prireditve in drugi dogodki za uporabnike v letu 2016

Zbirno poročilo o prireditvah v KFBK v letu 2016
1.

Št. dogodkov

Št. udeležencev

PRIREDITVE ZA ODRASLE

1.1.

PREDSTAVITVE KNJIG

Februar

Ive A. Stanič: Čas je za spomine

1

4

Marec

Katarina Kesič Dimic: Slon pleza na drevo

1

35

Vlado Motnikar: Kamniška knjiga

1

29

Marko in Angelca Žerovnik: Potovanja: doživljanje sveta iz
prve roke /KOMENDA

1

13

Melita Lah: Kultura je…(zbirka pesmi za otroke)

1

94

Vinko Poličnik: Lastninske in rodoslovne značilnosti Rakove
in Obcirjeve kmetije na Štajersko-Kranjski meji

1

32

Marko in Angelca Žerovnik: Potovanja: doživljanje sveta iz
prve roke

1

21

Jože Arko: Srečanja športnikov Slovenije v občini Kamnik in
Termah Snovik

1

13

Matija Šalehar: Norton - Made in Birmingham II.-Plenilec z
Otoka

1

63

Franc Drolc: Trenutki tišine za Prešerna

1

41

September

Matej Tonin: Upanje za Slovenijo

1

48

Oktober

Veronika in Uroš Plantan: Starodavna umetnost zdravljenja

1

14

Marjan Kordaš: Eros in psihe

1

36

Brane Knehtl: Sporočilo prijateljem

1

80

Andraž Teršek: Pravna ignoranca škodi 2

1

85

Francka in Janez Premk: predstavitev knjige Martina Kojca
Prebujajoči se človek

1

28

Dušan Škodič: Ljudje v gorah (v okviru projekta Brati gore
2016)

1

30

April

Maj

November

December

1.2.

Oznaka: ID-T10-17
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Rok Kralj in Veronika Čop: Drugačna ekonomija za drugačen
svet

1

27

Verena Perko: Mit o izvoru in usoda Tacitovega rokopisa

1

8

Peter Ribič in Sabina Šegula: Vatikan z drugega zornega kota

1

35

Potopisna predavanja v sodelovanju s ŠKK

14

700

Klemen Sovan: Od Julijskih Alp do Indijskega oceana - vse o
letenju z jadralnim padalom

1

13

Alpinistični odsek Kamnik: Denali 2016

1

90

Mare Lakovič: Zadnji lovci na glave Indije

1

25

1.3.

POTOPISNA PREDAVANJA

1.4.

DELIMO ZNANJE

34

433

1.5.

SREČANJA S KNJIGO

67

503

1.6.

KRIŽNIKOV FESTIVAL

14

1053

1.7.

KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI

3

130

1.8.

RAZNI DOGODKI
Izmenjava semen in sadik

1

65

Pripovedovalski večer: Jenkret je biv…jen Križnik (v
sodelovanju s Kulturnim društvom Sv. Jakob)

1

100

Pravljični potep: Jezik moj, tvoj, naš (v sodelovanju z
Zasebnim vrtcem Zarja

1

85

Koncert Branke Božič: Večer besede, glasbe in srca

1

100

Izobraževanje: Javno nastopanje (Breda P. Vukmir v
sodelovanju z Rosano Kleindienst)

1

15

Razstava : Zgodba o nastanku oblačila

1

1000

Bibliopedagoške dejavnosti za vrtce

72

1842

Bibliopedagoške dejavnosti za OŠ

8

233

Rastem s knjigo (za OŠ in SŠ)

11

358

Pravljične urice in pravljična joga

113

2825

BIBE - igralne ure s knjigo

28

371

2.

PRIREDITVE ZA OTROKE

Oznaka: ID-T10-17
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Pravljični kovček

28

1070

Obiski skupin s pripravo gradiva

188

4750

Drugačne zgodbe – za VDC Sožitje

10

250

Počitniško varstvo

1

40

Delavnice Vila Čira- Čara

25

375

Šahovski tečaj

5

15

Predavanje K.K. Dimic: Branje – zakaj začeti že v zibki

1

60

Knjižnica na Kulturnem bazarju

1

200

Kultura je ….

