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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI
DOLOČAJO IN OPREDELJUJEJO DELOVNO PODROČJE

LEGGI

E ALTRI ATTI GIURIDICI CHE DETERMINANO IL

CAMPO DI ATTIVITÀ DELL'ENTE

 Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture/Legge per l'espletamento
dell'interesse pubblici in campo culturale. UL RS 96/2002

 Zakon o knjižničarstvu/Legge sulle biblioteche. UL RS 87/2001, 96/2002
 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe/Regolamento sulle le
condizioni per l'espletamento delle funzione di biblioteconomia come servizio pubblico. UL RS
73/03

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic/Ordinanza sulle mansioni basilari delle biblioteche. UL
RS 29/03.

 Pravilnik o razvidu knjižnic/Regolamento sul censimento delle biblioteche. UL RS 105/03
 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic/Regolamento per la misurazione delle
spese delle biblioteche regionali che operano in piu' comuni. UL 19/03.

 Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva/Regolamento sulle deliberazioni scarto in
biblioteca. NUK/13. 6. 2003

 Etični kodeks slovenskih knjižničarjev/Codice d'orore dei bibliotecari sloveni. 1995.
 Odlok o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper/Delibera sulla fondazione della
biblioteca centrale Srečko Vilhar di Capodistria 13. 1. 2004 Župan – il sindaco MOK

 Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. UL RS 42/2004
 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. UL RS 94/2004

LETNO POROČILO 2020

I2

DEJAVNOSTI ZAVODA
ATTIVITÀ

DELL'ENTE

 Ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu/identifica le richieste di materiale bibliotecario;
 nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo/acquisisce, elabora e restaura il
materiale della biblioteca;

 skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in
uporabi/cura l'accessibilita' presta e offre consulenza in merito alla scelta e all'uso del materiale
della biblioteca;

 opravlja matično in domoznansko dejavnost/svolge mansioni di consulenza biblioteconomica
e storia patria;

 utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke/cura
e sviluppa l'organizzazione e l'unitarieta' della disciplina biblioteconomica;

 se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem/partecipa al sistema
biblioteconomico-informativo nazionale;

 sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva/partecipa al prestito interbibliotecario;
 vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski
dejavnosti/gestisce i cataloghi e le evidenze dei prestiti;

 izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena
javnosti/svolge mansioni di informatizzazione, documentazione e comunicazione per il
pubblico,

 pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko
dejavnost/organizza manifestazioni e altre forme di interesse per la diffusione della lettura e del
libro;

 se vključuje v vseživljenjsko učenje/partecipa attivamente all'istruzione permanente;
 izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu/pubblica
cataloghi, bibliografie e altro materiale di biblioteconomia;

 zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni in ob
naravnih ter drugih hudih nesrečah/cura e tutela il materiale della biblioteca.

DEJAVNOST ZAVODA IZ NASLOVA OSREDNJE
OBMOČNE KNJIŽNICE

MANSIONI

DERIVANTI DALLE FUNZIONI DI BIBLIOTECA

REGIONALE

 Zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva ter informacij/garantisce
materiale e informazioni aggiuntivi e supplementari;

 nudi strokovno pomoč knjižnicam s svojega območja/offre consulenza professionale alle
biblioteche della regione;

 koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje/coordina
la raccolta, l'elaborazione e la manutenzione del materiale di storia patria nella regione;

 usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja/indirizza il materiale scartato dalle
biblioteche della regione.
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SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
ORGANIZZAZIONE

INTERNA

UPRAVA
DIREZIONE
Trg/Piazza Brolo 1, 6000 Koper/Capodistria
Tel. 05 66 32 600
Tajništvo/Segreteria (Ingrid Eller Savić)
Računovodstvo/Contabilità (Tina Toškan)
ODDELEK ZA NABAVO IN OBDELAVO GRADIVA
ACQUISIZIONE E LAVORAZIONE DEL MATERIALE

Tel: 05 66 32 603
(Nives Ventin: vodja oddelka/caporeparto)
ODDELEK ZA MLADE BRALCE
BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
Tel: 05 66 32 617
(Urška Bonin: vodja oddelka/caporeparto)
ODDELEK ZA ODRASLE
REPARTO PER ADULTI
Tel: 05 66 32 605
(Barbara Kužnik: vodja oddelka/caporeparto)
ENOTA SEMEDELA
LA SEZIONE DI SEMEDELLA
Tel: 05 62 71 434
(Barbara Kužnik: vodja oddelka/caporeparto)
ENOTA MARKOVEC
LA SEZIONE DI MONTE SAN MARCO
Tel: 05 62 85 187
(Barbara Kužnik: vodja oddelka/caporeparto)
DOMOZNANSKI ODDELE K
LA SEZIONE DI STORIA PATRIA
Tel: 05 66 32 613
(Peter Štoka: vodja oddelka/caporeparto)
KNJIŽNICA ANKARAN
BIBLIOTECA DI ANCARANO
Tel: 05 66 53 025
(Tanja Prevolšek Pajer: vodja oddelka/caporeparto)
ODDELEK ZA ITALIJANIKO
SETTORE ITALIANO
Tel: 05 62 71 497
(Ivan Marković: vodja oddelka/caporeparto)
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POTUJOČA KNJIŽNICA
LA B IBLIOTECA ITINERANTE
Tel: 041 619 386 in 031 653 446
(Alan Rener: bibliotekar / bibliotecario)
SLUŽBA ZA IZVAJANJE OBMOČNIH NALOG
SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ REGIONALI
Tel: 05 66 32 611
(Luana Malec: vodja oddelka/caporeparto)

ORGANI ZAVODA
ORGANISMI

DELL'ENTE

SVET ZAVODA
CONSIGLIO D' ISTITUTO
Alenka Plahuta (predsednica/presidente)
Ivan Marković (podpredsednik/vicepresidente, predstavnik NS/reppresentante della CN)
Alan Rener (predstavnik delavcev/reppresentante dei lavoratori)
Jasna Čebron
Vesna Bidoli
Davor Briševac
Dr. Sonja Fink Babič
STROKOVNI SVET ZAVODA
CONSIGLIO PROFESSIONALE D' ISTITUTO
Laura Chersicola (predsednica/presidente)
Peter Čerče (namestnik predsednice/vicepresidente)
Marina Hrs
Andrej Bertok
Nevenka Gropajc
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DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
OBIETTIVI

A LUNGO TERMINE

Dolgoročni cilji izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij ter
nacionalnih programov:

 izvajanje kulturnega, informacijskega, izobraževalnega in socialnega poslanstva v korist ter
zadovoljstvo uporabnikov knjižničnih storitev in dvigovanje bralne kulture ter ravni znanja v
naši družbi;








spodbujanje bralne kulture in vseživljenjskega izobraževanja;
ohranjanje kulturne identitete in sooblikovanje kulturne podobe Kopra ter njegove okolice;
vzpostavljanje kvalitetne knjižnične dejavnost v širši regiji;
stalno izboljševanje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja;
poslovanje v skladu s predpisi;
pregledno in transparentno poslovanje.

La Biblioteca centrale Srečko Vilhar è centro informativo, culturale, educativo e sociale

 La biblioteca invoglia alla lettura e contribuisce all'istruzione permanente della popolazione garantendo
un accesso democrativo alle informaziobi e al sapere.

 La Biblioteca partecipa attivamente alla conservazione dell'identità culturale di Capodistria e della
regione.

 La Biblioteca ha il compito permanente e precipuo di invogliare alla lettura ed e' centro di istruzione
permanente.

 Amministrazione e gestione legale e trasparente.

SREDNJEROČNI CILJI ZAVODA
OBIETTIVI

A MEDIO TERMINE

Srednjeročni cilji zavoda so:

 Afirmacija v okolju (prostoru, območju, regiji). Afirmacija knjižnice v prostoru predvideva
njeno večjo prepoznavnost in utrditev v svojem okolju (v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem).

 Vzpostavitev e-knjižnice, ki predvideva načrtno digitalizacijo domoznanskega in starejšega
gradiva (območnost, projekti, samostojni viri), vzpostavitev digitalnih portalov, digitalizacijo
periodike in posodobitev mestne čitalnice v bolj »hibridno« obliko.

 Knjižnica kot stičišče vseživljenjskega učenja ali »dnevna soba mesta«.
Gli obiettivi a medio termine della biblioteca sono i seguenti:

 Modernizzazione della biblioteca e introduzione di nuove tecnologie informatiche.
 Affermazione della biblioteca nel suo territorio (Slovenia, Italia, Croazia).
 La biblioteca come centro di istruzione permanente e "soggiorno" della città.
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OCENA

USPEŠNOSTI PRI DOSEGANJU

Z A S T AV L J E N I H C I L J E V :

POROČILO

CONSEGUIMENTO DEGLI
RELAZIONE

O DELU

OBIETTIVI PREPOSTI:
S U L L AV O R O S V O LT O

ANALIZA DOSEŽENIH REZULTATOV
ANALISI

V

DEI RISULTATI CONSEGUITI

letu 2020, ko je ves svet zajela pandemija virusa covid-19, smo delovanje Knjižnice Koper prilagajali
ukrepom in priporočilom Vlade republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ). Tako je
prišlo do spremembe uporabe knjižnice v času epidemije. In prav v obdobju, ko se občani zaradi nastale
situacije zadržujemo v t. i. mehurčkih, so knjige lahko tiste, ki nam lepšajo dneve, odganjajo tesnobnost,
predvsem pa osmišljajo vsakdan.
Uporabnikom smo v prvem valu, ko je bila knjižnica zaprta za obiskovalce, najprej omogočali izposojo knjig v
obliki virtualne knjižnice, ki pa našim občanom ni zagotavljala vsega nujno potrebnega gradiva, zato smo v
soglasju z Mestno občino Koper in občino Ankaran uvedli izredno storitev – izposojo z brezplačno dostavo
knjižničnega gradiva na dom. Poleg tega smo jim omogočili brezplačen spletni vpis. V obdobju drugega vala je
knjižnica po navodilih in ob upoštevanju vseh priporočil delo ves čas prilagajala in zagotavljala odprtost ter
uporabnikom omogočala brezstično izposojo knjig. Nadaljevali so se namreč vsi študijski procesi, resnega
študija pa si ne predstavljamo brez knjige in knjižnice. Enako velja za otroke, ki z branjem utrjujejo številne
pismenosti. Skratka življenje mora naprej! Zato smo v knjižnici ves čas nove stvarnosti pospešeno iskali in še
iščemo nove rešitve. Ob novih interventnih ukrepih smo tako zagotovili varne načine dostopa do knjižnega
gradiva.
V letu 2020 smo zabeležili 2561 novih članov, kar je celo 323 več kot v predhodnem letu. Zanimivo je, da se je
med novovpisanimi člani v primerjavi s predhodnim letom skoraj podvojilo število zaposelnih. Izposoja
fizičnega gradiva se je v času omejitev povečala, še bolj pa je narasla uporaba naše e-knjižnice, izposoja
elektronskih knjig je bila v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 kar štirikrat večja. Preko Urada RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu smo o naših aktivnostih obveščali tudi rojake, ki bivajo v tujini in tako pridobili
uporabnike iz 23 držav izven Slovenije. Brezplačno članstvo in s tem uporabo slovenskih e-knjig in drugega egradiva omogočamo vsem Slovencem v zamejstvu in po svetu. Z Narodno in študijsko knjižnico Trst ter s
splošnimi knjižnicami v Hrvaški Istri in ter v severnem delu Primorsko-Goranske županije (Reka) imamo
sklenjene sporazume o eni članarini, kar omogoča vsem Slovencem, ki so včlanjeni v splošne knjižnice v hrvaški
Istri in Reki, brezplačno uporabo vseh storitev Knjižnice Koper, vključno z izposojo na dom, članom Knjižnice
Koper pa brezplačno uporabo storitev splošnih knjižnic v zamejstvu.
Kljub omejenim finančnim zmogljivostim smo uspešno izvedli vse investicijsko-vzdrževalne posege,
zastavljene v planu dela za leto 2020.
Osredotočali smo se na povezovanje in sodelovanje z lokalnimi ustanovami in organizacijami. Posebno
pozornost smo namenili predstavitvi domačih avtorjev in njihovih del ter utrdili sodelovanje s Kulturnim
klubom Koper, zavodi, društvi in organizacijami na področju kulture. Izvedli smo kar nekaj tematskih razstav
v avli knjižnice in kljub nezavidljivi situaciji v povezavi s koronavirusom izpeljali veliko večino dejavnosti in
dogodkov, ki smo jih zasnovali v letu 2020.
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja je tako predano uresničevala projekt Soba Alojza Kocjančiča v Kubedu.
Objekt, ki ga je Mestna občina Koper odkupila in obnovilaz Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja, Pokrajinskim
muzejem Koper in Pokrajinskim arhivom Koper ter v njem uredila spominsko sobo in etnološko zbirko, bodo v
prihodnosti lahko uporabljali tudi gostujoči umetniki. Ob tej priložnosti smo v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja
sodelovali tudi pri postavitvi in odprtju razstave v kavarni Loggia in predstavitvi knjige Kubejski.
Kot vsako leto smo tudi letos sodelovali v različnih projektih, med njimi sta projekta, ki spodbujata bralno
kulturo, predvsem pa na police postavljata domače pisatelje – Primorci beremo in Pod svinčenim nebom.
Pridružili smo se Tednu mobilnosti, Tednom vseživljenjskega učenja in začeli izvajati projekt Športajmo in
berimo. Tu je še Rovka Črkolovka, ki k branju pritegne mnoge osnovnošolske otroke in jih spodbuja k branju in
prepoznavanju dobre, predvsem pa vznemirljive literature. V knjižnici Ankaran so se otroci zabavali ob
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pravljičnih lutkovnih delavnicah z Niko Solce. Prepričani smo, da mora promocija bralne kulture, ki poteka v
obliki bibliopedagoških aktivnosti, vključevati tudi elemente vzgojno-izobraževalnega procesa oziroma
predstavljati sinergijo z enotnim ciljem: približati knjigo čim širšemu krogu ljudi. Velik poudarek je bil namenjen
približevanju knjižnice vsem skupinam uporabnikov, digitalizaciji in vzpostavitvi kakovostne in raznolike
ponudbe v e-knjižnici. E-virom smo dodali ponudbo zvočnih knjig ponudnika Audibook. Veliko našega časa
smo namenili tudi promociji in utrjevanju vloge knjižnice kot pomembnega člena kulturnega življenja, in sicer
ne samo našega območja, temveč celotne regije. Ob koncu leta smo projektom in dogodkom dodali Bralni klub
Berivka z literarno kritičarko, publicistko, moderatorko, književno prevajalko iz slovaščine in češčine ter v
slovaščino Diano Pungeršič.
Med zvenečimi imeni, ki so nas obiskala v lanskem letu so bili Gabrijela Babnik, Gašper Kralj, Veronika Simoniti,
Maja Gal Štromar, Zoran Predin, zakonca Alenka in Kamenko Kesar, Ana Svetel, Viljem Gogala in mnogi drugi,
ki so bogatili naše literarno obarvane popoldneve. Ob tem ne smemo pozabiti niti na razstavo S prsti do znanja,
namenjeno slepim in slabovidnim, ki je tako v medijih kot med obiskovalci knjižnice požela veliko zanimanja.
Ob bok razstavi smo ob koncu leta izdali publikacijo – tipanko za slepe in slabovidne otroke Uganke za radovedne
prstke, ki smo jo pripravili v sodelovanju z različnimi ustanovami. Med odmevnejšimi razstavami so še bile
razstava Glass Room – izdaja o napačnih informacijah, razstava karikatur slovenskih pisateljev, ki jo je v okviru
projekta Pogovori o branju, ki ga sicer pripravlja Kulturni klub, s katerim tesno sodelujemo, pripravila Lorella
Fermo, razstava Knjižne novosti od Pirana do Ankarana v letu 2019, ki je prav tako nastala v sodelovanju s
Kulturnim klubom, razstava ob 25. obletnici Slovenskega društva Hospic in razstava mladega umetnika Jana
Štefića, ki je požela kar nekaj pozitivnega medijskega odziva. V knjižnici Ankaran so v marcu pripravili razstavo
Akvarija Piran – Meduze okoli nas.
Kljub epidemiološkim ukrepom, ki so nas presenetili, nam je v letošnjem letu uspelo izpeljati večino projektov
in dogodkov, nekatere smo zaradi varnostnih ukrepov preselili na splet. Del našega vsakdana so postale
konference po Zoomu, s pomočjo katerih smo speljali mnoge poučne delavnice in zanimive pogovore s pisatelji
in drugimi ustvarjalci. Prav tako smo na splet preselili razstave, ki so navdušile naše uporabnike kot tudi širše
občinstvo.
VIRTUALAN KNJIŽNICA IN IZPOSOJA KNJIG NA DOM V ČASU EPIDEMIJE
V času epidemije in posledičnih interventnih ukrepov je bila v času prvega vala tudi Osrednja knjižnica Srečka
Vilharja Koper dlje časa zaprta, a to še ne pomeni, da naši občani niso dostopali do kakovostnega branja. Zanje
smo pospešeno gradili Virtualno Knjižnico Koper, ki je odprta je štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu,
dosegljiva pa je s samo nekaj kliki od doma. V spletni knjižnici Biblos ponujamo več kot 1800 aktualnih knjig za
odrasle in otroke. V času zaprtja knjižnice je bil vpis preko spletnega COBISS+, s tem pa tudi izposoja e-knjig,
časopisov in drugega gradiva za vse občane brezplačna. Nasvete za branje dobrih knjig ponujamo preko portala
Dobreknjige.si. V Virtualni Knjižnici Koper so na voljo še številni elektronski viri, ki jih kupujemo in gradimo
za različen ciljne skupine, njihova uporaba pa se je v času epidemije početverila.
Ker pa virtualna knjižnica ne obsega vsega gradiva, najbolj prikrajšani so bili zlasti mladi, ki niso imeli možnosti
dostopa do gradiva za učenje in študij, pa tudi starejši občani, ki niso vešči sodobne tehnologije, smo zanje v
soglasju z Mestno občino Koper uvedli izredno storitev – izposoja knjižničnega gradiva z dostavo na dom.
V obdobju drugega vala je knjižnica po navodilih in ob upoštevanju vseh priporočil delo ves čas prilagajala in
zagotavljala odprtost ter uporabnikom omogočala brezstično izposojo knjig, medtem ko smo vse prireditve,
delavnice in razstave preselili na splet.
BIBLIOBUS ZA SLOVE NCE V BUZETU
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je 23. januarja 2020 v Buzetu, s Koprom pobratenem mestu, odprla
novo postajališče, namenjeno potujoči knjižnici – bibliobusu. Namenjeno je pripadnikom slovenske narodne
skupnosti, ki živijo v Buzetu, postajališče pa smo odprli v sodelovanju s Slovenskim kulturnim društvom Lipa
iz Buzeta, Narodno knjižnico Buzet in OŠ Vazmoslava Gržalja, pred katero se postajališče tudi nahaja. S
sodobnim bibliobusom smo v Buzetu vsak mesec pripeljali aktualno in kakovostno knjižno produkcijo v
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slovenskem jeziku ter izbor knjižnih del v hrvaškem jeziku. Z novim postajališčem želimo prispevati h krepitvi
slovenskega jezika in kulture med slovensko narodno skupnostjo v Buzetu ter poglabljanju medkulturnega
sodelovanja. Otvoritev je pospremila tudi Rovka Črkolovka, maskota koprske knjižnice, ki mlade bralce
spodbuja k branju.
SOBA ALOJZA KOCJANČ IČA V KUBEDU
Ureditev spominske sobe Alojza Kocjančiča v Kubedu je najpomembnejši projekt, ki ga je Osrednja knjižnica
Srečka Vilharja Koper izpeljala v letu 2020. Pod pokroviteljstvom Mestne občine Koper so pri projektu
sodelovali še Pokrajinski muzej Koper, Pokrajinski arhiv Koper, Krajevna skupnost Gračišče in društvo Skala
Kubed. Ureditev spominske sobe Alojza Kocjančiča je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper zaupala za to
priložnost posebej sestavljeni strokovni skupini, v kateri so sodelovali:

 Tanja Jakomin Kocjančič, novinarka in raziskovalka;
 Ines Cergol, Kocjančičeva biografinja ter urednica in avtorica pomembnih Kocjančičevih monografij in
knjig o njem;

 Mirjana Kontestabile Rovis, arhivistka in velika poznavalka Alojza Kocjančiča, njegovih del in
njegovega fonda pri Pokrajinskem arhivu Koper;






Dušan Arko, Krajevna Skupnost Gračišče;
Vojko Udovič, Društvo Skala Kubed;
Alferija Bržan, pisateljica in lektorica;
Ivan Marković, bibliotekarski specialist Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.

Vsebine, ki smo jih predstavili v spominski sobi Alojza Kocjančiča, so urejene po sklopih, in sicer:

 Od pastirčka do dušnega pastirja;
 Kocjančičeva predanost duhovniškemu poklicu;
 Alojz Kocjančič – prvi slovenski istrski poet in Predstavitev Spominska sobe Alojza Kocjančiča v
Kubedu;

 Predstavitev knjige Kubejski v Kavarni Loggia.
Vsebine so bile javnosti predstavljene na različne načine, in sicer:







v spominski sobi na stenskih panojih,
v spominski sobi v Informacijskem kotičku,
v razstavnih vitrinah,
razstava v Kavarni Loggia,
vse vsebine so predstavljene v treh jezikih: slovenskem, italijanskem in angleškem.