1

120

Moja prva knjiga, razstava vrtca Peter Pan

1

400

Zaključek predbralne značke Veronikin zaklad

6

855

Veronikin festival

1

2000

Zaključek leta v Vrtcu Zarja

1

500

Poletno varstvo PŠ/OŠ

1

34

KAMFEST

1

1400

Poletno družinsko branje

1

275

Predstavitev predbralne značke Veronikin zaklad

1

15

Kamišibaj gledališče

2

220

Rojstnodnevne zabave

12

109

SKUPAJ

680

23365

Oznaka: ID-T10-17
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Priloga 2: Izobraževanje zaposlenih
PRIIMEK

IME

NASLOV
IZOBRAŽEVA
NJA

DATUM

TRAJANJ
E (ur)

Št.
udeležence
v

ORGANIZATO
R

Št.
udeležence
v x čas
trajanja

ARNEŽ

Eva

Branje
in
razumevanje
bilanc
v
javnemsektorju,
M
hotel,
Ljubljana,
celodnevni
seminar, 23. 6.
2016

23.6.2016

10

1

Forum media d.
o. o.

10

Arnež

Eva

Izobraževanje
direktorjev
in
racunovodij
splošnih knjižnic

5.10.2016

7

1

Združenje
splošnih
knjižnic

7

Glušič

Milena

Družbeni
konflikt
kot
priložnost
medkulturnega
razumevanja in
dialoga - ACS,
5. 10. 2016

5.10.2016

8

1

Andragoški
center RS

7,5

GLUŠIČ

Milena

Uporaba
programske
opreme
COBISS3/Prevz
emanje zapisov
in zaloga

19. in 20.
april 2016

15

1

Izum

15

GLUŠIČ

Milena

Uporaba
programske
opreme
COBISS3/Zalog
a
serijske
publikacije

5 in 6. 5.
2016

15

1

Izum

15

GLUŠIČ

Milena

Iskanje
zdravstvenih
informacij
za
laike

21.4.2016

7

1

Centralna
medicinska
knjižnica

7

KOLEKTIV

Predstavitev e podatkovnih zbir

22.11.201
6

2

9

Mestna knjižnica
Ljubljana,
v
prostorih KFBK

18

KOLEKTIV

Nekaj
veščin
javnega
nastopanja (13

24.2.2016

2

13

KFBK,
Breda
Podbrežnik

26

Oznaka: ID-T10-17

V1/16
ID-T10-17

Stran 77 od 95

Poslovno poročilo za leto 2016
udeležencev
2h)

Oznaka: ID-T10-17

x

KOLEKTIV

Zdravo
in
aktivno življenje
(15 udeležencev)

16.3.2016

1,5

13

Herba Life

19,5

KOLEKTIV

Delo
uporabniki
posebnimi
potrebami
težavami
duševnem
razvoju

23.3.2016

2

11

KFBK
v
sodelovanju
s
Centrom
za
socialno
delo
Kamnik

22

z
s
in
v

KOLEKTIV

Strokovna
ekskurija

21.10.201
6

12

10

KFBK

120

KOLEKTIV

E-Učilnica
(oddanih
25
pisnih izdelkov)

Vse leto

2

25

KFBK

50

Festival
potujočih
knjižnic
Strokovno
posvetovanje

27.5.2017

3,5

1

ZBDS - Sekcija
za
potujoče
knjižnice, KFBK

3,5

KOSIRNIK

Mojca

-

KOTNIK

Andrej

Iskanje
zdravstvenih
informacij
za
laike

21.4.2016

7

1

Centralna
medicinska
knjižnica

7

KOTNIK

Andrej

Obvladujem čas

26.10.201
6

5,00

1

Montro

5

KOTNIK

Andrej

Sestanek
za
pridobivanje
evropskih
sredstev

9.apr

3

1

KRALJ

Renata

Festival
potujočih
knjižnic
Strokovno
posvetovanje

27.5.2017

3,5

1

-

PODBREŽNIK

Breda

Dvodnevna
delavnica Suzan
Perrow

20.-21. 5.
2016

16

1

PODBREŽNIK

Breda

Festival
potujočih
knjižnic
Strokovno
posvetovanje

27.5.2017

3,5

1

Oznaka: ID-T10-17
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3

ZBDS - Sekcija
za
potujoče
knjižnice, KFBK

3,5

16

ZBDS - Sekcija
za
potujoče
knjižnice, KFBK

3,5

Stran 78 od 95

Poslovno poročilo za leto 2016

Oznaka: ID-T10-17

PODBREŽNIK

Breda

Knjižnica,
mesta:
potenciali
motivacija

srce
naši
in

25.5.2016

7

1

MKL

7

PODBREŽNIK

Breda

Družbeni
konflikt
kot
priložnost
medkulturnega
razumevanja in
dialoga - ACS,
5. 10. 2016

5.10.2016

8

1

Andragoški
center RS

7,5

PODBREŽNIK

Breda

Begunci:
razbijanje mitov,
Novo mesto

5.10.2016

3

1

Predstavništvo
Evropske
komisije
v
Sloveniji

3

PODBREŽNIK

Breda

Posvetovanje
sekcij
Zveze
bibliotekarskih
društev
Slovenije
»Upravljanje
znanja
v
knjižnicah«

19

1

ZBDS

19

PODBREŽNIK

Breda

predstavitev 1.
javnega poziva
LAS
Srce
Slovenije,
za
sofinanciranje
projektov

28.9.2016

1

1

Razvojni center
Srca Slovenije,
d.o.o.

1

PODBREŽNIK

Breda

Pravljični dan (s
simpozijem)

16.11.201
6

Mariborska
knjižnica

0

PODBREŽNIK

Breda

Izobraževanje
direktorjev
in
racunovodij
splošnih knjižnic

5.10.2016

7

1

Združenje
splošnih
knjižnic

7

PODBREŽNIK

Breda

Delavnica
umetnost
pripovedovanja
pravljic Pojoče
drevo

okt.16

11,5

1

JSKD
Trebnje

PODBREŽNIK

Breda

Strokovna sreda

1.1.2016

3

1

MKL

3

RAJH

Maja

Strokovna sreda

julij

3

1

MKL

3

RAJH

Maja

Simpozij Bralna
značka

22.11.201
6

10

1

Društvo
značka

Oznaka: ID-T10-17
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OI

Bralna

11,5

10
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TEŽAK

Duška

Družbeni
konflikt
kot
priložnost
medkulturnega
razumevanja in
dialoga - ACS,
5. 10. 2017

6.10.2016

8

1

Andragoški
center RS

7,5

TEŽAK

Duška

Uporaba orodja
za
izvoz
podatkov (izpisi
in statistike)…
Cobiss4

10.11.201
6

7,5

1

IZUM

7,5

TEŽAK

Duška

Strokovna sreda

jan.16

3

1

MKL

3

URŠIČ

Jana

Uporaba orodja
za
izvoz
podatkov (izpisi
in statistike)…
Cobiss3

10.11.201
6

7,5

1

IZUM

7,5

ZORE

Sabina

Strokovno
srečanje »Kje pa
vas strip žuli?«

6.2.2016

4

1

Knjižnica
Domžale

4

ZORE

Sabina

Križnikov
festival
pripovedovalska
delavnica z anjo
Štefan

28.5.2016

8

1

KFBK

8

ZORE

Sabina

Posvet ob dnevu
znakovnega
jezika

14.11.201
6

1

5

Knjižnica Kranj

5

ZORE

Sabina

Strokovna sreda

junij

3

1

MKL

3

Zupan

Olga

Izobraževanje
direktorjev
in
racunovodij
splošnih knjižnic

5.10.2016

7

1

Združenje
splošnih
knjižnic

7

Izobraževanja - 28,41
ur/zaposlenega
v letu 2016:

Oznaka: ID-T10-17
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Priloga 3: Izobraževanje odraslih uporabnikov
Dejavnost

Št. terminov Skupno
št. Trajanje
izobraževanja srečanj/dogodkov enega
v terminih
srečanja
(ur)

Skupno
trajanje
dejavnosti
(ur)

Skupno
št. Delež
Udeležencev udeležencev
po
dejavnostih
(%)

Delež časa
po
dejavnosti
(%)

Delimo znanje - Izdelava waldorfskih punčk

1

5

2

10

15

4,59%

1,64%

Delimo znanje - Tečaj šaha za otroke

1

5

2

10

18

5,50%

1,64%

Delimo znanje - Izdelava polstenih otroških 1
copat

2

3

6

13

3,98%

0,99%

Delimo znanje - Delavnica dekoracije s 1
sadjem in zelenjavo

1

2

2

13

3,98%

0,33%

Delimo znanje - Joga

1

8

1

8

9

2,75%

1,31%

Delimo znanje - Začetni tečaj francoščine

1

4

2

8

15

4,59%

1,31%

Delimo znanje - Po/moč z umetnostjo

1

4

3

12

12

3,67%

1,97%

Delimo znanje - Izdelava mini waldorf. 1
punčk

3

2

6

16

4,89%

0,99%

Delimo znanje - Izdelava polstenih copat

1

1

4

4

18

5,50%

0,66%

Tečaj slovenskega jezika za tujce

5

60

1

348

113

34,56%

57,14%

Oznaka: ID-T10-17
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Drugačne poti

1

10

1,5

15

25

7,65%

2,46%

Računalniški tečaji

24

5

1,5

180

60

18,35%

29,56%

SKUPAJ

39

108

/

609

327

100,00%

100,00%

Oznaka: ID-T10-17
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Priloga 4: Preglednica medijskih objav o Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik
Zap. št.