Posebej želimo izpostaviti pomen Informacijskega kotička, v katerem se bodo tudi po otvoritvi spominske
sobe sproti nalagale in dopolnjevale nove in nove vsebine, dokumenti, spoznanja in dela o A. Kocjančiču.
ŠPORTAJMO IN BERIMO
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper sodeluje kot partner v programu, ki ga Olimpijski komite Slovenije
predstavlja pod imenom #športajmoinberimo. Evropski teden športa smo povezali z Nacionalnim mesecem
skupnega branja. V mesecu septembru smo v treh osrednjih območnih knjižnicah (Koper, Maribor in Kranj) v
sodelovanju z zavodom RS za šolstvo, Olimpijskim komitejem Slovenije Združenjem športnih zvez,
Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Javno agencijo za knjigo RS
izpeljali nacionalni projekt #športajmoinberimo.
NACIONALNI PROJEKT D OBREKNJIGE
Nadaljevali smo nadgradnjo nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture DOBREKNJIGE.SI. Projekt je
nastal v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper v partnerstvu z Goriško knjižnico Franceta Bevka in postal
vseslovenski projekt, v katerega so vključene vse slovenske splošne knjižnice. V sodelovanju z Društvom
slovenskih literarnih kritikov smo s pomočjo kritik izpostavljali vrhunska dela slovenskih avtorjev, ki jih je na
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portalu moč pridobiti tudi prek posebnega iskalnika »Išči po literarnih kritikah«. K projektu priprave in objave
literarnih kritik so pristopili tudi študentje podiplomskega študija slovenistike z Univerze na Primorskem.
BERIMO Z ROVKO ČRKOLOVKO
Ob svetovnem dnevu knjige (23. 4. 2020) smo razglasili rezultate že 4. bralnega tekmovanja za 5. in 6. razrede
osnovnih šol Berimo z Rovko Črkolovko. Vodeno bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko je izviren
pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med petošolci in šestošolci, ki spodbuja medvrstniško
kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja in timsko delo. Bralno tekmovanje je naravnano na oddelčno
skupnost, kar pomeni, da mora vsak prijavljeni učenec prebrati najmanj eno knjigo z bralnega seznama, da bi
se razred lahko uspešno uvrstil. Skupna zmagovalca sta bila oddelka 5. a Osnovne šole Dekani in 6. a Osnovne
šole Antona Ukmarja Koper. Bralno skupnost Rovke Črkolovke je sestavljalo kar 1154 učencev petih in šestih
razredov, s katerimi je v štirih mesecih skupno prebrala približno 4900 knjig.
Z nami berejo:

 učenci osnovnih šol obalno-kraške regije: Osnovna šola Antona Ukmarja Koper; Osnovna šola Cirila
Kosmača Piran; Osnovna šola Dekani; Osnovna šola Dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini; Osnovna šola
Dr. Bogomirja Magajne Divača, Vreme; Osnovna šola Dragottina Ketteja Ilirska Bistrica; Osnovna šola
Dutovlje; Osnovna šola Elvire Vatovec Prade; Osnovna šola in vrtec Ankaran; Osnovna šola Istrskega
odreda Gračišče; Osnovna šola Ivana Babiča-Jagra Marezige; Osnovna šola Koper, Osnovna šola Livade
Izola; Osnovna šola Lucija; Osnovna šola Prestranek; Osnovna šola Sečovlje; Osnovna šola Šmarje pri
Kopru; Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio;

 učenci slovenskih osnovnih šol iz Trsta: Nižja srednja šola Iga Grudna; Nižja srednja šola Ivana
Cankarja; Nižja srednja šola Simon Gregorčič; Nižja srednja šola Sv. Ciril in Metod Sv. Ivan; Osnovna
šola Albin Bubnič; Osnovna šola Alojza Gradnika, Repentabor; Osnovna šola Fran Saleški Finžgar
Barkovlje; Osnovna šola France Bevk Opčine; Osnovna šola Grbec – Stepančič; Osnovna šola Voranc
Dolina;

 učenci Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu in
 učenci pouka slovenščine iz Društva Slovencev RS Triglav Banja Luka.
»TIPANK A, PRVI KORAK K RESNEJŠI IZ GRADNJI PRILAGOJENIH KNJIŽNIČNIH ZBIRK«
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je tudi lani ob koncu leta tradicionalno izdala publikacijo. Tokrat je
knjižnica moči združila s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Medobčinskim društvom slepih in
slabovidnih Koper, Zavodom za prestajanje kazni zapora Koper in učitelji osnovne šole Pier Paolo Vergerio il
Vecchio. Skupaj smo izdelali tipanko z naslovom Uganke za radovedne prstke. Tipanko smo virtualno predstavili
na naši spletni strani na Facebooku. S posebno izdajo želimo v knjižnici javnost ozaveščati o pomenu tovrstnega
gradiva, slepim in slabovidnim pa sporočiti, da v splošnih knjižnicah izvajamo storitve tudi zanje.

Direktor, David Runco
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PRIREDITVE
EVENTI
JANUAR

 Oddelek za odrasle
16. 1. 2020 – poslušanju glasbene pravljice: Legenda o morski deklici in fantomskem jezdecu
Otroci so poslušali klavirsko izvedbo 16-ih skladb Williama Gillocka in zgodbo, ki sta jo napisali učenki
Glasbene šole Koper pod mentorstvom Valentine Češnjevar. Na klavirju sta se izmenjali Meta Jakovac in Femi
Gabriella Reid.
22. 1. 2020 – Razstava 40 let organiziranega alpinizma na Obali
Obalni alpinistični klub je v avli oddelka za odrasle pripravila razstavo v čas 40 let organiziranega alpinizma na
Obali, ki smo jo gostili vse do 20. februarja.

 Oddelek za mlade bralce
9. 1. in 23. 1. – Ure pravljic
7. 1. in 21. 1. – Tečaj italijanščine za predšolske otroke
15. 1. in 29. 1. – Tečaj italijanščine za šolske začetnike
16. 1. in 30. 1. – Tečaj italijanščine za šolske nadaljevalce
16. 1. – Glasbena pravljica
20. 1. – Lego zgodbe
FEBRUAR

 Oddelek za odrasle

4. 2. 2020 – Predavanje Voditi svoj dan, voditi svoje življenje
Alenka Rebula in Josipa Prebeg sta v čitalnici Fulvio Tomizza spregovorili o odnosu do novega leta. Kaj si najbolj
želimo graditi? In kako poskrbeti za osredotočenost nase, za mir in ustvarjalno moč v vsakdanjem trušču
obveznosti? Kako ostajati zvesti svojim ciljem? Alenka Rebula se je v okviru pogovora predvsem posvetila negi
vsakdanjosti in lepoti odločanja, Josipa Prebeg pa podala svoja spoznanja o tem, kako beseda deluje na realnost
in zbranost.
23. 1. 2020 – Bibliobus tudi v Buzetu
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je v Buzetu, mestu, ki je s Koprom tudi pobrateno, odprla novo
postajališče, namenjeno potujoči knjižnici – bibliobusu. Novo knjižno postajališče je pomembna pridobitev za
slovensko narodno skupnost v Buzetu, je ob otvoritvi povedal Boris Grželj iz slovenskega Kulturnega društva
Lipa. Bibliobus ima v hrvaški Istri poleg Buzeta še dve postajališči, eno v Umagu, drugo pa v Pulju. V
prihodnjem šolskem letu naj bi se tudi šolarji iz Buzeta pridružili bralnemu tekmovanju Berimo z Rovko
Črkolovko, ki spodbuja branje med mladimi.

 Oddelek za mlade bralce
6. 2. 2020 – Pravljična urica: Radovedni smrčki
V sklopu razstave Radovedni smrčki avtorjev Karmen Vidmar, Karin Berce in Gorana Gorjupa, ki je na oddelku
za mlade potekala vse do 29. 2., smo pripravili tudi pravljično urico, predstavitev knjig in pogovor z Goranom
Gorjupom.

LETNO POROČILO 2020

I 12

12. 2. 2020 – Predstavitev monografije Vprašaj goro
Avtobiografsko delo Vprašaj goro je predstavil avtor Joža Mihelič, alpinist, turni smučar, pedagog, fotograf,
naravovarstvenik, pisec … Z njim se je pogovarjala Maruška Lenarčič. Skupaj sta nam razkrila, da je
avtobiografsko delo Vprašaj goro žlahtna pripoved o skromnih in poštenih ljudeh, ki so živeli predani svojemu
rodu, domu in zemlji.

 Knjižnica Ankaran
11. 2. 2020 – Etnično homogena Evropa: Preselitve prebivalstva v Istri in Sudetih 1945–1948
V Knjižnici Ankaran smo gostili avtorja monografije Etnično homogena Evropa: Preselitve prebivalstva v Istri in
Sudetih 1945–1948 dr. Miho Kosmača, ki je bil med letoma 2010 in 2016 raziskovalec na Inštitutu za zgodovinske
študije ZRS Koper. Od leta 2018 je zaposlen v Mestnem muzeju Idrija kot kustos. Na predstavitvi sta poleg
avtorja sodelovala še dr. Bojan Godeša in dr. Urška Lampe.
MAREC

 Oddelek za odrasle

10. 3. 2020 – Predstavitev pesniške zbirke Frana Goljevščka Paberkovanje v Čitalnici Fulvia Tomizze
Fran Goljevšček je publicist, pisatelj, pesnik, kulturni delavec. Ob pesniški zbirki smo se sprehodili skozi pet
različnih sklopov njegove poezije, ki zaznamujejo različna obdobja njegovega življenja. Z avtorjem se je
pogovarjala Erika Gregorič.
5. 3. 2020 – Razstava knjižnih novosti od Ankarana do Pirana v letu 2019
V knjižnici smo med 5. in 16. marcem pripravili razstavo knjižnih novosti od Ankarana do Pirana v letu 2019.
Razstavljena dela so napisali naslednji avtorji in avtorice: Ksenija Benedetti, Zdenka Bonin, Aldo Černigoj,
Isabella Flego, Franjo Frančič, Miloš Ivančič, Lovrenc Lipej, Andrej Medved, Daniela Paliaga, Vanja Pegan,
Nataša Segulin, Slobodan Simič, Lara Sorgo, Patricija Sosič Kobal, Vesna Šare, Suzana Todorović, Marjan
Tomšič, Neven Ušumović, Duška Žitko in Salvator Žitko. Razstavi avtorskih del smo dodali tudi zbornike
Prostovoljnega gasilskega društva Piran (130 let delovanja), Morske biološke postaje Piran (50 let delovanja),
Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, (25 let delovaja) in Foruma Tomizze (20 let delovanja).

 Oddelek za mlade bralce
26. 3. 2020 – Pravljice na obisku
Za otroke smo v času prvega vala epidemije koronavirusa s knjižničarkami NŠK pripravili projekt Pravljice na
obisku. Otroci so si tako iz domačega naslonjača lahko vse do konca prvega vala privoščili poslušanje pravljic v
digitalni obliki, ki so jih brale knjižničarke.
3. 3. 2020 – Križkraž – Slovenijo poznaš
Na Oddelku za mlade bralce Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper smo 3. marca 2020 gostili priznano
slovensko avtorico Barbaro Hanuš, ki nam je predstavila svojo najnovejšo knjigo: Križkraž – Slovenijo spoznaš.
Izšla je pri založbi Hart. Predstavitve so se udeležili otroci priseljenci različne starosti, ki slovenski šolski sistem
obiskujejo šele prvo ali drugo leto. Spoznali smo veliko kulturnih in naravnih znamenitosti Slovenije in se
zabavali ob reševanju delovnih listov iz zbirke nalog: Križkraž – po Sloveniji se igraš, prav tako delo Barbare
Hanuš.
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 Oddelek za italijaniko
5. 3. 2020 – Podobe žensk, prireditev ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena
Večer, ki ga je v sodelovanju s knjižnico na sedežu Skupnosti Italjanov v palači Gravisi pripravilo društvo
POEM, je osvetlil vlogo izjemnih žensk in njihovo umeščenost v zgodovinski, geografski in znanstveni prostor
in čas. Žensk, ki so se uveljavile s svojo osebnostjo in odličnostjo svojega dela. Sodelovali so: Isabella Flego,
Nicoletta Casagrande, Amalia Petronio, Franka Cerkvenik, Donatella Cergol Žiža, Gabriella Pison, Alessadra
Pecman in Lorena Kmet.

 Knjižnica Ankaran
1. 3. 2020 – Razstava Akvarija Piran Meduze okoli nas
V mesecu marcu je bila v Knjižnici Ankaran na ogled razstava Meduze okoli nas. Akvarij Piran je v okviru
projekta Meduze okoli nas pripravil fotografsko razstavo 30 fotografij na temo meduz. Avtorji so trije, Manja
Rogelja, Tihomir Makovec (MBP-NIB) ter Irena Frkovič.
JUNIJ

 Oddelek za odrasle

30. 6. 2020 – Predstavitev romana Gašperja Kralja - Škrbine
Na Vrtu knjige smo v sodelovanju s Kulturnim klubom v okviru Pogovorov o branju gostili literarni večer, kjer
je svoj novi roman Škrbine predstavil antropolog Gašper Kralj. Skozi zanimiv intervju, v katerem sta razkrila
skrivnosti romana, ga je popeljala Jasna Čebron. Roman Škrbine je Kraljev drugi roman, v katerem se prepletajo
zgodbe protagonistov, ki pripovedujejo svoje zgodbe. Prostor je tisti, ki osebam v Škrbinah daje občutek vsaj
navidezne varnosti in je obenem temeljno vezivo pripovedi. Današnji čas, ki tem osebam pripada, je po mnenju
pisatelja namreč sila negotov in dezorientiran. Kot smo izvedeli v pogovoru, protagonista pritegne zgodba
Clare, ki mu pove, da je štiri leta preživela v zaporu, saj so jo na trajektu dobili, ko je v podvozju Audija tihotapila
hašiš. V nadaljevanju se njuna zgodba zaplete in razplete kot nenavadna ljubezenska igra, položena na drsenje
skozi notranje in zunanje prostore, in zato ključna tudi za njuno razmerje. Roman Škrbine vsekakor v svoji
drugačnosti bralca pritegne.
JULIJ

 Oddelek za odrasle
5. 7. 2020 – Lorella Fermo: Literatura v karikaturi
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja in Kulturni klub sta 5. 7. 2020 z novinarsko konferenco odprla razstavo
koprske karikaturistke Lorelle Fermo Literatura v karikaturi – Letteratura in caricatura. V avli Osrednje
knjižnice Srečka Vilharja sta novinarje pozdravili Jasna Čebron in karikaturistka Lorella Fermo.
Razstava je bila letos postavljena četrtič, saj poteka bienalno, ko razstavimo karikature zadnjih dveh let, ki so
nastale v okviru Pogovorov o branju v Gledališču Koper oziroma na Vrtu knjige. Pogovore že od leta 2012
mesečno prirejajo Kulturni klub, Slavistično društvo in Gledališče Koper. Karikaturistka Lorella Fermo vsakič
podari karikaturo kot unikaten spomin na Koper vsakemu gostu Pogovora o branju. Letos so bile razstavljene
karikature književnic in književnikov: Mirt Komel, Anja Golob, Marko Sosič, Milan Dekleva, Kaja Teržan, Juan
Octavio Prenz, Andrej Medved, Miklavž Komelj, Marjan Tomšič, Suzana Tratnik, Breda Biščak, Dušan Merc,
Ace Mermolja, Gašper Kralj, Dragan Velikić in Velibor Čolić. Zadnja dva sta bila gosta Vilenice v Kopru leta
2018 in 2019. Upodobitve gostov so bile razstavljene v časovnem zaporedju, kot so se zvrstili od oktobra 2018
do junija 2020.
Kot je povedala slovenistka in voditeljica Pogovorov o branju Jasna Čebron, opazovalca karikatur Lorelle Fermo
zagotovo pritegne zgodba, ki jo karikaturistka upodobi z natančnimi detajli, ti duhovito označijo portretiranca
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in njegovo literarno obzorje. S portretiranci, razen z Draganom Velikićem in Veliborjem Čolićem, ki sta bila
gosta Vilenice v Kopru, se je pogovarjala prav ona ali pa, občasno, literarna kritičarka Diana Pungeršič. Zadnji
gost je bil Gašper Kralj, ki smo ga gostili junija prav na Vrtu knjige v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja.
Razstava je bila na voljo tudi v spletni obliki, in sicer na uradni spletni strani knjižnice kot tudi na ostalih
socialnih omrežjih.
7. 7. 2020 – Pogovor z Beletrinino trubadurko Gabrielo Babnik
Obiskovalce Vrta knjige v Knjižnici Srečka Vilharja je navdušila pisateljica, literarna kritičarka in prevajalka
Gabriela Babnik, ki je predstavila svoj zadnji roman Tri smrti. Z njo se je pogovarjala slovenistka Jasna Čebron,
ki pogovore z zanimivimi slovenskimi pisatelji in ustvarjalci literarnih del uspešno vodi že sedmo leto. Nekaj
besed je pred začetkom pogovora obiskovalcem namenila tudi Alma Čavšević, direktorica založbe Beletrina, ki
je roman izdala. Pisateljica je v njem tematizirala poleg svetovne politike tudi minljivost, ljubezenske vezi in
sanjski svet, ki je za Afričane izjemno pomemben. Obiskovalcem Vrta knjige je zaupala, da se je sanj v romanu
lotila iz osebne izkušnje, ko jo je v sanjah obiskala mama njenega moža, ki ji je zaupala, da odhaja s tega sveta.
Od tod izhaja tudi sama povezava s smrtjo, ki jo je Babnikova uporabila tudi v samem naslovu romana. Tri smrti
je zgradila kot literarni triptih, ki združuje usode treh žensk, katerim je skupna želja osmisliti svoje življenje, se
osamosvojiti in zaživeti svobodno. Prireditev je potekala v sklopu projekta Beletrinini trubadurji.

 Oddelek za mlade bralce
20. 7. 2020 – Razstava S prsti do znanja
Razstavo, ki je na oddelku za mlade v Kopru potekala od 20. 7. do 28. 8. in je zajemala nabor igrač za otroke z
okvaro vida, je pripravila Ina Sulič, učiteljica na osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom Pier Paolo Vergerio
il Vecchio. Glavno sporočilo razstave je bilo: »Otroka, učenca moramo upoštevati v vsej njegovi različnosti ter
mu olajšati pot do čim boljšega učnega dosežka. Pomembno je prepoznati, da so posebnosti vrednote in
različnosti osnova za rast in zrelost.« Projekt S prsti do znanja torej izhaja iz želje pomagati otrokom z okvaro
vida, ki nimajo možnosti igrati se z običajnimi igračami. Učenje in zaznavanje pri otrocih z okvaro vida ne
poteka skozi vidno zaznavo, ampak z ostalimi čutili, ki se pri teh otrocih bolj izostrijo.
Razstavo so si ogledali tudi podžupanja Mestne občine Koper, gospa Jasna Softić, ravnateljica osnovne šole Pier
Paolo Vergerio il Vecchio Helena Maglica, direktorica Zavoda za prestajanje kazni Koper, Danijela Devčić in
direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja David Runco, ki so bili nad projektom navdušeni, saj so bile vse
igrače po razstavi podarjene Centru Iris v Ljubljani. Ob tem je direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper
izpostavil: »Pomembno je, da se tudi slabovidni in slepi že od malih nog lahko popolnoma enakopravno
vključujejo v vsakdanje življenje. Ob tem naj izpostavim, da bodo po koncu razstave vse igrače podarjene Centru
Iris, torej centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne v Ljubljani. V naši
knjižnici smo zato izjemno veseli, da gostimo razstavo tipnih igrač, ki slepim in slabovidnim otrokom skozi igro
pomagajo pri razvoju in učenju, predvsem pa pri spoznavanju in občutenju sveta okoli sebe.«
Pri izdelavi igrač so sodelovali učitelji osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, mentorica gospe Ine Sulić
dr. Aksinja Kermauner s Pedagoške fakultete v Kopru in drugi prostovoljci, med katerimi so tudi priporniki
Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper.

 Knjižnica Ankaran
Vsako sredo v juliju in avgustu – poletne pravljično lutkovne delavnice z Niko Solce
Brezplačne delavnice, ki jih je za otroke pripravila Nika Solce, so potekale v dopoldanskem času na prostem na
terasi pri knjižnici. Otroci so najprej poslušali pravljico, nato pa je sledila delavnica, kjer so izdelovali like iz
pravljice. Delavnice so bile vsakokrat odlično obiskane.
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AVGUST
 Knjižnica Ankaran
Vsako sredo v juliju in avgustu – poletne pravljično lutkovne delavnice z Niko Solce
Brezplačne delavnice, ki jih je za otroke pripravila Nika Solce, so potekale v dopoldanskem času na prostem na
terasi pri knjižnici. Otroci so najprej poslušali pravljico, nato pa je sledila delavnica, kjer so izdelovali like iz
pravljice. Delavnice so bile vsakokrat odlično obiskane.
SEPTEMBER