AVTOR

NASLOV ČLANKA

PUBLIKACIJA

1.

/

Knjiga o
športnikov
Kamniškem

srečanjih
na

Gorenjski glas

št. 40, str. 9

20.5.2016

2.

/

Pripovedovalski večer
za odrasle

Gorenjski glas

št. 68, str. 8

26.8.2016

3.

Jasna Paladin

Migrantske krize še ni
konec

Gorenjski glas

št. 84, str. 2

21.10.2016

4.

/

Medkulturni Pravljični
potep

Gorenjski glas

št. 95, str. 7

29.11.2016

5.

/

Vatikan z
zornega kota

drugega

Gorenjski glas

št. 95, str. 32

29.11.2016

6.

Jasna Paladin

Čopova
diploma
direktorici knjižnice

Gorenjski glas

št. 103, str. 7

27.12.2016

7.

Milena Glušič

Računalniški tečaji v
knjižnici

Kamničanka

št. 2, str. 3

29.1.2016

8.

Milena Glušič

Waldorfske
punčke
posebej priljubljene

Kamničanka

št. 2, str. 16

29.1.2016

9.

J. P.

Brezplačni počitniški
šah za otroke

Kamničanka

št. 3, str. 14

12.2.2016

10.

Jasna Paladin

Knjižnica je že skoraj
premajhna

Kamničanka

št. 7, str. 6

8.4.2016
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SPLETNI NASLOV
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PODATKI
OBJAVI

Stran 83 od 95

O

DATUM OBJAVE

Poslovno poročilo za leto 2016

Oznaka: ID-T10-17

11.

J. P.

Knjiga o
športnikov
Kamniškem

srečanjih
na

Kamničanka

št. 10, str. 13

27.5.2016

12.

/

Vabljeni na Poletno
družinsko branje

Kamničanka

št. 13, str. 5

22.7.2016

13.

Jasna Paladin

Toninovo Upanje za
Slovenijo

Kamničanka

št. 16, str. 5

23.9.2016

14.

Jasna Paladin

Zgodba
oblačila

nastanku

Kamničanka

št. 16, str. 7

23.9.2016

15.

/

Srečanja s knjigo tudi v
novi sezoni

Kamničanka

št. 16, str. 13

23.9.2016

16.

Jasna Paladin

V
knjižnici
znanje

delijo

Kamničanka

št. 17, str. 7

7.10.2016

17.

/

Igralne in pravljične
urice s knjigo

Kamničanka

št. 19, str. 15

4.11.2016

18.

Bojana Klemenc

V svetu kreacije

Kamničanka

št. 21, str. 17

2.12.2016

19.

Bojana Klemenc

E-viri v knjižnici

Kamničanka

št. 21, str. 6

2.12.2016

20.

J. P.

Čopova diploma mag.
Bredi
Podbrežnik
Vukmir

Kamničanka

št. 21, str. 4

2.12.2016

21.

/

Sedaj tudi knjiga o
srečanjih športnikov v
Kamniku

Modre novice

št. 148, str. 6

maj.16

Oznaka: ID-T10-17
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22.

Ivan Puc

Na
pročelju
Balantičevo ime

Reporter

št. 7, str. 10

15.2.2016

23.

/

Osmrtnica
Srečko Zabrič

Dnevnik

št. 73, str. 26

29.3.2016

24.

Milena Glušič

Čevljarija na Vranskem

Občinski informator Vransko nekoč in danes

št. 122, str. 5

apr.16

25.

Ljubica Kosmač

Poletno
branje

Ženska

št. 8, str. 31, 32, 33

2.8.2016

26.

Andrej Kotnik

E-viri v vaši knjižnici

Perovski list

št. 1, str. 23

14.12.2016

27.

Tatjana Tratnik

Dejavnosti za otroke in
odrasle v Krajevni
knjižnici Šmarca

Šmarčan

št. 1, str. 10

19.12.2016

28.

Andrej Kotnik

E-viri v vaši knjižnici

Šmarčan

št. 2, str. 11

19.12.2016

29.

/

Kamniški
knjižnični
"mobing" na sodišču

http://www.kamnik.info

22.2.2016

30.