 Oddelek za odrasle
14. 9. 2020 – Borut Bric predstavi: Duhovna plat moškega skozi knjigo izjemnega Davida Deide
V Osrednji knjžnici Srečka Vilharja smo na Vrtu knjige gostili terapevta za moške, odnose, polarnost in celostno
rast gospoda Boruta Brica, ki je obiskovalcem predstavil izjemno zanimivo in duhovno močno knjigo Davida
Deide Pot odličnega moškega (The way of the Superior man), ki bi jo po njegovih besedah, kljub temu da je bolj
namenjena moškim, morale prebrati tudi vse ženske. Beseda je med drugim tekla o moških skupinah. Pridružil
se mu je tudi član moških skupin Marko Mikulin, ki je o knjigi prav tako podal nekaj zanimivih misli.
17. 9. 2020 – Septembrski pogovor z Veroniko Simoniti
Koprski Kulturni klub in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja sta v okviru Pogovorov o branju na Vrtu knjige
pripravila pogovor z letošnjo kresnikovo nagrajenko, pisateljico mlajše generacije Veroniko Simoniti. Pisateljica
je v pogovoru z Jasno Čebron predstavila svoj nagrajeni roman Ivana pred morjem. Gre za pripoved o treh
generacijah žensk, ki se morju približujejo in oddaljujejo,središčno vlogo ima Ivana in njena zgodba med drugo
svetovno vojno. Ta se razkriva skozi roman v mozaični pripovedi njene vnukinje, ki jo vsakič znova presenetijo
njena hrepenenja. Ivanino zgodbo bi lahko primerjali z motivom lepe Vide, kar je izpostavila tudi Jasna Čebron,
vendar je Simonitijeva to ovrgla: »Ivana je ženska, ki je imela to srečo ali nesrečo, da se je rodila v začetku
prejšnjega stoletja v nekih zelo trdih časih, ko so veljala precej železna pravila in ves čas skušala kljubovati temu,
prav tako je uporna tudi med vojno, ko deluje kot partizanska učiteljica in nato tudi po vojni, vendar pa se v
tistem obdobju že začne zgubljati v svoje svetove. Protagonistka zgodbe ni ne žrtev ne junakinja, je le ženska, ki
si želi več svobode in je razpeta med ljubeznijo in strahom pa tudi smrtjo.« Posebna zanimivost romana je
nenehno prepletanje sodobnosti s časom med drugo svetovno vojno in desetletje po njej. Podobno prepleten je
tudi prostor v romanu; iz Portoroža se preseli na Štajersko, v Srbijo, na Gorenjsko, v Ljubljano in vrača v
Portorož. Kot je avtorica poudarila, je čas med vojno izpostavljen predvsem zato, ker nas še danes definira in še
danes ljudje te zgodbe nosimo s sabo.
OKTOBER
 Oddelek za odrasle
2. 10. 2020 – Ko se združita literarni in likovni vidik nastane slikanica Morska deklica Leyla –zlomljena plavut
in rojena krila
V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo pripravili predstavitev izjemne otroške slikanice z umetniškimi
stvaritvami, ki so nastale v času karantene pod okriljem Fakultete za dizajn. Dogodka sta se tako udeležili tudi
ilustratorki s Fakultete za dizajn Sara Adamlje in Aleksandra Košir. Knjiga Milene Anđelić Đukić Morska deklica
Leyla – zlomljena plavut in rojena krila je primerna tako za odraslega bralca, a še vedno dovolj otroško prilagojena
za otroke. Poleg tega smo dogodek povezali z obeležitvijo zlate pentlje, ki je znak za ozaveščanje o raku pri
otrocih, in roza pentlje, ki je znak za ozaveščanje o raku na dojkah. Ob tem je potekala tudi nagradna igra za
otroke, ki so na temo morske deklice poslali svoje izdelke. Izpostaviti moramo, da so se dogodka med drugim
udeležili tudi Junaki 3. nadstropja (otroci, ki so premagali raka) in predstavnice Europa Donna Slovenije.
Najboljši izdelki otrok so bili nagrajeni s slikanico Morska deklica Leyla – zlomljena plavut in rojena krila.
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8. 10. 2020 – Pogovor z Majo Gal Štromar
V osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo v začetku oktobra v okviru projekta Pogovori o branju gostili
vsestransko umetnico, igralko, pesnico in pisateljico, prevajalko, gledališko pedagoginjo in režiserko Majo Gal
Štromar. Z njo se pogovarjala slovenistka Jasna Čebron. Posvetili sta se predvsem avtoričini zadnji knjigi Ženska
drugje. Na Vrtu knjige sta govorili o sodobni slovenski literaturi in njenem pojavljanju v zvočni obliki, saj igralka
Štromar redno nastopa na tržaškem slovenskem radiu kot bralka radijskih romanov. Izpostavili sta, da je v
njenih romanih čutiti, da je tudi gledališka igralka, saj so, kot sama pravi, zelo živahni in raznoliki. Pisateljica je
prehodila zanimivo literarno pot, od pisanja pesniških zbirk do krajše pripovedi in romanov. Skozi svoja
besedila uporablja izjemno bogat jezik, predvsem pa se z besedami rada poigrava. Kot je zaupala obiskovalcem
Vrta knjige, se je pri knjigi Lju.beznica poigrala z besedno zvezo, ki je lahko okrajšava za ljubeznivost ali pa
ljubljanska beznica. Razigran je bil celoten pogovor, voditeljica je med drugim izpostavila tudi knjigo 7 kg do
sreče, v katerem Maja Gal Štromar opisuje igralko, ki mora izgubiti sedem kilogramov, da bi dobila vlogo v
gledališču. Posvetili sta se tudi romanu Podtaknjenci, ki se dogaja v koprskem okolju, in razčlenili osrednjo
moško osebo v primežu žensk, avtoritarnih oseb.
Zadnji roman Ženska drugje pripoveduje o treh zelo različnih ženskah: Slovenki Marjuti, nekoliko preobilni
kuharici in nerealizirani ljubiteljici literature, Nemki Ute, lepotici, ki se iz koristoljubja poroči z direktorjem
pogrebnega zavoda, ter prevajalki in tolmački Gundegi, Latvijki, ki je poklic, v katerem je uspela, ne veseli in se
zato zateka k peki slaščic. Večer se je zaključil z darilom gostji; koprska karikaturistka Lorella Fermo jo je
duhovito narisala v dialogu s Coco Chanel, ki jo je pisateljica in igralka upodobila v gledališki predstavi.
13. 10. 2020 – Predstavitev knjige POTopis Viljema Gogale
v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo gostili popotnika Viljema Gogalo. Viljem je dobro desetletje hodil po
starodavnih romarskih poteh in šel med drugim iz Kranja peš do Rima, Kompostele in Jeruzalema. Brez sredstev
za preživljanje je jedel ostanke, se umival v rekah in spal pod milim nebom – vse zato, da je imel čas za
meditacijo. Verjetno se ne bi vrnil, če ga nazaj v svet ne bi priklicala knjiga. Spisal je namreč knjigo z naslovom
POTopis, v katero je zajel srž te poti. Kot sam zapiše: »Pisana v tišini je namenjena vsem, ki jim je blizu
duhovnost, iskanje svoje življenjske poti in njeno sledenje ne glede na ceno.« V osrednji slovenski reviji o knjigah
je bila izbrana za knjigo meseca. Knjige ni v prosti prodaji. Lahko jo dobite samo na njenih predstavitvah.
Predstavitev knjige smo tudi posneli, posnetek je objavljen na naši spletni strani www.kp.sik.si.
24. 10. 2020 – Mednarodni znanstveni simpozij (Za)govor ustvarjalnosti
V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo v okviru mednarodnega znanstvenega simpozija (Za)govor
ustvarjalnosti z dramaturginjo Samanto Kobal in knjižničarko iz knjižnice Falco Marin v Gradežu –
Mariogiovanno Toso, pridružila pa se jima je tudi naša predstavnica Tina Saražin, v slovenskem in italijanskem
jeziku prebirali Rodarijeve pravljice. Dogodek se je potekal v spletni obliki, na naši spletni strani na Facebooku,
posnetek pa je objavljen tudi na naši uradni spletni strani www.kp.sik.si.

 Oddelek za mlade bralce
1. 10. 2020 – Razstava, posvečena bratoma Grimm
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je v mesecu oktobru v okviru tedna in dneva splošnih knjižnic gostila
potujočo razstavo Mednarodne mladinske knjižnice, posvečeno bratoma Grimm. Razstava je zajemala 21
izpostavljenih ilustracij, 50 slikanic in dioramo slovenske ilustratorke Maše Kozjek. Avtorji so bili iz 13
evropskih držav. Razstava z naslovom Tako sta živela do konca svojih dni: Evropa ilustrira brata Grimm se je
osredotočala na recepcijo pravljic v evropski umetnosti ilustriranja. V ta namen so iz gradiva Mednarodne
mladinske knjižnice izbrali izvirne in nenavadne primere ilustracij, nastalih v času od preloma tisočletja. Izbor
je prikazoval, kako kanonizirana besedila bratov Grimm, ikon nemške kulture, upodabljajo, interpretirajo in
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modernizirajo v drugih evropskih državah v skladu z lastnimi slikarskimi tradicijami. Z razstavo smo v
knjižnici obeležili tudi teden otroka, ki je potekal med 5. in 11. oktobrom. Razstava je bila na ogled vse do 30.
10. 2020 v obeh avlah Knjižnice Koper.
NOVEMBER

 Oddelek za odrasle
19. 11. 2020 – Fotografska razstava ob 25. Obletnici delovanja Slovenskega društva Hospic
V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper smo v okviru Tedna in dneva splošnih knjižnic med 19. in 25.
novembrom gostili fotografsko razstavo, ki je nastala ob obeležitvi 25. obletnice delovanja Slovenskega društva
Hospic. Fotografije, ki nam prikažejo poučno, predvsem pa ganljivo zgodbo, je pripravil fotograf Matija Tomc.
Razstavo smo zaradi ukrepov in priporočil NIJZ predstavili v virtualni obliki, in sicer na naši spletni strani in
spletnih platformah Facebook in Instagram. Potujoča fotografska razstava je prikazovala različna občutja in
aktivnosti udeležencev začetnega usposabljanja za prostovoljce (ZUP), s katerim pridobijo strokovno podlago
za vključevanje v programe društva. S predstavitvijo fotografske razstave je Slovensko društvo Hospic v
javnosti želelo poudariti pomen in vlogo prostovoljcev ter spodbuditi prostovoljce k opravljanju sočutnega dela
za ljudi v življenjski stiski.

 Oddelek za mlade bralce
2. 11. 2020 – Virtualna razstava Glass Room – izdaja o napačnih informacijah
V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo med 2. in 27. novembrom organizirali razstavo o zasebnosti in etiki
podatkov. Vsebina razstave je nastala v organizaciji Tactical tech iz Berlina in bila v slovenskem prevodu prvič
v Sloveniji prav pri nas. Izpostavila je vprašanje, kaj so osebni podatki v času, ko so podatki vse drugo kot zgolj
osebni. Njen namen pa je bilizobraziti vse starostne skupine. Vsebina razstave je raziskovala, kako so socialna
omrežja in splet spremenili način, kako beremo informacije in se odzivamo nanje. Razstava je bila dostopna tudi
v virtualni različici z audio vodenjem po virtualni razstavi, ki je vsebovala pet plakatov, štiri interaktivne
aplikacije, video vsebine in Priročnik za podatkovno razstrupljanje. Virtualna razstava je bila namenjena tako
otrokom kot odraslim. V okviru Tedna splošnih knjižnic smo prav na temo razstave pripravili tudi zanimive
virtualne delavnice, ki smo jih nato podaljšali v december:














torek, 17. 11. 2020
sreda, 18. 11. 2020
petek, 20. 11. 2020
ponedeljek, 23. 11. 2020
sreda, 25. 11. 2020
četrtek, 26. 11. 2020
četrtek, 03. 12. 2020
torek, 08. 12. 2020
petek, 11. 12. 2020
ponedeljek, 14. 12. 2020
sreda, 16. 12. 2020
petek, 18. 12. 2020
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DECEMBER
 Oddelek za odrasle
9. 12. 2020 – Kratke zgodbe iz karantene tudi na filmskem platnu
Kulturno društvo Gajbla in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja sta predstavila zanimive kratke zgodbe, ki so jih
napisali mladi ustvarjalci. Na podlagi zgodb so nato posneli tudi kratek film. Sicer pa je ob dogodku Osrednja
knjižnica Srečka Vilharja napovedala tudi natečaj za mlade – pisanej kratkih zgodb, ki bo prvič potekal v letu
2021.
Kako so zgodbe in film nastajali in kje so mladi ustvarjalci črpali navdih, so nam dijaki predstavili v virtualnem
pogovoru z njihovo mentorico Samanto Kobal in predstavnico Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper Tino
Saražin.
Pri ustvarjanju filma so kot avtorji zgodb in igralci sodelovali dijaki in osnovnošolka: Maša Novak, Lea Rajčič,
Eneja Božič, Maj Umer, Asja Sawaid in Taša Bornšek. Vlogo snemalca in montažerja je prevzel študent Blaž
Stantič Kobal, v vlogi mentorice in režiserke pa je bila Samanta Kobal. Film je nastal v produkciji KD Gajble.
Finančno je projekt delno podprla MOK.
22. 12. 2020 – Vse knjige vodijo v vas – iz oči v oči z nagrajenci
Knjigarna Libris Koper in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja sta ob podpori Javne agencije za knjigo RS v okviru
projekta Vse knjige vodijo v vas – iz oči v oči z nagrajenci organizirali pogovor s Sergejem Curanovićem, ki je
virtualno potekal na spletni strani knjigarne Libris na Facebooku. Diana Pungeršič se je pogovarjala s Sergejem
Curanovićem o njegovem prvencu Plavalec. Zbirka Plavalec je med drugim prejela tudi nagrado novo mesto za
najboljšo zbirko kratke proze.

 Oddelek za mlade bralce
15. 12. 2020 – Predstavitev pravljične knjige: Svet je raven in okrogel
V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo virtualno predstavili zanimivo knjigo pravljic Svet je raven in okrogel.
Naši gostje so bili prav njeni ustvarjalci, filmski scenarist, režiser in pisatelj Metod Pevec, ilustratorka Lara
Mastnak in oblikovalec Martin Pevec.
Metod Pevec nam je zaupal: »Štirinajst zgodbic za lahko noč je nastalo v tistih davnih večerih, ko sem bil na
vrsti, da sinu pred spanjem preberem pravljico. Zgodilo se je, da pri roki ni bilo primerne knjige, takrat sem si
pomagal s svojo domišljijo in plišastimi igračami, ki so sinu ponoči delale družbo. Tako sta medvedek in opica
po naključju postala velika prijatelja, ki sta si pred spanjem delila dogodivščine in drobne otroške modrosti.«
Dobri dve desetletji pozneje so zgodbice postale knjiga Svet je raven in okrogel, ki jo je oblikoval nekdanji
poslušalec pravljic Martin Pevec, ilustrirala pa Lara Mastnak. Pripovedi, ki so v slogu Medvedka Puja ravno
prav poučne, tople in iskrive, je izdal zavod Menuet.
O knjigi:
Svet se zdi raven, a skoraj vsi vemo, da je ravnina le optična prevara, ki jo človekovi možgani težko razumejo.
V zgodbicah se tega čudnega sveta lotita junaka, ki sta karseda različna. Da se tako različna junaka sporazumeta,
je potrebnih vsaj štirinajst zgodb. Ne samo da se sporazumeta, temveč postaneta prijatelja, najboljša prijatelja,
ki se lahko pogovarjata o tem, zakaj je svet hkrati raven in okrogel in zakaj je še veliko stvari, o katerih se je treba
pogovoriti.
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PROJEKTI
PROGGETI
POD SVINČENIM NEBOM
10. 2. 2020 – Pričetek bralne akcije Pod svinčenim nebom
V letošnjem letu se je zvrstilo več prireditev v spomin na požig Narodnega doma v Trstu in usmrtitev bazoviških
junakov. Veliko ljudi pozna oba dogodka, ki sta se zarezala v naš kolektivni spomin. V Narodni in študijski
knjižnici so si zamislili bralno pobudo Pod svinčenim nebom, s katero so želeli osvežiti spomin na dogajanje
med obema vojnama na Primorskem. Izbrali so knjige, ki so obravnavale omenjeno obdobje, in jih razdelili na
dva sklopa: literarna dela in pričevanja posameznikov, ki so takratno dogajanje in vzdušje zabeležili v
spominskih zapisih. Tako je nastal seznam književnih stvaritev pisateljev in pisateljic, med katerimi so bili
France Bevk, Nada Kraigher, Josip Kravos, Boris Pahor, Alojz Rebula, med pričevalci tedanjega časa pa so
zastopani npr. Lavo Čermelj, Pavla Hočevar, Zorko Jelinčič, Dorče Sardoč, Vekoslav Španger, Slavko Tuta,
Drago Žerjal.

 V akciji v Italiji so poleg Narodne in študijske knjižnice sodelovale tudi knjižnice z Opčin, Proseka,
Saleža in Feiglova knjižnica iz Gorice.

 V Sloveniji na obalno-kraškem območju so se bralni akciji pridružile Osrednja knjižnica Srečka
Vilharja Koper, Mestna knjižnica Izola in Knjižnica Srečka Kosovela Sežana.
28. 8. 2020 – Zaključek bralne akcije Pod svinčenim nebom
Bralno akcijo, na kateri so do 28. avgusta lahko sodelovali bralci, starejši od 14 let, je kljub omejitvam, ki jih je
prinesel covid-19, zaključilo 14 bralcev, ki so prejeli priznanja in knjižno nagrado – memoarsko prozo Isabelle
Flego Spomini iznad Ekvatorja.
ROVKA ČRKOLOVKA
Vodeno bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko je izviren pristop k spodbujanju branja in izboljšanju
bralnih navad med petošolci in šestošolci, ki spodbuja medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost
sodelovanja in timsko delo. Projekt je do sedaj prejel dve pomembni priznanji, in sicer nagrado Združenja
splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2018 in priznanje slovenske sekcije IBBY za izjemne
dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja. Bralno tekmovanje je seglo tudi čez mestne in
celo državne meje. Pridružile so se nam namreč vse knjižnice obalno-kraškega območja, s posredovanjem
Narodne in študijske knjižnice Trst tudi slovenske osnovne šole v Italiji, prav tako pa učenci pouka slovenskega
jezika iz Banja Luke ter učenci zvezne gimnazije Celovec. Veselimo se tudi širitve bralnega tekmovanja na
Hrvaško in v Beograd, presenetile so nas celo pobude za sodelovanje iz Anglije in Argentine.
Spletni portal bralnega tekmovanja v času izrednih razmer na voljo vsem otrokom iz celega sveta
V času izrednih razmer zaradi koronavirusa smo se v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper odločili, da vsem
otrokom iz celega sveta omogočimo dostop do spletnega portala bralnega tekmovanja Berimo z Rovko
Črkolovko. Bralci so nas tako obiskali na www.bralnotekmovanje.si in se nam pridružili pri branju knjig, ki si
jih lahko kot naši člani brezplačno izposodijo na portalu Biblos. Več o tekmovanju pa v uvodu in poglavju
Oddelek za mlade bralce.
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PRIMORCI BEREMO
1. 6. 2020 – Pričetek bralne akcije Primorci beremo
Tudi letos smo v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja uspešno izpeljali projekt Primorci beremo. Za uspešno
dokončanje je bilo zaradi krajšega časa branja potrebno prebrati pet knjig (štiri prozne in eno pesniško zbirko),
torej eno knjigo manj kot prejšnja leta.
Letošnji bralni seznam je vključeval 74 proznih in pesniških del uveljavljenih avtorjev in jubilantov, hkrati pa
daje vpogled tudi v literarne svetove mlajše generacije piscev, ki bi v poplavi knjižne produkcije morda ostali
prezrti. Med najbolj branimi avtorji so bili Aljoša Bagola s knjigo Kako izgoreti, Tadej Golob in njegova Dolina rož
ter Veronika Simoniti z romanom Ivana pred morjem.
Glavni cilj projekta Primorci beremo, v katerem sodelujejo knjižnice Bena Zupančiča Postojna, Lavričeva
knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica, Mestna
knjižnica Izola, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica,
Mestna knjižnica Piran, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Narodna in študijska knjižnica v Trstu s Knjižnico
Damirja Feigla v Gorici, je spodbujanje k branju slovenskega leposlovja.
11. 11. 2020 – Zaključek bralne akcije Primorci beremo
Letos je v naši knjižnici sodelovalo 61 bralcev, 50 jih je bralno akcijo tudi zaključilo. Ob zaključku so bralci prejeli
nagrado – bon za brezplačno enoletno članarino v knjižnici in bon za nakup knjige v knjigarni Libris, v višini 15
EUR. Kljub strogim ukrepom smo ob zaključku projekta pripravili dva zanimiva virtualna dogodka:

 30. novembra so bralci v pogovoru s Tino Saražin spoznali zakonca Alenko in Kamenka Kesar.
Kamenko je v okviru projekta zabaval z lahkotnim in hudomušno obarvanim branjem knjige Žena ima
vedno prav, medtem ko je Alenka predstavila svojo drugo knjigo Druga žena.

 2. decembra pa je zaključek projekta obogatil pogovor z Ano Svetel, ki je udeleženceprojekta
navduševala s knjigo Dobra družba. Z njo se je pogovarjala Diana Pungeršič.
Oba dogodka, ki smo ju izvedli po videokonferenci so bralci lahko virtualno spremljali na naši spletni strani na
Facebooku.
Splošni podatki za vse sodelujoče knjižnice
Število sodelujočih je bilo letos 846, akcijo je zaključilo 657 bralcev, prebranih je bilo skupaj 5400 knjig.

 Najbolj brane knjige oz. največkrat izposojene – proza:
 Veronika Simoniti: Ivana pred morjem,
 Tadej Golob: Dolina rož,
 Avgust Demšar: Cerkev,
 Svetlana Makarovič: Luciferka,
 Aljoša Bagola: Kako izgoreti,
 Ksenija Benedetti: Kažipoti,
 Kamenko Kesar: Žena ima vedno prav.
 Najbolj brane knjige oz. največkrat izposojene – poezija:
 Petra Koršič: Furlanka je dvignila krilo,
 Miroslav Košuta: Ljubezni to pesem.
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KNJIŽNICA NA PLAŽI
1. 7. 2020 – Knjižnica na plaži
Knjižnica Koper, Mestna knjižnica Izola, Mestna knjižnica Piran in Fakulteta za humanistične študije Univerze
na Primorskem smo se tudi v letošnjem poletju vrnili na kopališča z odmevnim projektom Knjižnica na plaži.
Obiskovalcem slovenskih obmorskih kopališč smo tako znova ¸zagotovili, da so imeli knjige in drugo knjižnično
gradivo neposredno pri roki , pri čemer velja izpostaviti, da lahko knjižnico na plaži brezplačno uporabljajo
prav vsi obiskovalci, ne le člani omenjenih knjižnic. Izposoja na plaži je bila letos organizirana ob upoštevanju
vseh varnostnih ukrepov NIJZ in drugih pristojnih organov za preprečitev širjenja koronavirusa.
Knjižnic na plaži je bilo letos sedem: na Mestnem kopališču Koper, Kopališču Žusterna, Centralni plaži Portorož,
Kopališču Valdoltra v Ankaranu, v Arheološkemu parku Simonov zaliv in na Mestni plaži Svetilnik v Izoli.
Odprte so bile vse dni v juliju in avgustu.
Knjižnica na plaži je namenjena vsem bralkam in bralcem, ki v poletnih mesecih obiskujejo plaže in druge kraje
za oddih, pa tudi številnim dopustnikom, ki si (po)letni oddih težko predstavljajo brez dobrega branja. Knjige,
ki so si jih v Knjižnici na plaži izposodili povsem brezplačno in za nedoločen čas, so lahko vrnili v katerokoli od
sodelujočih knjižnic, tudi na plaži.
TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja je v okviru Tednov vseživljenjskega učenja organizirala štiri zanimive
dogodke. V septembru smo tako gostili razstavo mladega in zelo nadarjenega Jana Štefića, obiskala sta nas
kantavtor Lean Kozlar – Luigi in fotografinja Nives Kačič, medtem ko smo v oktobru gostili profesorico doc. dr.
Aksinijo Kermauner, ki je s študenti Pedagoške fakultete obiskovalcem predstavila tipne slikanice, igrače,
besedila za lahko branje in druge pripomočke za slepe in slabovidne. V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper
smo ob tej priložnosti napovedali tudi izid posebne publikacije – tipne slikanice, namenjene vsem otrokom z
okvaro vida.
1. 8. do 28. 8. 2020 – Umetnikova poezija barv
Razstavo 15-letnega Jana Štefića, ki je požela veliko zanimanja, smo v knjižnici gostili od 1. do 28. septembra.
Zelo sproščena in barvita razstava, ki je zajemala paleto zanimivih risb, slik in karikatur, je obiskovalcem
pričarala svet odraščajočega umetnika, ki še išče svojo natančno pot, kar se je v delih lepo pokazalo v
raziskovanju abstrahiranja kot tudi igranju z ravnimi, pravilnimi linijami likov, ko je ustvarjalca odneslo v svet
zasanjanosti, pravljic, filmov in stripovskih likov.
29. 9. do 30. 9. 2020 – Kantavtor in fotografinja, ki ustvarjata z dušo
Ob zaključku septembrskih dni sta obiskovalce knjižnice zabavala kantavtor Lean Kozlar – Luigi in fotografinja
Nives Kačič. Luigi je 29. 9. 2020 obiskovalcem predstavil svojo pot glasbenika vse od otroških dni do danes in
vmes zaigral nekatere svoje pesmi. Najbolj je navdušila pesem Pada, ki jo najdemo na obeh njegovih albumih.
Obiskovalcem je tudi zaupal, da že pripravlja tretji album. Nives Kačič pa je obiskovalce navdušila 30. 9. 2020 s
svojimi fotoknjigami in pripovedjo o njenih potepih po svetu, kjer srečuje izginjajoča plemena. Poleg tega je
izdala tudi nekaj svojih malih skrivnosti, kako do odlične fotografije. Tista glavna skrivnost je zagotovo: »Glejte
z dušo in srcem, ne le z očmi.« 5. 10. 2020 – Študenti inkluzivci za otroke s posebnimi potrebami
Začetek oktobra je bil za Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja izjemno razgiban, saj smo ob zanimivi predstavitvi
tipnih slikanic in igrač za slepe in slabovidne, ki se je zgodila prav v okviru Tednov vseživljenjskega učenja, v
sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih,
Osnovno šolo Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Zavodom za prestajanje kazni zapora Koper najavili tudi izid
publikacije, ki bo pravzaprav tipanka – ročno izdelana publikacija, prirejena za slepe in slabovidne.
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»V knjižnici že vrsto let vzpodbujamo in podpiramo projekte, ki so vsekakor dodana vrednost naši skupnosti
in širše. Pomembno je namreč, da se tudi slabovidni in slepi lahko popolnoma enakopravno vključujejo v
vsakdanje življenje. Zato se v skrbi za uporabnike s posebnimi potrebami vse bolj povezujemo tudi s primorsko
Pedagoško fakulteto, ki je na tem področju zelo prodorna. Ob sodelovanju obeh ustanov se je porodil poseben
projekt, saj bo letošnja publikacija, ki jo v knjižnici tradicionalno izdamo ob zaključku leta, prav tipna slikanica,«
je na predstavitvi tipnih slikanic povedal direktor knjižnice David Runco. Ob tem je doc. dr. Aksinija Kermauner
izpostavila, da se pri predmetu Metode dela s slepimi in slabovidnimi s študenti že dobrih deset let lotevajo
izdelave številnih pripomočkov za slepe in slabovidne, pri čemer je poudarila: »Za slepe in slabovidne je
izjemnega pomena, da lahko trenirajo svoj tip, saj je branje Brailove pisave izjemno težko, prav tipanke in igrače,
prirejene posebej zanje, so za otroke prvi stik s takim načinom sporazumevanja.«
Med drugim se je predstavitvi pridružila Ina Sulić, pobudnica razstave S prsti do znanja, ki je v poročilu že
opisana. Gospa je z učitelji Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio aktivno sodelovala pri nastajanju
publikacije.
Svoje že izdelane tipanke sta predstavili tudi študentki Pedagoške Fakultete Tamara Mišmaš in Eva Križnik,
medtem ko je Janja Plazar predstavila knjigo, ki sta jo napisali v sodelovanju z doc. dr. Aksinijo Kermauner
Prilagojeni pripomočki in metode pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami.
TEDEN MOBILNOSTI
V okviru tedna mobilnosti je tudi Osrednja knjižnica Srečka Vilharja pripravila bogat program. Tako so se otroci
zabavali ob predstavi Čarovnica Apčiha in prometna zmeda, pravljicah, ki smo jih predstavili v italijanskem
jeziku, in kvizu, ki smo ga pripravili posebej za to priložnost. Poleg otroško obarvanega programa je na trgu
Brolo zaživela mobilna knjižnica, vsi, ki jih je zanimalo, kako je videti naš Bibliobus, so si ga lahko pobliže
ogledali.
Program:
16. 9. 2020 – predstava Čarovnica Apčiha in prometna zmeda
17. 9. 2020 – pravljične urice z Danielo (program je potekal v italijanskem jeziku)
18. 9. 2020 – na trgu Brolo na ogled postavljen Bibliobus
21. 9. 2020 – kviz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja (za otroke)
22. 9. 2020 – predstava Čarovnica Apčiha in prometna zmeda (2 x na sporedu)
ŠPORTAJMO IN BERIMO
17. 9. 2020 – Projekt #športajmoinberimo podprli tudi znani slovenski športniki
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper sodeluje kot partner v programu, ki ga Olimpijski komite Slovenije
predstavlja pod imenom #športajmoinberimo. Evropski teden športa smo povezali z Nacionalnim mesecem
skupnega branja.
V septembru smo v treh osrednjih območnih knjižnicah (Koper, Maribor in Kranj) v sodelovanju z zavodom RS
za šolstvo, Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo,
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Javno agencijo za knjigo RS izpeljali nacionalni projekt
#športajmoinberimo.
V Kopru smo dogodek izpeljali 17. septembra. Na dogodek smo povabili dijake športnega oddelka Gimnazije
Koper. Vodilo srečanja je bilo povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim
športnikom smo želeli predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja, pridobljenega iz knjig, in branjem kot tehniko
treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. V Kopru smo gostili tri vrhunske športnike Špelo
Ponomarenko Janić, Rajmonda Debevca ter Mateja Žniderčiča. Pogovor je bil vezan na njihovo športno kariero,
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kako so trenirali misli, kako so se srečevali s pritiskom, kakšen je njihov odnos do branja, kakšno sporočilo imajo
za mlade na športni poti. Med posameznimi sklopi vprašanj so kot izhodišča služili odlomki iz literarnih in
strokovnih del, ki izražajo povezanost med literaturo in športom.
Tako so naši vrhunski športniki na Fakulteti za humanistične študije Koper mladim položili na srce, da je knjiga
najboljša spodbuda pri premagovanju stresa v športu. Prav branje je namreč tisto, ki lahko veliko pripomore pri
urejanju koncentracije, pa je izpostavila predstavnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper Tina Škrokov.
SOBA ALOJZA KOCJANČ IČA V KUBEDU
V septembru smo obeležili 150. obletnico prvega slovenskega tabora v Kubedu in ob tej priložnosti uradno
odprli prenovljeno hišo Alojza Kocjančiča. Izjemni prireditvi je 6. oktobra v organizaciji knjižnice in
Pokrajinskega arhiva Koper sledila še otvoritev razstave in predstavitev knjige Kubejski v kavarni Loggia.
20. 9. 2020 – Odprtje spominske sobe
Objekt, ki ga je Mestna občina Koper odkupila in obnovila ter v njem z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja,
Pokrajinskim muzejem Koper in Pokrajinskim arhivom Koper uredila spominsko sobo in etnološko zbirko,
bodo v prihodnosti lahko uporabljali tudi gostujoči umetniki.
Slovesno odprtje spominske sobe, ki jo je poleg razstave zasnovala Martina Grižančič, so obogatili recital in
zapeti verzi pesnika, duhovnika in pisatelja Alojza Kocjančiča, ki so jih med občinstvo ponesli Brane Grubar in
pevci zbora Alojza Kocjančiča. Prireditve se je udeležil tudi župan koprske občine Aleš Bržan.
6. 10. – 30. 10. 2020 – Razstava v kavarni Loggia
Otvoritvi sobe v Kubedu je sledila še otvoritev razstave v kavarni Loggia in predstavitev knjige Kubejski o
življenju in delu Alojza Kocijančiča. Monografijo so predstavile Ines Cergol, ki je podpisana kot avtorica besedil,
urednica Mirjana Rovis in redaktorica Tanja Jakomin Kocjančič, ki so ob otvoritvi razstave svoje delo približale
tudi obiskovalcem. Med njimi je bila tudi Germana Sal, v Trstu živeča potomka Alojza Kocjančiča, ki jo je zgodba
njenega strica navdušila. Večer so poleg izjemnih Kocjančičevih recitalov, ki jih je tudi tokrat pripravil Brane
Grubar, obogatili Oktet Aljaž in mladi koprski glasbeniki Maša Stopar, Nika Gačnik in Žiga Čopi. Razstavo si
obiskovalci naše spletne strani lahko še vedno ogledajo tudi v virtualni obliki.
TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC / DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC
19. 10. – 25. 10. 2020 – Razstava ob 25. obletnici Slovenskega društva Hospic
V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper smo v okviru Tedna in dneva splošnih knjižnic med 19. in 25.
oktobrom na Oddelku za odrasle gostili fotografsko razstavo, ki je nastala ob obeležitvi 25. obletnice delovanja
Slovenskega društva Hospic. Fotografije, ki so nam prikazale poučno, predvsem pa ganljivo zgodbo, je pripravil
fotograf Matija Tomc. Razstavo smo zaradi ukrepov in priporočil NIJZ predstavili v virtualni obliki, in sicer na
naši spletni strani in spletnih platformah Facebook in Instagram.
Potujoča fotografska razstava je prikazovala različna občutja in aktivnosti udeležencev začetnega usposabljanja
za prostovoljce (ZUP), s katerim pridobijo strokovno podlago za vključevanje v programe društva.
2. 10. – 31. 12. 2020 – Virtualna razstava: Glass Room – izdaja o napačnih informacijah
V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo med 2. 11. in 31. 12. na Oddelku za mlade bralce organizirali razstavo
o zasebnosti in etiki podatkov. Vsebina razstave je nastala v organizaciji Tactical tech iz Berlina in bila tokrat v
slovenskem prevodu prvič v Sloveniji prav pri nas. Razstava naj bi bila prvotno odprta le do 27. novembra,
vendar smo jo zaradi izjemnega zanimanja podaljšali vse do konca decembra.
V središče je postavila vprašanje, kaj so osebni podatki v času, ko so podatki vse drugo kot zgolj osebni. Njen
namen pa je predvsem izobraziti vse starostne skupine.
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Vsebina razstave je raziskovala, kako so socialna omrežja in splet spremenili način, kako beremo informacije in
se odzivamo nanje. Skušala nas je naučiti, zakaj prepoznavanje »lažnih novic« ni tako preprosto, kot se sliši, in
kako je že izraz »lažna novica« enako problematičen kot novica sama. V okviru razstave smo prav v Tednu
splošnih knjižnic začeli izvajati delavnice na temo izdajanja napačnih informacij.
Urnik delavnic:














torek, 17. 11. 2020
sreda, 18. 11. 2020
petek, 20. 11. 2020
ponedeljek, 23. 11. 2020
sreda, 25. 11. 2020
četrtek, 26. 11. 2020
četrtek, 03. 12. 2020
torek, 08. 12. 2020
petek, 11. 12. 2020
ponedeljek, 14. 12. 2020
sreda, 16. 12. 2020
petek, 18. 12. 2020

TA VESELI DAN KULTURE
3. 12. 2020 – Dogodki v okviru Ta veseli dan kulture
Ta veseli dan kulture je v Sloveniji neuraden praznik, ki ga obeležujemo vsako leto 3. decembra na dan rojstva
slovenskega pesnika Franceta Prešerna, ki bi praznoval že 220 rojstni dan. Naše glavno poslanstvo je
spodbujanje in promocija bralne kulture kot tudi kulturnega življenja nasploh. Ta veseli dan kulture je za nas
torej še posebnega pomena, saj lahko našim obiskovalcem, uporabnikom in sledilcem na socialnih omrežjih
omogočimo zanimive vsebine. Prejšnja leta smo dogodke izpeljali v živo, letos pa nam razmere zaradi virusa
covid-19 tega niso dovoljevale. Zato smo dogodke in delavnice ponudili v virtualni obliki.
Ob prazniku Ta veseli dan, smo tako že 2. 12. 2020 organizirali zanimiv pogovor s pisateljico Ano Svetel, ki je
poleg pogovora z zakoncema Kesar zaokrožil tudi projekt Primorci beremo. Že naslednji dan, ko uradno
obeležujemo Ta veseli dan kulture, so se vsi zainteresirani lahko udeležili delavnice v okviru razstave Glass
Room – izdaja o napačnih informacijah, ki smo jo podaljšali še do konca decembra. Zagotovo moramo
izpostaviti razstavo Alojza Kocjančiča, ki smo jo prav na Ta veseli dan kulture uporabnikom na ogled ponudili
tudi v virtualni obliki. Ob tem smo izkoristili priložnost in napovedali še nov projekt Bralni klub Berivka z
Diano Pungeršič, ki smo ga nato začeli izvajati 23. 12. 2020.
TRADIC IONALNA IZDAJA PUBLIKACIJE OB KONCU LETA
16. 12. 2020 – Tipanka, prvi korak k resnejši izgradnji prilagojenih knjižničnih zbirk
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je ob koncu leta tradicionalno izdala publikacijo. Tokrat je knjižnica
moči združila s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih
Koper, Zavodom za prestajanje kazni zapora Koper in učitelji osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio.
Izdelali smo tipanko z naslovom Uganke za radovedne prstke. Knjiga je prilagojena za slepe in slabovidne.
Tipanko, ki smo jo izdali v 120 izvodih, so predstavili: direktor koprske knjižnice David Runco, dr. Aksinija
Kermauner s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, inkluzivna pedagoginja in učiteljica na osnovni šoli
Pier Paolo Vergerio il Vecchio Ina Sulič, ravnateljica omenjene osnovne šole Helena Maglica in predstavnici
Zavoda za prestajanje kazni zapora, vodja pedagoške službe Mirjana Petrović in pedagoginja Irena Vujanovič.
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Nekaj besed je ob predstavitvi povedal tudi predstavnik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Marko
Mikulin. Tipanke bomo podarili splošnim knjižnicam, zavodom in društvom za slepe in slabovidne. Ob tem naj
poudarimo, da so vse tipanke ročno izdelane; vanje je bilo vloženih veliko ur dela vseh sodelujočih, ki so prejeli
zahvalo.
BRALNI KLUB BER IVKA
23. 12. 2020 – Pogovor o knjigi Sergeja Curanovića Plavalec
V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper smo v decembrskem času začeli srečanja spletnega Bralnega kluba
Berivka. Prvi cikel srečanj, ki bodo z naslednjim letom potekala enkrat mesečno, smo poimenovali Kratke
zgodbe za dolge večere. Prvi večer je potekal 23. decembra. Z bralci se je pogovarjala Diana Pungeršič, ki bralni
klub tudi pripravlja.
Prva knjiga, ki so jo skupaj prebirali in se o njej pogovarjali je bila knjiga Sergeja Curanovića Plavalec (Cankarjeva
založba, 2020).
Na srečanju so izpostavili, da so kratke zgodbe, zbrane v prvencu Sergeja Curanovića, sicer vse prej kot kratke.
Knjigo tvori vsega šest zelo raznolikih pripovedi, ki nas vsaka na svoj način popelje k raznolikim tematikam,
svojskim osebam, v ločene prostore in čase. Druži pa jih svojevrstna globina nezavednega, v katero mimogrede
ob branju zabredemo, epski zamah, s katerim so zgodbe napisane, počasnost in natančnost odstiranja novih in
novih plasti duševnih in družbenih procesov, skozi katere krmari protagonist. Nekatere zgodbe so blizu
detektivki, druge noveli, tretji težko poiščemo kakršnokoli vzporednico, a vse ostanejo z nami dolgo. Osebe,
njihova doživetja in zlasti doživljanja se zalepijo v nas in nas izzivajo s svojo kontroverznostjo, tudi čudaštvom
in zagonetnostjo. Pa naj gre za plavalca, ki se v morju sreča z utapljajočim, za pisatelja, ki se nemara ujame v
lastno zgodbo, prostitutko na policijski postaji ali prazgodovinske ljudi iz zadnje zgodbe, ki si šele oblikujejo
skupnost in spomin nanjo.

PRIPRAVILA:
Tina Saražin
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ODDELEK ZA NABAVO IN OBDELAVO GRADIVA
COSTRUZIONE

DELLE RACCOLTE

Oddelek za nabavo in obdelavo gradiva je odgovoren za izgradnjo knjižnične zbirke v skladu s poslanstvom,
vizijo knjižnice, standardi in sprejetim dokumentom nabavne politike. Oddelek z bibliografskimi zapisi za vse
nabavljeno gradivo in popisom gradiva v segmentu zaloge sistema COBISS ter opremo gradiva poskrbi, da je
gradivo dostopno za uporabnike in istočasno v javnem spletnem katalogu knjižnice na vpogled širši javnosti.
Oddelek zaposluje bibliotekarja specialista za dopolnjevanje in nadgrajevanje knjižničnih zbirk za vse oddelke
knjižnice in iz vseh naslovov nabave: nakup, obvezni izvod, darovi, zamene, dva bibliotekarja pa kreirata in
dopolnjujeta bibliografske podatke z ažurnim, konsistentnim vnosom podatkov o zalogi knjižnega in
neknjižnega gradiva. Poleg sodelovanja pri obdelavi monografskega gradiva drugi bibliotekar pokriva še
nabavo in obdelavo serijskih publikacij, vpisovanje in urejanje zaloge v računalniškem katalogu, vključno s
pripravo naročenih člankov za uporabnike iz fonda serijskih publikacij, hranjenih na numerusu nad prostori
Oddelka za mlade bralce, pripravo za vezavo oz. mapiranje ter urejanje skladišča tekočih serijskih publikacij.
Knjigovez gradivo opremi z žigi, etiketami in zaščitnimi folijami. Strokovnost in dobra organizacija dela
oddelka za nabavo in obdelavo omogočata zadovoljevanje potreb uporabnikov oddelkov knjižnice in
uresničevanje poslanstva njenega poslanstva.
P R I R A S T I Z V O D O V I N E N O T K N J I Ž N I Č N E G A G R A D I V A V O B D O B J U 201 0-2 02 0
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PRIRAST PO VRSTAH GR ADIVA IN DOSEGANJE STANDARDA
GRADIVO

Enote

DOSEGANJE IFLA
STANDARDA :

Naslovi

Knjižno

8767 (9227)

63 % (67)

5759 (5002)

Neknjižno

486 (287)

Serijske

829 (896)

Vse

10082 (10410)

E-knjige
Biblos
Audibooks

535
100

35 %

(21)

276 (221)

100,00 % (100)

680 (714)
5439 (5937)

(234)

230 (230)

Op.: Št. v oklepajih se nanašajo na enako obdobje v preteklem letu.
PRIRAST IZVODOV PO ODDELKIH IN VRSTI GRADIVA
ODDELEK

KNJIGE

SERIJSKE

NEKNJIŽNO
NA FIZIČNIH
NOSILCIH

SKUPAJ

%

D

546

35

15

596

5,9

P

1156

34

126

1316

13

Š

3943

686

160

4802

47,6

M

777

23

75

875

8,7

S

610

19

0

629

6,2

B

973

2

97

1072

10,6

A

762

30

0

792

8

VSI ODDELKI

8767

829

486

10082

100

Legenda: D – Domoznanski oddelek Š – Oddelek za odrasle
S – Enota Semedela
B – Potujoča knjižnica
M – Enota Markovec
P – Oddelek za mlade
PRIRAST ENOT PO NAČINU NABAVE
NAKUP
6532
64,8%

DARZAMENA
821
8,45%

OBVEZNI
2354
23%

LASTNA
IZDAJA
5
0,05%

STARI
FOND
370
3,7%

SKUPAJ
1082
100%

Op.: Monografsko gradivo: knjige in neknjižno gradivo.
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A – Ankaran

PRIRAST NASLOVOV PO JEZIKIH IN ODDELKIH
ODDELEK/JEZIK

SLV

ITA

ENG

D

164

173

11

159

507

P

914

43

77

42

1076

Š

3205

177

286

117

3767

M

728

19

31

85

863

S

605

12

3

3

623

B

923

39

41

42

1045

A

722

59

0

0

781

Legenda: D – Domoznanski oddelek
B – Potujoča knjižnica

Š – Oddelek za odrasle
M – Enota Markovec

DRUGI

S – Enota Semedela A – Ankaran
P – Oddelek za mlade

PRIRAST VSEH NASLOVOV PO JEZIKIH V %
SLV
78

ITA

ENG

9

7

JUG

DRUGI

6

2

PRIRAST NASLOVOV SERIJSKIH PUBLIKACIJ PO ODDELKIH PRIDOBLJENIH Z NAKUPOM
ODDELEK

D

P

Š

M

S

B

A

Naslovi

16

21

117

11

6

1

21

RAZMERJE MED STROKOVNIMI IN LEPOSLOVNIMI NASLOVI PO ODDELKIH V %
ODDELEK

STROKOVNO

LEPOSLOVNO

Domoznanski odd.

86

14

Oddelek za mlade

39

61

Oddelek za odrasle

67

33

Markovec

25

75

Semedela

32

68

Potujoča knjižnica

22

78

Ankaran

25

75

N A K U P N A S L O V O V K N J I Ž N I Č N E G A G R A D I V A P O N A M E M B N O S T I (O D RA S L I,O T RO CI)
NASLOVI

ODRASLI

OTROCI

2427

1594

833

100 %

66

34

SKUPAJ
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PRIRAST NASLOVOV GRADIVA PO STROKAH
0
1
2
3
5
stroka
naslovi

257

283

288

764

203

6

7

81

82

82.0

9

SK

530

657

86

1929

38

404

5439

Legenda:
0
1
2
3

Splošno
Filozofija. Psihologija
Verstvo
Družbene vede

5 Naravoslovne vede
6 Medicina. Tehnika
7 Umetnost. Arhitektura.
Glasba. Šport

80 Jezikoslovje
82 Književnost
82.0 Literarna teorija
9
Domoznanstvo. Zemljepis.
Zgodovina. Biografije.

Zbirka enot knjižničnega gradiva na dan 31. 12. 2020, prirast 2020 in odpis 2020, po oddelkih v računalniškem
katalogu sistema COBISS :
ODDELEK
ZBIRKA

Š
151660

P

B

55860

26450

S

M

D

A

Skupaj

12670

15537

23535

8769

294481

PRIRAST

4802

1316

1072

629

875

596

792

10082

ODPIS

3396

2214

444

359

417

0

22

6852

ANALIZA DOSEŽENIH REZULTATOV PRIRASTA GRADIVA

V letu 2020 je knjižnična zbirka narasla za 5439 (leta 2019 5937) naslovov in 10082 (leta 2019 10410) enot gradiva.
Prirast knjižnega gradiva dosega 63 % in neknjižnega 35 % priporočenega IFLA/UNESCO standarda.
Iz naslova nakupa smo prejeli 213 enot in 153 naslovov serijskih publikacij, kar pomeni doseganje
IFLA/UNESCO standarda (najmanj 100 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska v osrednji
knjižnici). Inventariziranih enot-letnikov serijskih publikacij je bilo 829 pri 680 naslovih.
S spletnega portala elektronskih knjig BIBLOS imajo člani knjižnice omogočen oddaljen dostop do 535 novih
elektronskih knjig. Dokupljenih licenc, pri katerih je bilo število izposoj izčrpano, je bilo 42. Uporabniki
lahko dostopajo tudi do elektronskih knjig v italijanskem jeziku preko servisa MLOL in treh elektronskih
podatkovnih zbirk IUS-INFO, Gvin Business Plus in Britannice Online Library Edition. Poleg tiskanih serijskih
publikacij imajo uporabniki preko naročenega spletnega portala Pressreader na voljo 5000 naslovov dnevnega
časopisja in revij iz več kot 100 držav in v več kot 60 jezikih.
Povprečno sta bili na naslov z nakupom vključeni 2,7 enoti gradiva.
V zbirko je bilo vključenih po izboru z nakupom 34 % naslovov gradiva za mladino in 66 % naslovov za odrasle.
Skupen prirast vseh oddelkov knjižnice je vključeval 65 % naslovov strokovnega in 35 % naslovov leposlovnega
gradiva, samo z nakupom pa 59 % strokovnega in 41 % leposlovnih naslovov gradiva.
Iz rednega nakupa in preostalih načinov nabave smo v italijanskem jeziku v fond vključili 388 enot gradiva. Z
nabavo monografskih enot dosegamo priporočeni standard (250 enot/1000 pripadnikov narodne skupnosti
monografskih publikacija z rednim letnim nakupom iz sredstev občin ali države ali iz drugih virov prirasta
gradiva – zamena, dar …). Prirast iz dodatnega nakupa publikacij v italijanskem jeziku je 212 enot in 210
naslovov.
V fond so bile vključene tudi novosti v jezikih drugih narodov, ki poleg avtohtone italijanske manjšine oblikujejo
prostor.
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PREGLED BIBLIOTEKARSKIH DEL PRI DOPOLNJEVANJU
KNJIŽNIČNEGA FONDA
Dopolnjevanje in graditev fonda sta potekala iz naslova nakupa, zamenjav, obveznega izvoda in izbora gradiva,
podarjenega knjižnici. 68 % enot monografskih publikacij smo v fond vključili iz naslova nakupa, ki edini
knjižnici zagotavlja izgradnjo konsistentne in aktualne zbirke po načelih nabavne politike, 23 % enot je bilo
vključenih iz naslova obveznega izvoda in 9 % iz naslova darov oz. zamen.
Oblikovanje zbirke je vključevalo vse faze procesa dela pri nabavi gradiva, od zbiranja informacij, pregledovanja
ponudb, knjižnih ocen, oglednih izvodov, obiska sejmov, knjigarn, dogovorov z dobavitelji, preverjanja
bibliografskih podatkov, obstoječe zaloge, selekcije, koordinacije do končnih naročil, prevzemov in usmerjanja
gradiva ter spremljanja in razporejanja finančnih sredstev. 6000 naslovov knjižnega in neknjižnega gradiva smo
prejeli v ponudbo za nakup, na osnovi katerega je bilo s premišljenim izborom v fond knjižnice vključenih 5439
naslovov in 10082 enot gradiva. Naročila, ponaročila, reklamacije, nakupi ipd. so potekali v sodelovanju z
založniki, zastopniki, knjigarnami, antikvariati, sejemskimi ponudbami … Za nakup monografskih enot gradiva
je bilo vrednostno in količinsko po dobavnicah pregledanih in potrjenih 349 računov, ki so sledili realiziranim
naročilom. Z usklajeno in načrtno porabo namenskih sredstev za nakup gradiva v letu 2020 so bila iz naslovov
vseh financerjev porabljena vsa sredstva.
Občani so knjižnici podarili 3000 knjig, ki so bile po opravljenem izboru in preverjanju zaloge usmerjene na
oddelke knjižnice ali posredovane v nadaljnjo ponudbo. Ob dnevih knjige in dnevu splošnih knjižnic je bila
izpeljana akcija »Podarimo knjigo«.