/

Zakaj mora slon plezati
na drevo?

http://www.kamnik.info

9.3.2016

31.

/

Javni razpis za prosto
delovno
mesto
direktorja/direktorice
kamniške knjižnice

http://www.kamnik.info

16.3.2016

32.

/

Predstavitev knjige in
napoved
srečanja
starodobnikov

http://www.kamnik.info

14.5.2016

Oznaka: ID-T10-17

prof.
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33.

/

Predstavitev
knjige
mag. Mateja Tonina:
Upanje za Slovenijo

http://www.kamnik.info

13.9.2016

34.

/

Mag.
Breda
Podbrežnik Vukmir bo
prejela
Čopovo
diplomo

http://www.kamnik.info

25.11.2016

35.

/

Vabljeni na Poletno
družinsko branje 2016

http://www.kamnik.si

27.6.2016

36.

/

8.
september
mednarodni
pismenosti

dan

http://www.kamnik.si

8.9.2016

37.

/

17. september - Dan
Zlatih knjig, začetek
bralne in predbralne
značke

http://www.kamnik.si

16.9.2016

38.

/

Kulturni bazar - kultura
se predstavi

http://www.kulturnibazar.si

31.3.2016

39.

Igor Podbrežnik

"Zločinska preteklost"
Franceta Balantiča

http://www.casnik.si

11.5.2016

40.

/

Kamnik z medkulturno
zbirko, s katero se ne
more pohvaliti veliko
slovenskih knjižnic

http://www.rtvslo.si

21.6.2016

41.

/

Počitniško

http://pocitniskovarstvo.si

11.7.2016

Oznaka: ID-T10-17
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42.

/

V Motniku se dogaja…

http://www.vrteckamnik.si/polzki/novicke/1677

17.10.2016

43.

/

Obisk knjižničarke v
skupini Zvezdice

http://www.vrteckamnik.si/cepetavcek/novicke/1796

24.11.2016

44.

/

Mala snežinka

http://www.vrteckamnik.si/soncek/novicke/1854

14.12.2016

45.

/

Konec maja festival
potujočih knjižnic v
Kamniku

http://www.kamnik.si

23.4.2016

46.

/

V mesto prihaja 7.
Veronikin festival

http://www.kamnik.si

24.5.2016

47.

/

Festival
potujočih
knjižnic v Kamniku

http://www.kamnik-tourism.si

24.5.2016

48.

/

V mesto prihaja 7.
Veronikin festival

http://www.kamnik-tourism.si

24.5.2016

49.

/

Šutno preplavil vonj po
knjigah
"Festivala
potujočih knjižnic"

http://www.kamnik-tourism.si

27.5.2016

50.

/

Festival
potujočih
knjižnic, prispevki in
izjave - prvi dnevnik

http://4d.rtvslo.si

28.5.2016
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51.

/

V mesto prihaja 7.
Veronikin festival

http://www.kamnik.info

24.5.2016

52.

/

Polno mesto otrok in
potujočih knjižnic

http://www.kamnik.info

27.5.2016

53.

/

19.
strokovno
posvetovanje
in
Festival
potujočih
knjižnic

http://www.zbds-zveza.si

24.5.2016

54.

/

7. Veronikin festival

http://otroskeprireditve.si

24.5.2016

55.

/

Obiščite 7. Veronikin
festival v Kamniku

http://kamzmulcem.si

25.5.2016

56.

/

Festival
potujočih
knjižnic in Veronikin
festival

http://modre-novice.si

24.5.2016

57.

Mag.
Breda
Podbrežnik Vukmir

Najava
Festivala
potujočih knjižnic v
petek, 27. 5., in v
soboto, 28. 5.

Domžalske novice

št. 6, str. 25

6.5.2016

58.

Aleš Senožetnik

Festival
knjižnic

Kamničanka

št. 9, str. 2

6.5.2016

59.

Aleš Senožetnik

Knjižnice na kolesih

Kamničanka

št. 11, str. 2

10.6.2016

60.

Aleš Senožetnik

Knjižnice na kolesih

Gorenjski glas

št. 44, str. 8

3.6.2016

61.

av

Knjižnice na kolesih

Dnevnik

št. 122, str. 10

27.5.2016
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62.

Knjižnice na kolesih v
Kamniku

63.

Bliža se Križnikov
pravljični festival živo pripovedovanje ob
stripu in ljudski glasbi

http://www.kamnik.si

9.6.2016

64.