OSTALA DELA
 Vodenje komisije za kontinuiran odpis gradiva, ki je pregledala izločeno gradivo in odpisala 6852 enot





gradiva. Gradivo, ki ni bilo uničeno, je bilo usmerjeno v nadaljnjo ponudbo.
772 prevzetih zapisov iz vzajemne baze z dodanimi podatki v segmentu zaloge.
Koordiniranje dela na oddelku.
Preverjanje in usklajevanje konsistentnosti podatkov o zalogi v računalniškem katalogu.
Izdelavazaključnih poročil za leto 2020, prijava za 2021 na javni razpis projekta nakupa knjižničnega
gradiva v splošnih knjižnicah, ki ga sofinancira RS iz proračuna, namenjenega za kulturo, in priprava
poročila za Center za razvoj knjižnic pri NUK o knjižnični zbirki, prirastu in odpisu.

 Sodelovanje pri izboru in naročilu knjig za projekt Primorci beremo.
 Kontinuirano razstavljanje izbora novitet Oddelka za odrasle bralce.
 Nadomeščanje bibliotekarke na serijskih publikacijah v času odsotnosti pri pripravi člankov za
uporabnike Oddelka za odrasle.

PREGLED OPRAVLJENIH DEL BIBLIOTEKARKE NA FONDU SERIJSKIH
PUBLIKACIJ
 Prevzemanje in vpisovanje lokalnih podatkov in zaloge pri 829 enotah in 680 naslovih serijskih
publikacij z opremo,

 ažuriranje podatkov segmenta zaloge serijskih publikacij,
 formiranje seznamov serijskih publikacij,
 spremljanje ponudbe novih časnikov in časopisov v tiskani in elektronski ponudbi, naročila novih
naslovov ali izvodov glede na pokritost področij , odzivanje in želje uporabnikov, spremljanje spletne
ponudbe …,

 reklamacije in naročila ne prispelih številk, naročila manjkajočih številk za kompletiranje letnikov,
 potrjevanje in pripojitev podatkov z računov v zalogo za naročene oz. prejete številke ali letnike,
 priprava in urejanje letnikov za trajno hranjene v skladišču, beleženjem sprememb v zalogi in oprema,
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 pospravljanje in urejanje novoprispelih številk in vračil,
 priprava fotokopij naročenih člankov ali revij za uporabnike Oddelka za odrasle,
 urejanje skladišča serijskih publikacij na Verdijevi, preusmerjanje starejših naslovov ali letnikov
serijskih publikacij v skladišče Intereuropa glede na zasedenost skladišča na Verdijevi in frekvenco
uporabe,






odpis začasno hranjenih obveznih izvodov,
sodelovanje pri kontinuiranem odpisu gradiva v odpisni komisiji,
sodelovanje pri obdelavi monografskega gradiva (31 kreiranih zapisov in 776 prevzetih),
nadomeščanje sodelavke na obdelavi gradiva zaradi daljše odsotnosti.

POVZETEK DELA BIBLIOTEKARJEV PRI VNOSU IN OBDELAVI
GRADIVA V RAČUNALNIK
 Skupno je bilo na Oddelku za nabavo in obdelavo gradiva iz vzajemne baze:
-

4089 prevzetih in dopolnjenih bibliografskih zapisov,
2200 dopisanih enot (dopisi darov, nadomestnih ali preusmerjenih izvodov, dopisi obveznih
izvodov …),
100 kreiranih novih zapisov v vzajemno bazo.
Skupno je bilo 10082 inventariziranih enot s pripadajočimi podatki v segmentu zaloge.

 Vse novo knjižno in neknjižno gradivo je bilo opremljeno za potrebe hranjenja in izposoje gradiva.
 Razrešenih je bilo 42 podvojenih zapisov (duplikatov), ki so jih redaktorji označili v vzajemni bazi kot
podvojene.

 Bibliotekarka-katalogizatorka je vpisovala tekoče naročene serijske publikacije v času odsotnosti
bibliotekarke, zadolžene za serijske publikacije.

VODJA ODDELKA ZA NABAVO IN
OBDELAVO GRADIVA:
bibliotekarka specialistka, Nives Ventin

SINTESI
Nel 2020 la collezione della biblioteca è aumentata di 10082 unità. Complessivamente sono stati acquistati 8767 libri, il
che equivale al raggiungimento del 63 % dello standard IFLA. Nel 2020 sono stati inventarizzati 680 titoli e 829 unità di
periodici.
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POROČILO KOMISIJE ZA KONTINUIRAN ODPIS
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA LETO 2020
RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE PER LO SCARTO

CONTINUATO DEI LIBRI PER L'ANNO

2020

Komisija za kontinuirano inventuro knjižničnega gradiva v sestavi Nives Ventin, Blanka Butinar in Barbara
Kužnik se je sestala 4. 1. 2020 in ugotovila, da je bilo stanje odpisanega knjižničnega gradiva na dan 31. 12. 2020
naslednje:
Iz knjižničnega fonda je bilo v letu 2020 odpisanih 6852 enot gradiva in 5556 naslovov gradiva. (Leta 2019 4126,
2018 10985, 2017 9454, 2016 16999, 2015 4252, 2014 6702, 2013 13056, 2012 6146, 2011 7666, 2010 17439).
Odpisanega gradiva, ki še ni bilo obdelano v računalniškem katalogu, je bilo 565 enot in 81 naslovov in
odpisanega iz računalniškega kataloga v sistemu COBISS 6287 enot in 5475 naslovov.
O D P IS PO V RS TAH G R AD IV A
Vrsta

Enote

Naslovi

Knjige
Neknjižno
Serijske
Skupaj

4.802
835
1.215
6.852

4.310
782
464
5.556

O D P IS PO N A M E MBN O STI O D RA SLI / M L AD IN A
Namembnost

Enote

Naslovi

Odrasli
Otroci
Skupaj

4.677
2.175
6.852

3.708
1.848
5.556

O D P IS KN J I Ž N I ČN E G A G RA D IV A P O O D D E L KI H
Oddelek

Iz računalniškega
kataloga

Ankaran
Študijski
Pionirski
Semedela
Markovec
Bibliobus
Domoznanski
Skupaj

22
2831
2214
359
417
444
0
6287

Neračunalniško
gradivo
565

565

Skupaj
22
3396
2214
359
417
444
0
6852

O D P IS KN J I Ž N I ČN E G A PO N A ME MB N O STI ST RO KA/ LE PO S LO V JE
Namembnost

Enote

Naslovi

Stroka
Leposlovje
Skupaj

4.682
2.170
6.852

3.570
1.986
5.556
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ZBI R K A EN O T K N JI ŽN IČN E GA G RA D IV A, P R I R AST IN O D PI S, P O O D D EL KI H ,
31. 1 2.202 0
ODDELEK
Š
P
B
S
M
D
A
Skupaj
ZBIRKA

151660

55860

26450

12670

15537

23535

8769

294481

792

10082

PRIRAST

4802

1316

1072

629

875

596

ODPIS

3396

2214

444

359

417

0

22

6852

Legenda:
š Oddelek za odrasle bralce
P Oddelek za mladino
B Potujoča knjižnica
S Oddelek Semedela
M Oddelek Markovec
D Oddelek za domoznanstvo
A Oddelek Ankaran

Ohranjeno odpisano gradivo je bilo po selekciji posredovano v nadaljnjo ponudbo oziroma usmerjeno v
bukvarno knjižnice ali podarjeno ob akcijah »Podarimo knjigo«. Knjižnice z drugih območij so nam ponudile
420 odpisanih publikacij, od katerih nismo izbrali nobene. Nuku smo ponudili 602 odpisana naslova, od teh
smo jim poslali 29 izbranih enot oz. naslovov.
Vrednost odpisanih enot je ocenjena na 3.426,00 EUR (0,50 EUR enota).
Vrednost v letu 2020 inventariziranih enot iz načina nabave: obvezni, dar, zamena, stari fond, lastna izdaja za
2939 enot monografskega gradiva je 29.390,00 EUR (povprečna cena 10,00 EUR) in serijskih 616 enot 6.160,00
EUR (povprečna cena 10,00 EUR enota).
Skupna vrednost vsega gradiva (monografskih in serijskih enot) iz naslova dar, zamena, obvezni za 3550 enot,
je 35.550,00 EUR.

PRIPRAVILE:
Nives Ventin, Blanka Butinar, Barbara Kužnik
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ODDELEK ZA ODRASLE
IL REPARTO

PER ADULTI

KADRI IN ODPRTOST ODDELKA
 V letu 2020 je bilo na oddelku zaposlenih 12 strokovnih delavcev (ena delavka je bila v prvi polovici
leta na porodniškem dopustu, ena delavka je zadolžena za enoti Semedela in Markovec, trije delavci so
nastopili delovno razmerje v zadnji tretjini leta, ena delavka se je upokojila).

 Dvoizmenska odprtost oddelka je znašala 55 ur tedensko (od ponedeljka do sobote); v juliju in avgustu
je bila enoizmenska odprtost 30 ur tedensko (od ponedeljka do petka - dva dneva popoldan, tri dni
dopoldan).

 Zaposleni Oddelka za odrasle so nadomeščali odsotnosti zaposlenega v enotah Markovec in Semedela.
 Zaradi razglašene epidemije smo bili v prvem valu od 13. marca do 4. maja zaprti, v drugem valu od
19. oktobra do 31. decembra smo bili odprti 30 ur tedensko (od ponedeljka do petka - dva
dnevapopoldan, tri dni dopoldan).

ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV, OBISK IN IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA
GRADIVA V LETU 20201
ČLANI

AKTIVNI ČLANI
NOVOVPISANI
IZBRISANI
Zaposleni
Redni in izredni študentje
Srednješolci
Osnovnošolci
Upokojenci
Nezaposleni in brezposelni

AKTIVNI ČLANI
2020
5.152
813 + spletni vpis: 997
199
2.031
1.037
670
360
740
342

AKTIVNI ČLANI
2019
5.810
1147
159
2322
1199
813
346
777
450

ODSTOPANJA

(%)

- 11,3 %
+ 57,8 %
+ 25,2 %
- 12,5 %
- 13,5 %
- 17,6 %
+ 4,1 %
- 4,8 %
- 24 %

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 je bilo aktivnih 5152 članov od 8066 vseh aktivnih članov (13036 vpisanih
članov v vseh oddelkih). Na novo smo pridobili 1810 članov, od tega se jih je spletno vpisalo 997.
OBISK
Vsi obiski
Obisk zaradi izposoje
Ostali obiski

OBISK 2020
60.362
23.043
37.319

OBISK 2019

ODSTOPANJA (%)

74.261
34.852
39.409

- 18,7 %
- 33,9 %
- 5,3 %

Oddelek za Odrasle je bil v času prve epidemije v obdobju od 13. 3. do 04. 05. 2020 zaprt. V tem času smo gradivo
dostavljali na dom, znotraj oddelka pa so potekala interna dela (izločanje in odpis gradiva). V drugem valu
epidemije od 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020 smo bili odprti. Izposoja in vračilo sta potekala po priporočilu NIJZ, in
sicer je bil možen le brezstičen prevzem vnaprej naročenega gradiva, ki so ga člani naročili in rezervirali po
telefonu ali preko sistema Cobiss.

Nekateri podatki za leto 2020 so nižji in niso primerljivi zaradi vpliva epidemije na odprtost in delovanje oddelka v času,
ko pogoji dela niso omogočali prostega dostopa do gradiva in samostojne izposoje in vračila gradiva.
1
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Evidentirali smo 60.362 vseh obiskov. Od tega je bilo 23.043 obiskov zaradi izposoje gradiva na dom in 37.319
ostalih obiskov (zaradi podaljšav, rezervacij, vračila, poravnave terjatev, fotokopiranja ...).
IZPOSOJA KNJIŽNIČNE GA GRADIVA
VSE TRANSAKCIJE
izposoja na dom
vračilo
ostale aktivnosti
skladišče
medoddelčna izposoja

GRADIVO 2020
264.784
60.508
130.780
73.496
6.188
714

GRADIVO 2019

ODSTOPANJA (%)

293.771
97.116
123.000
73.655
5.384
660

- 9,9 %
- 37,7 %
+ 6,3 %
- 0,2 %
+ 14,9 %
+ 8,18 %

V letu 2020 smo opravili 264.784 vseh transakcij, povezanih z izposojo knjižničnega gradiva, od tega smo
izposodili na dom 60.508 enot gradiva, prejeli 130.780 vračil ter opravili 73.496 ostalih aktivnosti, povezanih z
izposojo (podaljšave, rezervacije …)
6.188 enot gradiva je bilo naročenega in prenešenega iz dislociranega skladišča, ki ga hranimo v prostorih
Intereurope.
714 enot gradiva smo medoddelčno izposodili Krajevni knjižnici Ankaran.
ELEKTRONSKE KNJIGE
ŠTEVILO IZPOSOJ

IZPOSOJA 2020
10.435

IZPOSOJA 2019

ODSTOPANJA (%)

2.539

+ 411 %

Izposoja elektronskih knjig se je v letu 2020 početverila.
Nakup licenc za posamezen naslov elektronskih knjig pri založbi Beletrina omogoča članom knjižnice
brezplačno izposojo in branje elektronskih knjig preko spletnega portala Biblos. Elektronske knjige si lahko
bralci naložijo na bralnik ali pametne naprave.
Digitalna knjižnica omogoča članom knjižnice dostop do velikega števila podatkovnih zbirk z različnih področij,
v različnih jezikih in za vse starostne skupine. Vsi elektronski viri, tudi tisti, za katere plačujemo licence, so za
člane knjižnice brezplačni.
Elektronski viri, ki jih nudimo, so: Kamra, Dobre knjige, Biblos, IUS-info, FinD-info, e-Bonitete, Uradni list
Republike Slovenije, Encyclopedia Britannica, PressReader, EBSCO host, MLOL, Slovenska biografija,
Slovenska bibliografija, FRAN, SSKJ2, DEDI, SiStory, Neznani rokopisi slovenskega slovstva, RISA – lahko
branje na spletu, Internet Archive, World digital library, Onleihe, NAXOS, Cantorion, EOD, Videolectures.net,
LibriVOx, DOAJ, Europeana, Index translationum.
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KNJIGOMATI2
Uporabnikom je skupaj s Kotičkom italijanske knjige na voljo pet knjigomatov (trije na Oddelku za odrasle,
eden v avli knjižnice in eden v Kotičku italijanske knjige), ki omogočajo samostojno izposojo, vračilo in
podaljševanje gradiva.

OBISK
IZPOSOJA
VRAČILO
PODALJŠAVA
SKUPAJ TRANSAKCIJ

KNJIGOMATI
2020
11.910
27.446
15.177
1.618
44.297

% vseh transakcij
knjižničnega gradiva

KNJIGOMATI
2019

ODSTOPANJA
(%)

36.121
56.437
76.576
5.449
138.462

- 67 %
- 51,4 %
- 80,2 %
- 70,3 %
- 68 %

45,36%
11,6 %
16,72%

Knjigomate je v obdobju od 1. 1. 2020 do 12. 3. 2020 in od 1. 6. 2020 do 19. 10. 2020 obiskalo 11.910 uporabnikov
in opravilo 44.297 transakcij (16,72 % vseh transakcij, povezanih z izposojo knjižničnega gradiva): na dom so si
izposodili 27.446 enot (45,36 % vseh izposoj), vrnili 15.177 enot (11,6 % vseh vračil) in podaljšali 1.618 enot
knjižničnega gradiva (18 % vseh podaljšav).
Knjigomati uporabnikom omogočajo samostojnost in zagotavljajo diskretnost, vendar pa nekatere transakcije
oz. storitve, kot so naročanje gradiva iz skladišča, rezervacija gradiva, prevzem naročenega in rezerviranega
gradiva, vpis novih članov, obnovitev članstva, poravnava dolgov in fotokopiranje, še vedno zahtevajo
posredovanje knjižničarja oz. bibliotekarja pri izposojevalnem pultu.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
ZAHTEVKI
DOBAVITELJ – realizirana
dobava gradiva
NAROČNIK – realizirano prejetje
naročenega gradiva
prejeto in naročeno gradivo skupaj

MI 2020
714
298

MI 2019

ODSTOPANJA (%)

617
330

+ 15,7 %
- 10,7 %

252

245

+ 2,9 %

550

575

- 4,3 %

Za medknjižnično izposojo smo prejeli 714 zahtevkov, od tega je bilo 550 zahtevkov realiziranih. Iz našega fonda
smo izposodili 298 enot gradiva in naročili 252 enot gradiva iz drugih knjižnic. Preostali zahtevki niso bili
realizirani, ker gradivo ni bilo prosto za izposojo, ker je imelo status čitalniško ali ker je član ali dobavitelj
gradivo preklical.
Dogovor, sklenjen s splošnimi knjižnicami na obalno-kraškem knjižničnem območju (občine Piran, Izola,
Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Trst), zagotavlja članom knjižnic z omenjenega območja brezplačno
medknjižnično izposojo strokovnega gradiva, za ostale knjižnice izven tega območja je storitev plačljiva.

2

Knjigomati niso bili na voljo za uporabo vse leto, zato so odstopanja v primerjavi z letom 2019 velika.
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OBSEG ZBIRKE
ZBIRKA
PRIRAST
ODPIS

ŠTEVILO IZVODOV 2020
151.660
4.802
3.396

ŠTEVILO IZVODOV 2019

ODSTOPANJA (%)

149.497
5.289
1.641

+ 1,5 %
- 9,21 %
+ 106,9 %

Zbirka z signaturo PP, SKPP in SKN šteje 151.660 izvodov. V letu 2020 smo pridobili (nakup, obvezni izvod,
dar) 4.802 enot gradiva in odpisali 3.396 enot gradiva (poškodovano, izgubljeno, zastarelo).

ČASOPISNA ČITALNICA
Obiskovalci časopisne čitalnice lahko izbirajo med 117 naslovi serijskih publikacij, med njimi je devet naslovov
dnevnega časopisja v slovenskem, italijanskem in hrvaškem jeziku, 99 naslovi revij različnih vsebin v
slovenskem, italijanskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku ter devetimi naslovi publikacij na
mikrofilmih. Novejši letniki revij so prosto dostopni, urejeni po abecedi naslovov in si jih uporabniki lahko
izposodijo tudi na dom (zadnja številka ostaja v čitalnici). Te si lahko izposodijo in vračajo samo pri pultu, ne
pa tudi na knjigomatih. Starejši letniki in serijske publikacije strokovnega značaja so shranjeni v skladišču na
Verdijevi ulici in jih knjižničar na željo pripravi za ogled ali fotokopira naročene vsebine.
Dnevnike redno urejamo za hrambo. Tri naslove dnevnikov hranimo trajno, ostale pa samo tekoče leto. Revije,
razstavljene v čitalnici, odpisujemo letno, hranimo jih različno dolgo, od enega leta do pet let oz. trajno, glede
na povpraševanje in vrsto vsebine. Starejše letnike revij, ki jih ne hranimo trajno, odpisujemo.

PROJEKTI
PRIMORCI BEREMO 2020
Projekt Primorci beremo temelji na sistematičnem usmerjanju v razvijanje in širjenje bralne kulture pri odraslih
bralcih, promociji branja in kupovanja knjig s poudarkom na izključno slovenskem izvirnem leposlovju – prozi
in poeziji.
V skupnem projektu že trinajsto leto zapored aktivno sodeluje deset primorskih knjižnic in njihovih enot skupaj
s potujočimi knjižnicami – bibliobusi: Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija,
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica, Mestna knjižnica Izola, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper,
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Mestna knjižnica Piran, Kosovelova knjižnica Sežana, Knjižnica
Cirila Kosmača Tolmin, Narodna in študijska knjižnica v Trstu s Knjižnico Damirja Feigla v Gorici ter Knjižnica
Bena Zupančiča Postojna.
Bralci so imeli v letu 2020 manj časa za sodelovanje v projektu, saj smo bili zaradi razglasitve epidemije in zaprtja
knjižnic primorani, da projekt pričnemo kasneje, in ne, kot je bilo do sedaj v navadi, na svetovni dan knjige in
avtorskih pravic 23. aprila. Bralci so lahko tako sodelovali v projektu od 1. julija do 11. novembra 2020. Za
uspešno dokončanje je bilo zaradi krajšega časa branja potrebno prebrati pet knjig (štiri prozne in eno pesniško
zbirko), torej eno knjigo manj kot prejšnja leta.
V obdobju 2020–2021 je nosilka projekta Knjižnica Koper, katere naloga je koordinirati dejavnosti med
sodelujočimi knjižnicami, izpeljati uvodno in zaključno prireditev, promovirati projekt ter prijaviti projekt na
dvoletni razpis, ki ga za bralno kulturo razpiše Javna agencija za knjigo RS (JAK).
Februarja 2020 smo prejeli Odločbo o izboru in sofinanciranju dvoletnega kulturnega projekta na področju
bralne kulture za obdobje 2020-2021. JAK je projektu namenil letno subvencijo v višini 1.200,00 eur (finančna
sredstva prejmemo, ko predložimo plačane račune).
Projekt Primorci beremo je zelo obremenjujoč za proračune knjižnic. Največ denarja knjižnice porabijo za dokup
gradiva s priporočilnega seznama. Ker nakup gradiva oz. dokup izvodov ne sodi v sklop »upravičeni stroški«,
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se plačilo teh stroškov ne more pokriti s sredstvi, ki jih projektu nameni JAK. Subvencijo smo sodelujoče
knjižnice porabile za tisk promocijskega materiala – zgibank s priporočilnim seznamom, bralnih znamenj,
nalepk za gradivo z logotipom »Primorci beremo 2020«, plakatov.
Kljub letošnji situaciji je bila bralna sezona uspešna. V projektu je tako v 13- letih sodelovalo že 11.904 bralcev
vse od izvira Soče do Sečoveljskih solin ter skupaj prebralo 92.191 knjig izključno slovenskih avtorjev. Bralci so
v vseh teh letih izbirali med 894 naslovi slovenske poezije in proze. V letu 2020 se je v projekt vključilo 846
bralcev, ki so skupaj prebrali 5.400 knjig.
Letošnji bralni seznam je vključeval 74 proznih in pesniških del uveljavljenih avtorjev in jubilantov, hkrati pa
daje vpogled tudi v literarne svetove mlajše generacije piscev, ki bi v poplavi knjižne produkcije morda ostali
prezrti. Največ pozornosti so v tem letu pritegnili Veronika Simoniti z romanom Ivana pred morjem, Tadej Golob
in njegova Dolina rož, Avgust Demšar s Cerkvijo, Svetlana Makarovič in njena Luciferka, Aljoša Bagola s knjigo
Kako izgoreti, Ksenija Benedetti z romanom Kažipoti ter Kamenko Kesar s knjigo Žena ima vedno prav. Med
največkrat brano poezijo sta se uvrstili Petra Koršič s Furlanka je dvignila krilo ter Miroslav Košuta z Ljubezni to
pesem.
V naši knjižnici je v projektu sodelovalo 61 bralk in bralcev. Bralno akcijo je zaključilo 50 sodelujočih, prebranih
je bilo 400 knjig.
Ob zaključku so bralci prejeli priznanje in nagrado – bon za brezplačno enoletno članarino v knjižnici in bon za
nakup knjige v knjigarni Libris. Kljub strogim ukrepom smo projekt zaključili z dvema virtualnima dogodkoma.
30. novembra so bralci pobližje spoznali zakonca Alenko in Kamenka Kesar. Kamenko je predstavil knjigo Žena
ima vedno prav, Alenka pa svojo drugo knjigo Druga žena. 2. decembra pa je zaključek projekta zaokrožil še
pogovor z avtorico Ano Svetel, ki je udeležene pri projektu navduševala s knjigo Dobra družba. Z njo se je
pogovarjala Diana Pungeršič. Oba dogodka, ki smo ju izvedli po videokonferenci, si bralci še vedno ogledajo
na našem profilu na Facebooku.
Primorci beremo je odličen projekt, saj z njim ne le spodbujamo branje slovenskih avtorjev, temveč bralce in
druge uporabnike knjižnic seznanjamo s knjižnimi novostmi, prvenci mladih še ne uveljavljenih avtorjev,
literaturo lokalnih avtorjev, krepimo slovensko besedo in navsezadnje bralce povezujemo tako kulturno kot
socialno. Z literarnimi srečanji in pogovori z avtorji tako bralcu še bolj približamo knjigo in slovensko pisano
besedo.
Več o projektu si lahko preberete tudi na uradni strani http://primorci.kcktolmin.si/.

POD SVINČENIM NEBOM 2020
Ideja za bralno akcijo Pod svinčenim nebom je vzniknila v Narodni in študijski knjižnici v Trstu, ki so jo
pripravili ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu in 90-letnici usmrtitve bazoviških junakov. V bralno
akcijo so vključili literarna dela in pričevanja pisateljev in pisateljic, ki so v svojih delih pisali o dogajanju med
obema svetovnima vojnama na Primorskem. Seznam je obsegal več kot trideset del. Bralni akciji so se lahko v
času od 10. februarja do 14. julija pridružili vsi bralci, starejši od 14 let, ki so morali za uspešno dokončanje
prebrati vsaj tri knjige in izpolniti bralno znamenje s svojimi vtisi o prebranem.
Knjige s seznama, ki smo jih označili z nalepko z logotipom bralne akcije Pod svinčenim nebom so si bralci lahko
izposodili v Narodni in študijski knjižnici v Trstu, Knjižnici Damirja Feigla v Gorici, Knjižnici Pinka Tomažiča
in tovarišev na Opčinah, Občinski knjižici v Saležu, Pahorjevi knjižnici na Proseku, Osrednji knjižnici Srečka
Vilharja v Kopru, Kosovelovi knjižnici v Sežani in Mestni knjižnici Izola.
Bralno akcijo je v koprski knjižnici kljub omejitvam, ki jih je prinesel covid-19, zaključilo 14 bralcev, ki so prejeli
priznanja in knjižno nagrado – knjigo Isabelle Flego Spomini iznad Ekvatorja.
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RASTEM S KNJIGO SŠ 2020
Nacionalnemu projektu Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu dijaku, ki ga
vodi Javna agencija za knjigo Republike Slovenije s ciljem spodbujanja bralne kulture, se je knjižnica pridružila
tudi v letu 2020. Knjižnica v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami obalnega področja organizira vodene
obiske v knjižnici. Srednješolce prvih letnikov seznanimo s knjižnico kot kulturno ustanovo, njenimi storitvami,
knjižnim fondom, knjižnično-informacijskim delom, novimi načini pridobivanja informacij, elektronskimi
knjigami in bazami podatkov – vse z namenom spodbujanja branja in povečevanja bralne pismenosti.
Srednješolci ob tej priložnosti v dar prejmejo knjigo.

PREMIČNE ZBIRKE
Premične zbirke so zbirke knjig, namenjene uporabnikom v posebnih socialnih okoljih in prilagojene njihovim
potrebam ter željam. Z njimi želimo omogočiti vsem občanom enak dostop do gradiva in informacij ter
spodbuditi branje in približati knjigo tudi tistim, ki sami ne morejo v knjižnico. Delovanje premične zbirke sodi
namreč na področje delovne terapije, v okviru katere potekajo različne aktivnosti, ki spodbujajo k samostojnosti,
ustvarjanju, učenju in nudijo razvedrilo.
V zbirke je vključeno tako leposlovno kot strokovno gradivo različnih področij in žanrov. Praviloma jih
zamenjujemo nekajkrat letno oz. po potrebi. Naše storitve so v celoti brezplačne in skrbnikom ne prinašajo
dodatnega dela.
Premične zbirke z gradivom za odrasle in mlade bralce so na voljo oskrbovancem Doma upokojencev v Olmu,
Doma upokojencev na Markovcu, bolnikom in obiskovalcem Splošne bolnišnice Izola, obiskovalcem Centra
mladih v Kopru, v Hiši kulture v Sv. Antonu ter stanovalcem Doma študentov Prisoje Univerze na Primorskem.
Premične zbirke so vzpostavljene tudi na južni strani polotoka v hrvaški Istri. Premične zbirke sodobnih in
privlačnih knjig v slovenskem jeziku gostijo Gradska knjižnica Umag, Gradska knjižnica Poreč, Kulturno
prosvetno društvo Bazovica: Slovenski dom v Reki.

KNJIŽNICA NA PLAŽI
Projekt premične zbirke Knjižnica na plaži poteka v sodelovanju z Mestno knjižnico Izola, Mestno knjižnico
Piran in Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem. V letošnjem letu smo imeli vzdolž
jadranske obale kar sedem lokacij: Mestno kopališče Koper, Kopališče Žusterna, Centralna plaža Portorož,
Kopališče Valdoltra v Ankaranu, Arheološki park Simonov zaliv in Mestna plaža Svetilnik v Izoli. Branje na
plaži je omejeno na poletno obdobje od julija do avgusta vse dni v tednu.
Knjižnica na plaži je namenjena branju, izposoji ter vračilu knjig zunaj prostorov knjižnice. Gradivo na plaži je
brezplačno dostopno članom knjižnice in drugim obiskovalcem kopališč. Izposoja na plaži je bila letos
organizirana ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov NIJZ in drugih pristojnih organov za preprečitev širjenja
virusa covid-19.
Zbirke nudijo pester in zanimiv izbor gradiva za odrasle, otroke in mladino v slovenskem in tujih jezikih.

TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Splošne knjižnice Slovenije smo od 16. do 20. novembra praznovale teden splošnih knjižnic. V tem tednu so po
knjižnicah potekali raznovrstni dogodki, namenjeni vsem generacijam, pod enakimi naslovi, vendar so bili ti
kljub temu drugačni in edinstveni. V tednu splošnih knjižnic želimo svojim uporabnikom knjižnico približati
kot kulturno institucijo, predstaviti njene vrednote ter poslanstvo.
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KLUB ŠTUDENTOV OBČINE KOPER KŠOK
Knjižnica je tudi v šolskem letu 2019/2020 nadaljevala sodelovanje s Klubom študentov občine Koper in
ponovno sklenila dogovor, v katerem so člani KŠOK-a upravičeni do brezplačne letne članarine v knjižnici.

OSTALO DELO

Urejanje, kontinuirana inventura in redno izločanje gradiva iz prostega pristopa in dislociranega skladišča,
njegova priprava za odpis:
Gradivo smo sproti pregledovali, manjkajočemu gradivu smo dodelili status »založeno« in »izgubljeno«. Zaradi
zastarelosti ali obrabe smo odpisali 3396 enot gradiva, odvečne izvode pa izločili in jih ponudili uporabnikom
ob različnih priložnostih (Dan knjige, kulturni praznik, bukvarna ...) ali jih preusmerili v premično zbirko.
Informativno referenčno delo z uporabniki: posredovanje informacij uporabnikom iz gradiva in o gradivu,
posredovanje informacij iz OPAC-a in COBISS+-a, interneta, priročnikov, drugih podatkovnih baz;
informacijsko opismenjevanje, svetovanje uporabnikom pri uporabi elektronih virov.
Ostala utečena dela: sodelovanje pri nabavi in dopolnjevanju gradiva, glede na potrebe in izraženo
povpraševanje članov po določenem gradivu posredujemo informacije nabavni službi in tako poskušamo čim
bolj zadovoljiti želje, potrebe naših uporabnikov; fotokopiranje gradiva uporabnikom; izvajanje naročil
rezerviranega gradiva, njihova dostava na oddelek in urejanje (izločanje in odpisovanje) dislociranega skladišča
na Intereuropi; delo z uporabniki računalnikov, evidentiranje obiska in izposoje, razporejanje in urejanje
knjižničnega gradiva, spremljanje in uvajanje novosti na strokovnem področju, sodelovanje pri projektih
knjižnice, sodelovanje pri razvoju in izboljšavah delovnega okolja, izdelava planov, poročil, statistik in izpisov;
sodelovanje s splošnimi in drugimi knjižnicami, sodelovanje pri organizaciji in izvajanju priredititev knjižnice,
uvajanje in usposabljanje uporabnikov pri informacijskem izobraževanju, sodelovanje pri dejavnostih za
posamezne skupine uporabnikov, promocija dejavnosti knjižnice ter opravljanje drugih nalog in opravil v zvezi
z opravljanjem dela na delovnem mestu, ki je v skladu s poslanstvom in nalogami knjižnice.

PRIPRAVILA:
Barbara Kužnik
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ENOTA SEMEDELA
LA

SEZIONE DI

SEMEDELLA

KADRI IN ODPRTOST ENOTE





Eden zaposlen, ki pokriva tudi Enoto Markovec,
enoizmenska odprtost enote 15 ur tedensko,
julija je bila enota zaradi letnega dopusta zaprta,
od 19. oktobra do 31. decembra je bila enota zaradi epidemije covid-19 zaprta.

ŠTEVILO ČLANOV, OBISKA IN IZPOSOJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA3
ČLANI

AKTIVNI ČLANI
NOVOVPISANI
IZBRISANI
zaposleni
redni in izredni študentje
srednješolci
osnovnošolci
upokojenci
nezaposleni in brezposelni

AKTIVNI ČLANI
2020
460
8
1
210
33
19
18
11
158

AKTIVNI ČLANI
2019

ODSTOPANJA (%)

561
18
1
236
47
33
37
157
33

- 18 %
- 55,6 %
0%
- 11,02 %
- 29,8 %
- 42,4 %
- 51,4 %
- 92,9 %
+ 378,8 %

V enoti je bilo aktivnih 460 članov. Na novo smo pridobili osem članov in izpisali oz. izbrisali enega člana.
OBISK
vsi obiski
obisk zaradi izposoje
ostali obiski

OBISK 2020
4.353
1.319
3.034

OBISK 2019

ODSTOPANJA (%)

5.332
2.652
2.652

- 18,4 %
- 50,3 %
+ 14,4 %

V letu 2020 smo evidentirali 4353 obiskov, od tega je bilo 1319 obiskov zaradi izposoje gradiva na dom in 3034
ostalih obiskov (vračilo, rezervacija/naročilo gradiva, podaljšava ipd.).
IZPOSOJA KNJIŽNIČNE GA GRADIVA
VSE TRANSAKCIJE
izposoja na dom
vračilo
ostale aktivnosti

GRADIVO 2020
18.203
3.998
9.238
4.967

GRADIVO 2019

ODSTOPANJA (%)

29.797
8.313
13.487
7.997

- 38,9 %
- 51,9 %
- 31,5 %
- 37,9 %

V letu 2020 smo opravili 18203 vseh transakcij, povezanih z izposojo knjižničnega gradiva, od tega smo
izposodili na dom 3998 enot gradiva, prejeli 9238 vračil ter opravili 4967 ostalih aktivnosti, povezanih z izposojo
(podaljšave, rezervacije …). Medoddelčno smo izposodili 32 enot gradiva.

Podatki za leto 2020 so nižji in niso primerljivi zaradi vpliva epidemije na odprtost in delovanje enote v času, ko pogoji
dela niso omogočali prostega dostopa do gradiva in izposoje. Gradivo so lahko člani vračili v Oddelek za odrasle.
3
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OBSEG ZBIRKE
ZBIRKA
PRIRAST
ODPIS

ŠTEVILO IZVODOV 2020
12.670
629
359

ŠTEVILO IZVODOV 2019

ODSTOPANJA (%)

12.451
683
1.258

+ 1,7 %
- 1,4 %
- 71,5 %

Zbirka obsega 12670 enot gradiva. Na novo smo pridobili 629 enot gradiva in odpisali 359 enot gradiva.
Obiskovalcem knjižnice je na voljo 25 naslovov dnevnega časopisja in revij.

OSTALO DELO

Urejanje, redno izločanje gradiva in njegova priprava za odpis: gradivo smo sproti pregledovali,
manjkajočemu gradivu smo dodelili status »izgubljeno«. Zaradi zastarelosti ali obrabe smo odpisali 359 enot
gradiva, odvečne izvode izločili, dobro ohranjene smo preusmerili na Oddelek za odrasle in/ali v premično
zbirko.
Promocija dejavnosti knjižnice:






Sodelovanje in priprava gradiva iz seznama Primorci beremo 2020.
Razstava ob dnevu spomina na holokavst.
Skupna razstava ob dnevu žena, materinskem dnevu in svetovnem dnevu poezije.
Sodelovanje in priprava gradiva iz seznama za bralno akcijo Pod svinčenim nebom.

Informativno referenčno delo z uporabniki: posredovanje informacij uporabnikom iz gradiva in o gradivu,
posredovanje informacij iz COBISS-a, interneta ter drugih podatkovnih baz; svetovanje uporabnikom pri
uporabi elektronih virov in e-knjig.
Ostala utečena dela: sodelovanje pri nabavi in dopolnjevanju gradiva, glede na potrebe in izraženo
povpraševanje članov po določenem gradivu posredovanje informacij nabavni službi; izvajanje naročil
rezerviranega gradiva, njihova priprava; delo z uporabniki računalnikov, razporejanje in urejanje knjižničnega
gradiva, spremljanje in uvajanje novosti na strokovnem področju, sodelovanje pri projektih knjižnice,
sodelovanje pri razvoju in izboljšavah delovnega okolja, promocija dejavnosti knjižnice ter opravljanje drugih
nalog in opravil v zvezi z opravljanjem dela na delovnem mestu, ki je v skladu s poslanstvom in nalogami
knjižnice.

PRIPRAVILA:
Barbara Kužnik
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ENOTA MARKOVEC
SEZIONE

DI

MONTE MARCO

KADRI IN ODPRTOST ENOTE





Eden zaposlen, ki pokriva tudi Enoto Semedela,
enoizmenska odprtost enote 20 ur tedensko,
julija je bila enota zaradi letnega dopusta zaprta,
od 19. oktobra do 31. decembra je bila enota zaradi epidemije covid-19 zaprta.

ŠTEVILO ČLANOV, OBISKA IN IZPOSOJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA4
ČLANI

AKTIVNI ČLANI
NOVOVPISANI
IZBRISANI
zaposleni
redni in izredni študentje
srednješolci
osnovnošolci
predšolski otroci
upokojenci
nezaposleni in brezposelni

AKTIVNI ČLANI
2020
585
16
5
190
34
39
180
24
83
19

AKTIVNI ČLANI
2019

ODSTOPANJA (%)

727
52
1
213
44
50
238
28
104
30

- 19,5 %
- 69,2 %
+ 400 %
- 10,8 %
- 22,73 %
- 22 %
- 24,4 %
- 14,3 %
- 20,2 %
- 36, 7 %

V enoti je bilo aktivnih 585 članov. Na novo smo pridobili 16 članov in izpisali oz. izbrisali pet članov.
OBISK
vsi obiski
obisk zaradi izposoje
ostali obiski

OBISK 2020
4.573
1.442
3.131

OBISK 2019

ODSTOPANJA (%)

4.491
2.177
2.314

+ 1,8 %
- 33,8 %
+ 35,3 %

V letu 2020 smo evidentirali 4573 obiskov, od tega je bilo 1442 obiskov zaradi izposoje gradiva na dom in 3131
ostalih obiskov (vračilo, rezervacija/naročilo gradiva, podaljšava ipd.).
IZPOSOJA KNJIŽNIČNE GA GRADIVA
GRADIVO 2019
ODSTOPANJA (%)
GRADIVO 2020
18.450
VSE TRANSAKCIJE
23.916
- 22,85 %
4.576
izposoja na dom
7.478
- 38,8 %
9.894
vračilo
12.721
- 22,2 %
3.980
ostale aktivnosti
3.717
+ 7,1 %
V letu 2020 smo opravili 18450 vseh transakcij, povezanih z izposojo knjižničnega gradiva, od tega smo
izposodili na dom 4576 enot gradiva, prejeli 9894 vračil ter opravili 3980 ostalih aktivnosti, povezanih z izposojo
(podaljšave, rezervacije …). Medoddelčno smo izposodili 44 enot gradiva.

Podatki za leto 2020 so nižji in niso primerljivi zaradi vpliva epidemije na odprtost in delovanje enote v času, ko pogoji
dela niso omogočali prostega dostopa do gradiva in izposoje. Gradivo so lahko člani vračili na Oddelek za odrasle.
4
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OBSEG ZBIRKE
ZBIRKA
PRIRAST
ODPIS

ŠTEVILO IZVODOV 2020
15.537
875
417

ŠTEVILO IZVODOV 2019

ODSTOPANJA (%)

15.226
777
106

+ 2,04 %
+ 12,6 %
+ 293,4 %

Zbirka obsega 15537 enot gradiva. Na novo smo pridobili 875 enot gradiva in odpisali 417 enot gradiva.
Obiskovalcem knjižnice je na voljo 22 naslovov dnevnega časopisja in revij.

OSTALO DELO

Urejanje, redno izločanje gradiva in njegova priprava za odpis: gradivo smo sproti pregledovali,
manjkajočemu gradivu smo dodelili status »izgubljeno«. Zaradi zastarelosti ali obrabe smo odpisali 417 enot
gradiva, odvečne izvode izločili, dobro ohranjene smo preusmerili na Oddelek za odrasle in v premično zbirko.
Promocija dejavnosti knjižnice:
Šest bralnih srečanj s Tačkami pomagačkami, na katerih je sodelovalo osem otrok s tremi različnimi
terapevtskimi pari.
Informativno referenčno delo z uporabniki: posredovanje informacij uporabnikom iz gradiva in o gradivu,
posredovanje informacij iz COBISS-a, interneta ter drugih podatkovnih baz; svetovanje uporabnikom pri
uporabi elektronih virov in e-knjig.
Ostala utečena dela: sodelovanje pri nabavi in dopolnjevanju gradiva, glede na potrebe in izraženo
povpraševanje članov po določenem gradivu posredovanje informacij nabavni službi; izvajanje naročil
rezerviranega gradiva, njihova priprava; delo z uporabniki računalnikov, razporejanje in urejanje knjižničnega
gradiva, spremljanje in uvajanje novosti na strokovnem področju, sodelovanje pri razvoju in izboljšavah
delovnega okolja, promocija dejavnosti knjižnice ter opravljanje drugih nalog in opravil v zvezi z opravljanjem
dela na delovnem mestu, ki je v skladu s poslanstvom in nalogami knjižnice.