5. Križnikov pravljični
festival v znamenju
živega pripovedovanja
ob

http://www.kamnik.si

10.6.2016

65.

Pravljični
vikend

http://terme-snovik.si

6.6.2016

66.

5. Križnikov pravljični
festival v znamenju
živega pripovedovanja
ob

http://www.mojaobcina.si/vransko

31.5.2016

67.

Križnikov
festival

pravljični

http://www.mojaobcina.si/vransko

11.6.2016

68.

Križnikov
festival

pravljični

http://4d.rtvslo.si

11.6.2016

69.

5. Križnikov pravljični
festival Jenkret je biv

http://prireditve.rtvslo.si/prireditve/

16.5.2016

70.

Križnikov
festival

http://www.srce-slovenije.si

20.5.2016

Oznaka: ID-T10-17

družinski

pravljični
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71.

Križnikov
festival

72.

pravljični

Oznaka: ID-T10-17
http://www.slovenskenovice.si

27.5.2016

Križnikov
pravljični
festival Jenkret je biv...

https://www.youtube.com

11.5.2016

73.

Križnikov
pravljični
festival Jenkret je biv...

https://slsi.facebook.com/Križnikobvpravljični-festival-Jenkret-je-biv

9.6.2016

74.

Križnikov
pravljični
festival
živo
pripovedovanje
ob
stripu in ljudski glasbi

http://www.domzalskenovice.si/kriznikov-pravljicnifestival

1.6.2016

75.

Križnikov
pravljični
festival: Domišljija se
za dva dni preseli na
Motnik

http://www.delo.si/nedelo

5.6.2016

76.

Križnikov
pravljični
festival in Družinski
pravljični vikend v
Termah Snovik

http://www.motnik.net

2.6.20176

77.

5. Križnikov pravljični
festival
živo
pripovedovanje
ob
stripu in ljudski glasbi

http://www.motnik.net

5.6.2015

78.

Prihaja
Križnikov
pravljični festival

Gorensjki glas na najdi.si novicah
http://novice.najdi.si

8.6.2016
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79.

Likovni natečaj Jenkret
je biv
- podobe
Križnikovih
pravljic
2016

http://www.kamnik.info

20.4.2016

80.

Prihaja 5. Križnikov
pravljični festival

http://www.kamnik.info

13.5.2016

81.

5. Križnikov pravljični
festival

http://www.kamnik.info

10.6.2016

82.

Križnikov
pravljični
festival v Motniku je
(bil) pod streho

http://www.kamnik.info

12.6.2016

83.

Križnikov
pravljični
festival Jenkret je biv...

http://www.kultturnibazar.si

5.6.2016

84.

Križnikov
pravljični
festival bo v vsakem
vremenu

http://www.modre-novice.si

9.6.2016

85.

Jenkret
biv...Križnikov
pravljični festival

http://www.modre-novice.si

10.6.2016

86.

87.

M. Štrajhar

je

Živo pripovedovanje
ob stripu in ljudski
glasbi

Modre novice

št. 198, str. 36

maj 2016

Pripovedovalstvo
živo je živo

Modre novice

št. 199, str. 5

junij 2016
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v

V1/16
ID-T10-17

Stran 91 od 95

Poslovno poročilo za leto 2016
88.

Oznaka: ID-T10-17

Križnikov
festival,
Živo pripovedovanje
ob stripu in ljudski
glasbi

Ženska

št. 5, str. 6

3.5.2016

Kamničanka

št. 10, str. 3

27.5.2016

Kamničanka

št. 12, str. 9

24.6.2016

89.

Jasna Paladin

Prihaja
festival

90.

Jasna Paladin

Pravljice, stripi
ljudska pesem

91.

Mateja Gruden

Križnikov
pravljični
festival, kako ljudska
zapuščina razživi kraj

Lipov list

št. 6, str. 34

junij 2016

92.

Jana Zupančič Grašič

Domišljija se za dva
dni preseli v Motnik

Nedelo

št. 23, str. 15

5.6.2016

Križnikov
pravljični
festival
živo
pripovedovanje
ob
stripu in glasbi

Domžalske novice

št. 8, str. 24

10.6.2016

93.

križnikov

in

94.

Tadeja Pungerčar

V Motniku so pravljice
doma

PIL

št. 10, str. 46

15.6.2016

95.

Jasna Paladin

Prvih pet pravljičnih let

Gorenjski glas

št. 48, str. 7

17.6.2016

Oznaka: ID-T10-17

V1/16
ID-T10-17

Stran 92 od 95