VODJA ODDELKA ZA ODRASLE:
Barbara Kužnik, bibliotekar

SINTESI
Nel 2020 il Reparto degli studi e le biblioteche di Semedella e Monte San Marco hanno registrato un'utenza sui valori degli
anni precedenti. Il Reparto studi ha registrato 5.152 soci di cui 1.810 nuovi iscritti per un totale di 60.362 visite. La sezione
di Semedella ha registrato 460 soci e 4.353 visite mentre la sezione di San Marco ha registrato 585 soci e 4.573 visite. Tra
le novita' da rilevare i lavori di ristrutturazione della porta dell'aula della sede centrale della biblioteca con il nuovo sistema
di prestito automatizzato.
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DOMOZNANSKI ODDELEK
LA SEZIONE

DI STORIA PATRIA

SISTEMATIČNA KATALOGIZACIJA STARIH KNJIŽNIH FONDOV
CR = 1168 novih bibliografskih zapisov (NEW zapisov - peters);
ZALOGA = 368 (sv. Ana), 15 (sv. Marta).
Zaradi omejenega oddelčnega delovanja v času epidemije koronavirusa smo se z ustanoviteljico (MOK), ki jo
zastopa ga. Vesna Pajić, svetovalka za kulturo in mednarodne odnose, dogovorili, da pričnemo s sistematično
katalogizacijo starega samostanskega fonda sv. Ane (13.000 nasl.) in sv. Marte (2.500 nasl.) oz. z bibliografsko
obdelavo v vzajemni bibliografski-kataložni bazi podatkov COBIB.
ZNANSTV ENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Andraž Gombač je preučil neizdani korigirani tipkopis Cirila Kosmača (D R 38196/6) ter ga primerjal s tiskano
izdajo. Omenjeno delo je služilo pri izdaji knjige Cirila Kosmača Lovim pomladni veter v spremni študiji A.
Gombača (Ljubljana: Beletrina, 2020).
Nada Černac je raziskovala stare beneške statute, vizitacijska poročila, franciscejski vojaški zemljevid in odredbe
beneškega senata Varuh dobrava (D R 26321) na tematiko gospodarjenja z gozdovi v vaseh Pomjan in Popetre
ter dognanja objavila v glasilu krajevne skupnosti Gračišče.
Kristjan Knez in Roberta Vincoletto iz promocijskega, kulturnega, izobraževalnega in razvojnega italijanskega
središča »Carlo Combi« sta preučevala večjo število starih knjig koprskih avtorjev, zlasti dela koprskega
polihistorja Gian Rinalda Carlija. V ta namen sta tudi pridobila dovoljenje za fotografsko reprodukcijo 1. izd.
knjige omenjenega avtorja Delle antichità di Capodistria [Venezia : s.n., 1743] (D R 6828), ki je potekala v zunanji
izvedbi v oddelčni čitalnici (7., 8. oktober).
Aleksandro Burra je raziskal sestavo in ustroj Grisonijeve knjižnice ter knjižne dragocenosti, ki bodo razstavljene
na najavljeni razstavi v Novigradu v Istri (2021). Opravil je dva sestanka na daljavo z g. Jerico Ziherl, direktorico
muzeja Lapidarium v Novigradu.
Peter Štoka je preučil in prevedel uvodne dele Santorievih del De statica medicina in Commentaria in primam
fen primi libri, ki bosta v celoti izšla v zbirki Bibliotheca iustinopolitana, v 11. št. in predstavljena na
mednarodnem posvetu Divina (oktober 2021).
S I M P O Z I J S K A D E J A V N O S T (preloženo)
Mednarodni posvet DIVINA, ki ga vsako leto prirejamo z UP FHŠ, DAHŠ in ZRC SAZU, posvečen koprskemu
zdravniku, izumitelju in humanistu Santoriu Santoriu ter njegovim knjižnim delom, nakupljenim s sredstvi
Memoria patriae: De statica medicina (2. izd, 1634; D R MP 18 SANTORIO SANTORIO De statica) Commentaria
in primam fen primi libri (1. izd., 1625; D R MP 6 SANTORIO Commentaria), in bi ugledal 4. izdajo, je bil
prestavljen na naslednje leto (20. – 21. 10. 2021).
Mednarodni posvet MONALDOVI DNEVI, ki jih prirejamo v sodelovanju s frančiškani iz province sv. Antona
(Italija), sv. Križa (Slovenija) in sv. Hieronima (Hrvaška), posvečen 800-letnici ustanovitve in delovanja
frančiškanske province sv. Hieronima, znotraj katere je deloval tudi koprski samostan sv. Ane in bi ugledal 9.
izdajo, je bil prenesen na naslednje leto (5. – 7. 11. 2021).
R A Z S T A V N A D E J A V N O S T (preložena)
Razstava v sklopu mednarodnega posveta DIVINA IV, posvečena Santoriu Santoriu, načrtovana za 5. – 17.
oktober, je bila odpovedana zaradi postavitve razstave o bratih Grimm v avli knjižnice (1. – 31. oktober). Zaradi
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istega razloga je bila odpovedana tudi razstava starih igrač koprskega zbiratelja Janeza Janežiča, predvidena za
termin 19. 10. – 19. 11. 2020.
V teku so priprave na razstavo Koper-Capodistria 1500. Opravljeni so bili trije sestanki z Ivanom Simčičem,
kustosom Pokrajinskega muzeja Koper, za 5. zgodovinsko obdobje 1797–1945.
DIGITALNA KNJIŽNICA
Spletni portal KAMRA: objavljeni trije prispevki, ena novica in dve zgodbi.
Spletni portal OBRAZI SLOVENSKIH POKRAJIN: šest novih bibliografskih gesel.
M E M O R I A P A T R I A E (nakup starih knjig)

 Blondi Flauii Forliuensis De Roma instaurata. Libri tres ad eugenium. IV. pontificem maximum. Blondi
Flauii Forliuiensis de Italia illustrata opus: tum propter historiarum cognitionem: tum propter locorum
descriptionem. ... Blondi Flauii Forliuiensis De gestis Venetorum ...
Blondus, Flavius; Vrsta gradiva - antikvarno gradivo; leposlovje za odrasle; Založništvo in izdelava [Impressum Venetiis : per G. [Gregorio de Gregori], 1510 Cal. Iulias [1 VII], 1510; Jezik – latinski; COBISS.SI-ID
– 37105411; 1.600 €; "Herman H. J. Lynge & Søn A/S" v Københavnu (Danska). Domoznanski oddelek MP 19
BLONDUS De Roma

 Descrittione di tutta Italia di F. Leandro Alberti bolognese, nella quale si contiene il sito di essa, l'origine,
& le signorie delle città, & de i castelli, co i nomi antichi, & moderni, i costumi de' popoli, le conditioni
de i paesi. Et più, gli huomini famosi, ... Con somma diligenza corretta, & ristampata
Alberti, Leandro; Vrsta gradiva – antikvarno gradivo; leposlovje za odrasle; Založništvo in izdelava - In Vinegia
: per Giouan Maria Bonelli, 1553; Jezik – italijanski; COBISS.SI-ID – 32372483; 643,81 €; Bücher-/ Warensendung
Abs.: Antiquariat Kretzer - Alter Kirchweg 23a - D-35274 Kirchhain (Nemčija). Domoznanski oddelek MP 20
ALBERTI Descrittione
SA(N)JAM KNJIGE U ISTR I – PULSKI FESTIVAL KNJIGA I AUTORA
Odpovedana udeležba na sejmu in nakup hrvaških knjig s področja istrike.
MEDIJSKA PROMOCIJA
Štirje prispevki za RTV.
RTV Koper-Capodistria je v režiji g. Alessandre Argenti posnel štiri prispevke: frančiškansko samostansko
zbirko sv. Ane (12. februar), kapucinsko samostansko zbirko sv. Marte (8. julij). Na daljavo pa še prispevka o
Santoriu in o dragocenem grškem srednjeveškem rokopisnem kodeksu Euthymiusa Zygabenusa (zbirka
Rarissima), edinega na področju RS, s katerim se mesto Koper uvršča med štirinajst mest na ozemlju nekdanjega
avstrijskega cesarstva (16. maj, 8. oktober).
VODENI OGLEDI

 Osem skupin iz šestih ustanov = 148 oseb.
 Vodeni ogledi so bili zelo okrnjeni in še izvedljivi v času odprtosti knjižnice (do 13. 3.) in njenega
»omejenega« delovanja v poletnem času, vključno s septembrom in oktobrom (do 15. 10).

 OŠ Antona Ukmarja (9. marec; odpovedano 16., 18., 19. marec in 16., 22. oktober); OŠ Ankaran in
Hrvatini (9., 17. marec; 1., 15. oktober; odpovedano 22. oktobra); FHŠ (odpovedano 8. april in 23.
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oktober); Filatelistično društvo Koper (19. avgust); MOK (25. februar); skupina za usposabljanje
vodnikov po Kopru (18. junij).

 SKUPINA ZA DOMOZNANSTVO: opravljen en sestanek na daljavo, dva sestanka na daljavo za
Kamro.

 LETNI RAZGOVORI (2., 5. marec)

VODJA DOMOZNANSKEGA ODDELKA:
mag. Peter Štoka
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ODDELEK ZA MLADE BRALCE
LA

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

BERIMO Z ROVKO ČRKOLOVKO
Februarja smo uspešno izvedli zaključek bralnega tekmovanja Berimo z Rovko Črkolovko. Zaključne
prireditve aprila letos žal nismo smeli izpeljati zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa.
V četrto izvedbo tekmovanja je bilo vključenih 30 osnovnih šol občin Koper, Izola, Piran, Ankaran, Sežana,
Ilirska Bistrica in Postojna, 10 slovenskih osnovnih šol iz Trsta in tokrat prvič tudi Zvezna gimnazija in zvezna
realna gimnazija za Slovence v Celovcu v sodelovanju s Slovensko študijsko knjižnico Celovec ter šola
slovenskega jezika v Banja Luki v sodelovanju s slovenskim kulturnim društvom Triglav iz Banja Luke, skupno
69 oddelkov oz. 1154 peto- in šestošolcev. Sodelujoči so skupno prebrali 4900 knjig. Zmagovalcev na nagradni
izlet iz zgoraj omenjenega razloga letos nismo odpeljali.
V šolskem letu 2020/2021 je bralno tekmovanje v mirovanju, saj tudi pouk po šolah poteka večinoma na daljavo
in je zato potek tekmovanja onemogočen.

 Gostili smo potujočo razstavo Mednarodne mladinske knjižnice iz Munchna Tako sta živela do konca
svojih dni – Evropa ilustrira brata Grimm.

 Sodelovali smo pri mednarodnem projektu in pod pokroviteljstvom IFLE v mesecu novembru in
decembru gostili razstavo mednarodne nevladne organizacije Tactical tech iz Berlina: Glass Room –
izdaja o napačnih informacijah.

 Oblikovali smo promocijski video razstave Glass Room in avdio vodenje po razstavi.

OBISKI KNJIŽNICE
PEDAGOŠKE URE
Na oddelku smo gostili pet vrtčevskih skupin v obliki pravljičnih ur ter vodenih ogledov, kar je približno 95
predšolskih otrok. Poleg rednih obiskov vseh enot vrtca Koper so nas obiskali tudi otroci italijanskega vrtca
Delfino blu.
Obiskali smo otroke vrtca Bertoki in zanje pripravili posebno uro pravljic ob Prešernovem dnevu.
RASTEM S KNJIGO
V sklopu projekta Rastem s knjigo nas je v tem obdobju obiskalo 245 učencev. Predstavili smo jim knjigo Elvis
Škorc, genialni štor Janje Vidmar za sedmošolce in knjigo V napačni zgodbi Cvetke Sokolov za dijake. V sklopu
projekta Rastem s knjigo smo letos izvedli deset srečanj.
URE PRAVLJIC
V prvi četrtini leta smo redno izvajali ure pravljic, in sicer dvakrat mesečno. Organizirali smo klasične urice,
pravljične ustvarjalnice, senčno gledališče in kamišibaj gledališče.
ITALIJANŠČINA V KNJIŽNICI
Na oddelku smo v prvi četrtini leta šestkrat mesečno organizirali ure italijanščine v knjižnici za predšolske in
osnovnošolske otroke v dveh zahtevnostnih stopnjah, začetna in nadaljevalna. V vsaki starostni skupini je bilo
do 20 otrok na srečanje.
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DELAVN ICA LE GO ZGODBE
Na oddelku smo v prvi četrtini leta enkrat mesečno izvajali pravljično ustvarjalnico Lego Zgodbe. Poleg teh smo
organizirali in izpeljali dvourno delavnico v Kosovelovi knjižnici Sežana za tamkajšnje otroke stare od devet
do dvanajst let.
GLASS ROOM – IZDAJA O NAPAČNIH INFORMACIJAH
Sodelovali smo pri mednarodnem projektu in pod pokroviteljstvom IFLE v mesecu novembru in decembru
gostili razstavo mednarodne nevladne organizacije Tactical tech iz Berlina. Prevedli smo celotno vsebino
razstave, ki zajema šest plakatov, štiri aplikacije, štiriindvajsetminutni videoposnetek, priročnik za
podatkovno razstrupljanje in spletne vsebine. Razstava o digitalni medijski pismenosti Glass Room – izdaja
o napačnih informacijah je bila na ta način prvič predstavljena v Sloveniji. Njen namen je predvsem izobraziti
vse starostne skupine:







Vsebina izpostavivprašanje, kaj so osebni podatki v času, ko so podatki vse drugo kot zgolj osebni.
Seznanja z načini za prepoznavanje lažnih novic in globokih ponaredkov.
Seznanja s pojmi napačne, zavajajoče in zlonamerne informacije.
Omenja rabo pametnih telefonov in oblikovnih značilnostih sodobnih aplikacij.
Spregovori o vedenjski zasvojenosti. Izobražuje o profiliranju, algoritmih, spletnem sledenju,
političnem prepričevanju ...

V tednu splošnih knjižnic in skozi ves december smo po Zoomu organizirali 28 delavnic, ki razkrivajo svet
spletnih prevar in skupno dosegli kar 470 poslušalcev.
Kot partnerice v projektu so se nam priključile še druge splošne knjižnice – Izola, Piran, Sežana, Postojna in
knjižnica Polje – Ljubljana. Za njihove knjižničarje smo organizirali enodnevno izobraževanje. V pripravi so
nova izobraževanja za knjižničarje in dodatne vsebine za bibliopedagoške ure.
Za potrebe razstave smo oblikovali promocijski videoposnetek in razstavo postavili v virtualno okolje.
Virtualna različica je bila javnosti dostopna le kratek čas, saj smo jo morali na prošnjo Tactical tech začasno
umakniti. Trenutno potekajo dogovori, na kakšen način bo razstava v prihodnje dostopna širši javnosti, saj se
tudi glavni avtorji zavzemajo za virtualno različico in pregled vsebine s pomočjo očal VR.
POGOVORI Z AVTORJI
Februarja smo gostili avtorja Gorana Gorjupa in avtorico Karmen Vidmar, ki sta nam na pravljični urici
predstavila cikel osmih knjig iz sklopa Radovedni smrčki. Svojo predstavitev sta ponovila v mesecu marcu in
pripravila posebno bibliopedagoško uro za dve vrtčevski skupini Vrtca Koper in tako razveselila kar 38 otrok.
Na Oddelku za mlade bralce Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper smo 3. marca 2020 gostili priznano
slovensko avtorico Barbaro Hanuš, ki nam je predstavila svojo najnovejšo knjigo Križkraž – Slovenijo spoznaš.
Izšla je pri založbi Hart. Predstavitve so se udeležili otroci priseljenci različnih starosti, ki šele prvo ali drugo
leto obiskujejo slovenski šolski sistem. Spoznali smo veliko kulturnih in naravnih znamenitosti Slovenije in se
zabavali ob reševanju delovnih listov iz zbirke nalog Križkraž – po Sloveniji se igraš, ki je prav tako delo Barbare
Hanuš.
POTUJOČA KNJIŽNICA
V sodelovanju s potujočo knjižnico smo obiskali učence slovenske manjšine v Buzetu. Zanje smo pripravili krajši
kviz Potujoča uganka. S tem obiskom je knjižnica pridobila tudi novo bibliobusno postajališče na Hrvaškem.
Poleg tega pa se je v sodelovanju s potujočo knjižnico k bralnemu tekmovanju priključila tudi Osnovna šola Dr.
Bogomirja Magajne Divača, Vreme. Učenci tamkajšnjega 5. razreda so skupno prebrali kar 166 knjig in dosegli
častitljivo 2. mesto.
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TAKO STA ŽIVELA DO KONCA SVOJIH DNI – EVROPA ILUSTRIR A BRATA GR IMM
Gostili smo potujočo razstavo Mednarodne mladinske knjižnice iz Munchna Tako sta živela do konca svojih
dni – Evropa ilustrira brata Grimm. Razstava obsega dela avtorjev iz 13 evropskih držav, ki so klasične
Grimmove pravljice interpretirali in ilustrirali na čisto svoj in sodoben način. Med 50 slikanicami sta tudi dve
deli slovenskih ilustratork, in sicer Maše Kozjek in Alenke Sottler. Razstava vsebuje tudi dioramo, narejeno po
ilustracijah Maše Kozjek iz zgodbe Volk in sedem kozličkov. V sklopu razstave smo organizirali in oblikovali
predstavitve za bibliopedagoške ure in tako obiskali 340 otrok prve triade koprskih osnovnih šol. Predstavili
smo jim vsebino razstave in izvedli ustvarjalno delavnico. Njihova dela bodo sodelovala na natečaju, ki ga
organizira Mladinska knjižnica iz Munchna, krasijo pa tudi stopnišče in igralnico Oddelka za mlade bralce.
Za potrebe predstavitve in promocijo razstave smo oblikovali krajši videoposnetek. Celoten spremni tekst k
razstavi smo prevedli v italijanski jezik. K sodelovanju smo povabili tudi Lavričevo knjižnico Ajdovščina in
Mestno knjižnico Kranj, ki bosta razstavo javnosti predstavljale januarja in februarja 2021.

RAZNO
 V mesecu januarju smo gostili glasbeno pravljico. Slišali smo klavirsko izvedbo 16- skladb Williama
Gillocka in zgodbo, ki sta jo napisali učenki Glasbene šole Koper pod mentorstvom Valentine
Češnjevar. Klavirski koncert sta v naši glasbeni sobi odigrali Meta Jakovac in Femi Gabriella Reid.

 V prvem četrtletju smo za naše obiskovalce pripravljali kviz Rovkologija s poljudnoznanstveno
vsebino.

 Vseskozi objavljamo v Svetilniku – kulturnem občasniku za mlade zanesenjake, ki je letos prejel
Priznanje z veliko plaketo Mestne občine Koper.

RAZSTAVE
 Razstava Radovedni smrčki: cikel osmih pravljic Gorana Gorjupa in Karmen Vidmar z ilustracijami
Karin Berce.

 Razstava likovnih del mladega likovnika Jana Štefića iz Škofij (razstava je bila zaradi prvega vala
epidemije prekinjena, zato so jo kasneje izvedli na Oddelku za odrasle v okviru Tednov
vseživljenjskega učenja).

 Gostili smo potujočo razstavo Mednarodne mladinske knjižnice iz Munchna Tako sta živela do konca
svojih dni – Evropa ilustrira brata Grimm.

 Razstava o digitalni medijski pismenosti: Glass Room – izdaja o napačnih informacijah.
 Razstava ob 80. letnici slovenskega pesnika Nika Grafenauerja.

IZVAJALI SMO IZOBRAŽEVANJA ZUNAJ USTANOVE
 Predstavitev delavnice LegoZgodbe:
 za uporabnike Kosovelove knjižnice Sežana.

SEKCIJA ZA MLADINSKO KNJIŽNIČARSTVO
Urška Bonin je kot predsednica Sekcije za mladinsko knjižničarstvo idejno zasnovala, oblikovala in objavila
nekaj prispevkov v prvem glasilu Sekcije SeM@FoR, katerega je tudi glavna urednica. Javnosti je bilo glasilo
predstavljeno na mednarodni dan otrokovih pravic, ki je hkrati tudi dan slovenskih splošnih knjižnic. SeM@FoR
je v spletni obliki dostopen na povezavi: https://online.fliphtml5.com/ycabn/xefg/#p=1
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STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
 Tjaša Jazbec se je januarja, februarja in marca dvakrat tedensko udeleževala predavanj za pripravo na
bibliotekarski izpit po programu ŠPIK B na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo.

 Tjaša Jazbec in Urška Bonin sta se udeležili:
 petdnevnega izobraževanja »Media Literacy/Glass Room Misinformation Edition training for
library hosts«, ki je potekalo na daljavo preko platforme BigBlueButton. Izobraževanje je izvajala
organizacija Tactical tech.

STATISTIKA
Na oddelku je bilo zaposlenih šest strokovnih delavcev. Ob delavnikih smo za obiskovalce odprti deset ur
dnevno, ob sobotah pa pet ur. Delo poteka v izmenah. Maja smo po prvem valu knjižnico odprli po
standardnem urniku, ki je trajal do srede novembra, ko smo začeli ponovno delovati po poletnem urniku. Pogoji
vstopa uporabnikov v prostore knjižnice so se tedensko prilagajali vladnim ukrepom.
ČLANI

Aktivni

Novovpisani

predšolski otroci
301
65
osnovnošolci
1743
126
dijaki
250
6
študenti
241
5
zaposleni
526
8
nezaposleni
82
0
upokojenci
85
1
tuji državljani
11
0
ostali
51
0
skupaj
3154*
211
*Če je član v izbranem obdobju zamenjal kategorijo članstva, je pri vmesnih prikazih statističnih podatkov
upoštevan večkrat, v skupnem seštevku statistike aktivnih članov pa samo enkrat.
TRANSAKCIJE

pult

knjigomat 1

knjigomat 2

ostalo**

izposoja
12.965
8900
7087
podaljšanje
15.607
347
333
vračilo
48.924
2732
4841
ostalo**
6.969
skupaj
77.496
11.979
12.261
6.969
**(rezervacije, podaljšave od doma preko COBISS / OPAC, medoddelčna izposoja ipd.)

skupaj
28.952
16.287
56.497
6.969
108.705

V tem obdobju smo zabeležili 16.847 obiskov članov.
Po statističnih podatkih iz knjigomata je največja frekvenca obiska in izposoje ob ponedeljkih med 17. in 19. uro,
vračil pa med 16. in 18. uro.

VODJA ODDELKA ZA MLADE BRALCE:
Urška Bonin
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ODDELEK ZA ITALIJANIKO
REPARTO

ITALIANO

KNJIŽNO GRADIVO IN INFORMACIJSKI VIRI
Nakup knjižničnega gradiva je bil zelo uspešen in je presegel letni plan:

 redni nakup 200 monografij (letni plan nakupa = 200 naslovov) in 10 naslovov periodičnih publikacij;
 dodatni nakup 72 naslovov monografskih publikacij elektronskih knjig (letni plan nakupa = 60
naslovov).
Nadpovprečna je bila tudi obdelava gradiva, in sicer:

 novi zapisi 765 (letni plan 200);
 prevzeti zapisi 218 (letni plan 100);
 normativni zapisi 278 (letni plan 100).
Število novih kreiranih zapisov in normativnih zapisov presega plan zaradi številnih darov, ki smo jih prejeli in
obdelali za Kotiček italijanske knjige.
Redni nakup sestavlja nabava (knjižnih) monografij in periodike. Knjige (monografije) smo nabavljali v tržaških
knjigarnah. Prioritetno smo nabavljali izvirno italijansko leposlovje (novosti in nagrajene knjige), sledijo prevodi
tujega leposlovja v italijanski jezik in najbolj brane knjige italijanske založniške produkcije. Posebno skrb smo
namenili nabavi izvirne italijanske otroške literature (približno 30 % celotnega nakupa). V manjšem obsegu smo
nakupili tudi zanimivejšo strokovno literaturo. Periodiko dopolnjujemo preko domačega podjetja Distriest d. o.
o., specializiranega uvoznika in distributerja tujega tiska iz Sežane. Na letni ravni smo naročeni na deset
naslovov periodičnih publikacij v italijanskem jeziku, in sicer časnikov ter revij za odrasle in mladino. Dodatni
nakup smo izvedli z nakupom elektronskih knjig, ki smo jih nabavljali preko portala MLOL – Medialibrary
online La biblioteca digitale italiana in Istria (Italijanska digitalna knjižnica v Istri)
http://capodistria.medialibrary.it/home/home.aspx, in tako še naprej gradili kakovostno zbirko elektronskih
knjig. Enako kot pri rednem nakupu je bil tudi dodaten nakup elektronskih knjig namenjen večinoma nabavi
elektronskih knjig izvirnega italijanskega leposlovja in prevodne literature v italijanskem jeziku (novosti,
knjižne uspešnice). Dostop do e-knjig smo omogočili vsem pripadnikom italijanske narodne skupnosti v
Sloveniji. Preko portala http://capodistria.medialibrary.it so uporabniki vseh treh knjižnic (Koper, Izola in
Piran) lahko dostopali do številnih e-knjig in drugih digitalnih vsebin najpomembnejših italijanskih založnikov.
Dodatni nakup elektronskih knjig smo uskladili z Mestno knjižnico Izola in Mestno knjižnico Piran.
Strokovna obdelava gradiva je potekala redno, gradivo je bilo sproti inventarizirano in katalogizirano v sistemu
COBISS.
Nabavna
politika
je
usklajena
z
Dokumentom
nabavne
politike
knjižnice
http://www.kp.sik.si/pomembni-dokumenti-177
V letu 2020 smo izposodili 4284 enot knjižničnega gradiva v jeziku narodne skupnosti. Delež izposojenega
gradiva v jeziku narodne skupnosti v celotni izposoji (209180) znaša 2,0 %.

ZAGOTAVLJANJE KOMUNICIRANJA V JEZIKU NARODNE SKUPNOSTI
Komuniciranje knjižnice v jeziku narodne skupnosti v praksi predstavlja neposredno delo z uporabniki ob
izposoji in skrb za dvojezično poslovanje na ravni zavoda. Bibliotekar za italianiko je bil po veljavnem urniku
dostopen na Oddelku za italianiko (Čitalnica Fulvia Tomizze) ter izvajal izposojo gradiva ter preostalo
strokovno delo z gradivom in uporabniki ter podajal informacije o gradivu in dejavnosti knjižnice v jeziku
narodne skupnosti.
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Bibliotekar za italianiko je dosledno skrbel za izvajanje dvojezičnosti v celotnem zavodu, in sicer:

 urejanje in ažuriranje spletne strani knjižnice v jeziku narodne skupnosti,
 urejanje, prevajanje in objavljanje vseh javno dostopnih dokumentov in obvestil zavoda v jeziku
narodne skupnosti,

 izdelava seznamov novosti in drugega informativnega gradiva v jeziku narodne skupnosti ter njihovo
objavljanje in razpošiljanje po ustanovah narodne skupnosti (šole, vrtci, zavodi, kulturni krožki ipd.),

 urejanje, pisanje in prevajanje vabil, biltenov, zbornikov, razstav in prireditev knjižnice v dvojezičnih
izdajah oz. v jeziku narodne skupnosti,

 urejanje in ažuriranje aplikacij socialnih omrežij knjižnice v jeziku narodne skupnosti (blog, follower).

BRALNA KULTURA IN INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE
UPORABNIKOV PRIPADNIKOV NARODNE SKUPNOSTI
Ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom in prepovedi združevanja v zaprtih prostorih so močno
okrnili načrtovane dejavnosti bralne kulture in informacijskega opismenjevanje. V knjižnici nam tako ni uspelo
uresničiti večino predvidenih dejavnosti, kot so literarni večeri, obiski šolskih skupin v knjižnici in druga
neposredna srečanja z javnostjo.
P O D O B E Ž E N S K P R I R E D I T E V O B 8. M A R C U , M E D N A R O D N E M D N E V U Ž E N A
Večer, ki smo ga soorganizirali v sodelovanju z društvom POEM, je osvetlil vlogo izjemnih žensk in njihovo
umeščenost v zgodovinski, geografski in znanstveni prostor in čas. Žensk, ki so se uveljavile s svojo osebnostjo
in odličnostjo svojega dela. Sodelovale so: Isabella Flego, Nicoletta Casagrande, Amalia Petronio, Franka
Cerkvenik, Donatella Cergol Žiža, Gabriella Pison, Alessadra Pecman in Lorena Kmet (5. 3. 2020).
KOTIČEK ITALIJANSKE K NJIGE
Izposojo knjig smo prilagodili izobraževalnim potrebam in procesom. Zelo preprosti dvojezični priročniki za
vrtce in šole so bili na voljo na spletu preko spletne knjižnice MLOL. Študentom, učiteljem in staršem smo
ponudili različne storitve: izposojo e-knjig glavnih italijanskih založnikov in možnost samostojne izbire iz
različnih katalogov; dostop do mednarodnih časopisov in periodičnih publikacij; spletni dostop do številnih
drugih komercialnih virov (zvočne knjige, glasba itd.), ki smo jih izbrali na podlagi povpraševanja uporabnikov.

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA DELO S PRIPADNIKI NARODNE
SKUPNOSTI
Kljub zaprtju šol in ustanov NS smo še naprej skrbeli za nemoteno delovanje in vzdrževali sistem CLAVIS NG
– Vzajemni katalog knjižnic italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.
Žal pa zaradi protikoronskih ukrepov nismo mogli izpeljati predvidene delavnice uporabnikov CLAVIS-a.

LETNO POROČILO 2020

I 54

SODELOVANJE Z MATIČNO DOMOVINO
Zaradi ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom, prepovedi združevanja v zaprtih prostorih in
prepovedi prehajanja občinski in državnih meja nismo mogli izvesti načrtovanih delavnic postavljanja spletnih
strani knjižnic, delujočih v sistemu CLAVIS, kot tudi ne delavnice Animirani zverinjak v sklopu projekta
Crescere leggendo – Rastem s knjigo.

VODJA ODDELAKA ZA ITALIJANIKO:
Ivan Marković

SINTESI
Nonostante le misure per la prevenzione del contagio da coronavirus, nel 2020, il Reparto italiano ha realizzato gran parte
dei compiti previsti dal Piano di lavoro dell'ente e dal piano ministeriale. Naturalmente a causa delle misure anti Covid
sono venuti a mancare le serate letterarie e gli altri incontri con il pubblico in biblioteca.
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DEJAVNOSTI IZ NASLOVA OBMOČNE KNJIŽNICE
ATTIVITÀ

REGIONALI

ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA TER INFORMACIJ
Ob upoštevanju razvojnih potreb širšega obalno-kraškega območja in izhodišč MK smo izgradnjo območne
zbirke usmerjali v nakup izbranih elektronskih podatkovnih zbirk. Obnovili smo naročila e-podatkovnih
Ebonitete, Ius-Info, Find-Info, EbscoHost, Encyclopedie Britannice Public Library Edition in e-podatkovne
zbirke svežega časopisja in revij ponudnika Press Reader. Vse e-zbirke so uporabnikom obalno-kraških knjižnic
dostopne na daljavo. Enakost dostopa knjižničnega gradiva na obalno-kraškem območju smo zagotavljali tudi
z za končnega uporabnika splošnih knjižnic brezplačno medknjižnično izposojo. Knjižnice obalno-kraškega
območja smo pogodbeno dogovorjene, da za uporabnike brezplačno medknjižnično izposojo izvajamo izključno
za gradivo, izposojeno v študijske, raziskovalne in kulturno-izobraževalne namene ter za spodbujanje bralne
pismenosti (strokovna presoja). Osrednje knjižnice območja si medknjižničnonaročene fotokopije posredujemo
samo po elektronski pošti s ciljem hitrejšega posredovanja in racionalnejše porabe obstoječih finančnih sredstev.
Z namenom poenotenja MKI na nacionalni ravni smo obstoječi dogovor med osrednjimi knjižnicami obalnokraškega območja uskladili z nacionalnim. Brezplačna medknjižnična izposoja je ustrezno opredeljena tudi v
cenikih vseh knjižnic območja.
Uporabnikom območja, ki živijo v posebnih socialnih okoljih in sami ne morejo do knjižnic, smo knjige
zagotovili z upravljanjem premičnih zbirk.

STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU
Izmenjavo informacij in znanj z osrednjimi knjižnicami obalno-kraškega območja smo v območni službi
zagotavljali preko utečenih komunikacijskih poti, telefonskih in elektronskih obveščanj in posvetovanj,
pošiljanja zapisnikov, osebnih obiskov, sestankov, izobraževanj, predavanj ipd. Knjižnice območja smo sproti
obveščali o poteku dela na področju izvajanja območnih nalog, jih obveščali o novostih z različnih področij
knjižnične dejavnosti, jim nudili strokovno pomoč pri izgradnji in uporabi elektronskih virov, pripravi
statističnih poročil ipd.

VODENJE NACIONALNE DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE STRATEGIJE
RAZVOJA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC ZA NASLEDNJE SREDNJEROČNO
OBDOBJE
Letos poteče veljavnost Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic, zato je na seji 17. 9. 2019
Upravni odbor Združenja slovenskih splošnih knjižnic imenoval delovno skupino za oblikovanje
nove strategije slovenskih splošnih knjižnic, ki jo pod vodstvom koordinatorke Knjižnice Koper
sestavlja 13 članov:











Matjaž Eržen, direktor Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka,
Vesna Horžen, predsednica ZSK,
Roža Kek, direktorica Mestne knjižnice Grosuplje,
mag. Aleš Klemen, koordinator območnosti v Mestni knjižnici Ljubljana,
mag. Barbara Kovar, namestnica direktorice in vodja Oddelka za razvoj Mariborske knjižnice,
mag. Tatjana Likar, Ministrstvo za kulturo RS,
Luana Malec, vodja službe za izvajanje območnih nalog v Knjižnici Koper, vodja skupine,
Urška Orešnik, bibliotekarka v Knjižnici Logatec,
mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik,
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 Simona Resman, pomočnica direktorice za strokovno delo in vodja Službe za razvoj in območnost v
Mestni knjižnici Ljubljana,

 Martina Rozman Salobir, pomočnica direktorice Mariborske knjižnice,
 Andreja Videc, vodja strokovnih služb v Osrednji knjižnici Celje,
 prof. dr. Maja Žumer, redna profesorica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Skupina bo novo strategijo oblikovala in dokument izdala predvidoma konec leta 2021.

VODENJE KOORDINATORJEV OSREDNJIH OBMOČNIH KNJIŽNIC
Na sestanku Tima OOOK, ki je potekal 30. septembra v Osrednji knjižnici Celje, je bila za vodjo, ki bo
do sprejema Pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe skrbela za povezan potek
dela koordinatorjev OOK, določena L. Malec iz Knjižnice Koper.
Na 3. in 4. seji koordinatorjev OOK, ki sta potekali novembra 2020 po spletni platformi Zoom, smo se
koordinatorji za potrebe medsebojnega sodelovanja in komunikacije dogovorili za sledeči način dela:

 Vsaka OOK v poziv prijavi strošek nabave ene licence osnovne PRO verzije aplikacije ZOOM, saj jih
potrebujemo tako za sestanke na nacionalnem nivoju kot tudi v okviru območij (letna licenca 139 eur +
ddv), MKL pa ob tem kot center za izobraževanje za potrebe izvajanja konferenc, izobraževanj,
predavanj in delavnic prijavi še dodaten modul za izvedbo webinarjev (doplačilo letne licence 370 eur
+ ddv). Slednji bo za potrebe izvedbe webinarjev na voljo tudi ostalim OOK. Za potrebe rezervacij
Webinarja bo MKL vzpostavil skupni koledar.

 Vodje uredništev, delovnih skupin in projektov, ki delujejo na nacionalni ravni, o svojem delu preko
vabil in zapisnikov sprotno informirajo člane skupine koordinatorjev OOK, saj so ti vozlišče oz.
povezovalni člen in lahko le tako dobro opravljajo svoje delo, tj. koordinirajo.

 OOK-ji, ki izvajajo projekte na nacionalnem nivoju, naj ostalim OOK-jem za te dejavnosti vsako leto vsaj
teden dni pred iztekom poziva posredujejo plane dela, vključno z delom, za katerega so se dogovorili,
da ga bodo k projektu prispevale ostale OOK – na tej podlagi lahko v vseh OOK lažje načrtujemo svoj
prispevek in ga obenem uskladimo s preostalim delom.

 V prihodnjem letu načrtujemo koordinatorji en sestanek v živo, preostale bomo izvedli po aplikaciji

Zoom, predvidoma enkrat mesečno. Podobno smiselno načrtujejo tudi OOK, ki izvajajo projekte oz.
vodijo delovne skupine na nacionalni ravni.

 Načrtujemo pripravo predloga za preoblikovanje/poenostavitev obrazcev za pripravo programov in
poročil o izvajanju posebnih nalog OOK.
Koordinatorji smo pripravili predlog skupnega dela, ki ga bomo v letu 2021 ob že utečenih projektih izvajali na
nacionalni ravni:

 Ustanovili smo interventno covidno skupino OOK, ki bo delo pričela že v letu 2020.
V Knjižnici Koper vodimo interventno covidno skupino OOK, ki bo delo pričela že v letu 2020. Njene
naloge bodo predvsem razvojno-storitvene narave (za pravnoorganizacijske skrbi ZSK):




sledenje covidnim spremembam, prikaz učinkov teh sprememb na knjižnice in obratno;



vloga te skupine bo pomembna tudi po epidemiji, ko bo treba uporabnike privabiti nazaj v
knjižnico, za kar bo treba prevetriti obstoječe programe in prireditve.

zagotovitev hitrega prilagajanja, iskanje novih rešitev, prilagojenih dejavnosti, skrb za difuzijo in
promocijo dobrih praks (tako med knjižnicami kot v javnosti);
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Covidna skupina OOK bo ob sodelovanju uredniškega odbora na portalu Knjižnice.si oblikovala novo
podstran »Knjižnice in covid-19«, kjer bodo na enem mestu predstavljene:





Virtualne vsebine/storitve, namenjene uporabnikom, ki jih knjižnice v času epidemije izdatno
produciramo (od predavanj in delavnic do bralnih klubov, pravljic ipd.). Te so trenutno razpršene
po različnih kanalih in so omejena na lokalna okolja, kar za spletne vsebine ni smiselno, saj lahko
ob primerni organizaciji in promociji dosežejo širšo občinstvo. Te vsebine lahko kategoriziramo
(spletna stran to omogoča), kar bi posledično uporabnikom olajšalo njihovo iskanje po različnih
merilih (ciljnih skupinah, tematskih področjih, knjižnicah). Skupno ponudbo virtualnih storitev
bodo lahko splošne knjižnice delile na svojih straneh in ponudile svojim uporabnikom.
Vsebine, namenjene promociji, ozaveščanju in zagovorništvu knjižnic v času epidemije: ostale
nevirtualne storitve in primere dobrih praks, ko so bile v knjižnicah razvite v času epidemije, prikaz
učinkov epidemioloških razmer na knjižnice in knjižnic na skupnost, zgodbe uporabnikov, zbir
objav o knjižnicah v medijih ipd.

 V skupini smo mnenja, da je tkanje povezav in izmenjevanje s tujino (Erazmus ipd.) nujno za razvojno
delo; koordinatorji potrebujemo prepih, soočenje, drugačne poglede. V prihodnjem letu bodo zato
koordinatorji oz. predstavniki iz MKL (vodja projekta), Goriške knjižnice Franceta Bevka, Mestne
knjižnice Kranj in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto proučili možnosti in pripravili prijavo
koordinatorjev za razpis mobilnosti Erazmus + v letu 2022.

 Okrepiti je treba tudi povezovanje in promocijo vseh štirih portalov (Kamra, Dobreknjige.si, Obrazi

slovenskih pokrajin, knjižnice.si), tako v smislu internih povezav kot s skupno predstavitvijo in
promocijo. Skupno promocijo v obliki kratkega filma bodo pripravila uredništva vseh štirih portalov
(CE, KP, GO, KR, MB) pod vodstvom Goriške knjižnice Franceta Bevka.

 MKL bo za potrebe koordinatorjev OOK pripravil nabor ustreznih izobraževanj.
V nacionalni delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za oblikovanje kompetenčnih centrov, ki je
deloval v sestavi Milena Bon (NUK), Luana Malec (Knjižnica Koper), Simona Resman (MKL) in Tatjana Likar
(Ministrstvo za kulturo), smo leta 2020 izdali dokument Strokovna izhodišča za vzpostavitev kompetenčnih
centrov. Z izdajo dokumenta je skupina prenehala delovati. Dokument je potrdil Nacionalni svet na knjižnično
dejavnost pri Ministrstvo za kulturo. Strokovna izhodišča so uradno objavljena na spletni strani:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NSKD/Drugi-dokumenti-in-gradiva/STROKOVNAIZHODISCA-ZA-VZPOSTAVITEV-KOMPETENCNIH-CENTROV.pdf.

ELEKTRONSKA PREVERJANJA ZNANJA »E-VIRI KNJIŽNIC OBALNO-KRAŠKEGA
OBMOČJA«
V splošnih knjižnicah namenjamo vse več finančnih in kadrovskih virov nabavi in izgradnji različnih
elektronskih zbirk. Splošni knjižničarji se moramo na tem področju konstantno izobraževati in slediti
novostim, le tako bomo lahko uporabnikom suvereno promovirali in svetovali njihovo uporabo. V ta
namen smo v Knjižnici Koper za vse knjižničarje, ki delajo z uporabniki, pripravili elektronska
preverjanja znanja »E-viri knjižnic obalno-kraškega območja«. Teste smo namenili (samo)preverjanju
poznavanja vsebine in uporabe vseh elektronskih virov, ki jih v knjižnicah obalno-kraškega območja
ponujamo našim uporabnikom, rezultati testov pa bodo tudi podlaga nadaljnjim izobraževanjem
zaposlenih.

UREDNIKOVANJE PORTALA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC KNJIZNICE.SI
V letu 2020 je portal slovenskih splošnih knjižnic Knjiznice.si, ki smo ga osnovali koordinatorji iz Knjižnice
Koper, Mariborske knjižnice, Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice Celje in predsednica Združenja
splošnih knjižnic, začel z rednim delovanjem. Skrbništvo nad portalom in glavno uredništvo je prevzela
Mariborska knjižnica. V Knjižnici Koper smo od tod naprej sodelovali v uredniškem odboru portala, ki je
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sestavljen iz po enega predstavnika vsake osrednje območne knjižnice in predstavnika Združenja splošnih
knjižnic. V letu 2020 se je uredniški odbor na novo konstituiral, dogovoril za uredniško politiko, člani so so
razdelili tematska področja. Naš urednik je spremljal novosti na določenem tematskem področju, vnašal nove
in dopolnjeval obstoječe vsebine ter prispeval predloge za izboljšave in promocijo portala.

PRIPRAVA ENOTNIH PREDLOG – TEMELJNIH GRADNIKOV SPLETNIH STRANI
SPLOŠNIH KNJIŽNIC
V Knjižnici koper smo v sodelovanju s podjetjem Truecad in Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka
pripravili enotne predloge (angl. templates) – temeljne gradnike spletnih strani splošnih knjižnic. Cilji:

 razbremenitev knjižnic, zlasti manjših, ki same nimajo ustreznega kadra in sredste za njihovo pripravo;
 poenotenost nabora vsebin na spletnih straneh splošnih knjižnic in s tem primerljivost podatkov, boljšo
uporabniško izkušnjo in enakomernejši razvoj splošnih knjižnic, zlasti v virtualnem okolju.
Enotne predloge smo direktorjem slovenskih splošnih knjižnic predstavili 18. junija 2020 v Mestni knjižnici
Kranj na srečanju, ki ga je Združenje splošnih knjižnic naslovilo »Aktualna dogajanja na področju splošnih
knjižnic«.
Temeljni gradniki spletnih strani splošnih knjižnic so knjižnicam brezplačno na voljo na spletni strani
knjiznice.si https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/predloge-spletnih-strani/. Predstavitev celotnega projekta:
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/10/Templates_SSK_Kranj-Autosaved.pdf

PROMOCIJSKA IN PUBLICISTIČNA DEJAVNOST
Dobre ideje na področju knjižničarstva, ki jih Luana Malec tudi izpelje:

 Nočni obisk, na Radio Prvi RTVSLO.SI, 6. junija 2020
(https://4d.rtvslo.si/arhiv/nocniobisk/174698495?jwsource=fb&fbclid=IwAR14MqbbzTCzxH7yexMaRe1f9p7u6PHSAkvC
uqmzHmpt58J4l3i12-4-LM)

 Obmejna knjižnična dejavnost

S-prehodi, RTV Koper, RTV SLO 2, RAI 3, 13. februar 2020
(https://4d.rtvslo.si/arhiv/s-prehodi/174671706)

 »Knjižnica Koper med pandemijo«
Dobro jutro, Slovenija 1, RTVSLO.SI
(https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174738486?s=tv )

 Marković, I. Preseganje mej lokalnega okolja : pogovor z Luano
Malec. V: Knjižničarske novice, L. 30, št. 3/4 (2020), str. 4446 COBISS.SI-ID – 22683139 Povezava(-e):
(http://old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/file/pdf/kn3-4-20-44.pdf)

 Malec, L. "Združeni vam ponudimo več": obmejna knjižnična
dejavnost Knjižnice Koper. V: Bukla, l. 16, št. 154 (jul./avg.
2020), str. 45. COBISS.SI-ID – 24733955

 Penjak, A. Luana Malec z bibliotekarsko nagrado. V: Primorske
novice, l. 74, št. 1 (3. jan. 2020), str. 9. COBISS.SI-ID –
24664882

 Runco, D. ; Malec, L. Dostava na dom tudi za knjige. V:
Primorske novice, l. 74, št. 81 (7. apr. 2020), str. 1,11.
COBISS.SI-ID – 24402179
LETNO POROČILO 2020

I 59

 Šučur, M. Knjiga do vrat le na Obali: knjižnice. V: Dnevnik, l. 70, št. 84 (10. apr. 2020), str. 18. COBISS.SIID – 13972227

UPRAVLJANJE IN RAZVOJ PORTALA »DOBREKNJIGE.SI«
Dobreknjige.si je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture z glavnim uredništvom v Knjižnici Koper. Gre
za skupni portal slovenskih splošnih knjižnic s celovitimi predstavitvami kakovostne literature in z aktivnim
sodelovanjem bralcev ter literarnih kritikov. Cilji portala dobreknjige.si so promocija branja, promocija
kakovostne literature in dvig bralne kulture, »unovčitev« kvalitativnega potenciala knjižničnih zbirk,
racionalizacija omejenih finančnih in kadrovskih virov, zagotavljanje enakomernega razvoja knjižnične
dejavnosti znotraj posameznih območij in na nacionalnem nivoju utrjevanje strokovnega sodelovanja med
slovenskimi splošnimi knjižničarji in aktivno sodelovanje uporabnikov pri oblikovanju knjižnične ponudbe.
REDNO (DNEVNO/TEDENSKO) DELO NA PORTALU



spremljanje e-pošte (dobreknjige.si@kp.sik.si) in zagotavljanje takojšnje odzivnosti: komunikacija z
vnašalci (odgovarjanje, reševanje težav, svetovanje in pomoč) in komunikacija z zunanjimi
uporabniki, založniki ipd. –v letu 2020 skupno preko 450 prejetih in preko 340 poslanih e-sporočil;



pregledovanje vsebin na portalu (svetovanje in opozarjanje v primeru napak, lektoriranje,
spremljanje uporabe žanrov, ustreznih naslovnic, duplikatov ipd.) in v zvezi s tem komunikacija z
vnašalci oziroma območnimi uredniki;




Dopolnjevanje seznamov zbirk, nagrad, založb, literarnih vrst in zvrsti ipd.;
spremljanje rezerviranih vnosov in komunikacija z vnašalci, če zapisi ostanejo neobjavljeni več kot
tri tedne;




administracija in objavljanje na profilu portala na Facebooku;






spremljanje, nadzor komentarjev in zavihka uporabnikov;





priprava in objavljanje novic na portalu – spremljanje slovenskih in tujih spletnih portalov, katerih
vsebina je na kakršenkoli način povezana s knjigo, branjem, literaturo ipd.;
priprava elinks cobisspovezav, ažuriranja s COBISS-om;
tedensko ažuriranje povezav s portalom Biblos;
komunikacija in sodelovanje z nadzornim svetom, uredniškim odborom, knjižnicami, izvajalcem
(Qualitas), univerzami, Društvom slovenskih literarnih kritikov, koordinatorji območnih knjižnic
in nenazadnje z bralci/uporabniki portala;
po potrebi posodabljanje in izboljševanje Priročnika za vnos vsebin;
priprava statistik – spremljanje uporabe;
posodabljanje seznama vnašalcev in sodelujočih knjižnic.
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Število sodelujočih knjižnic, vnašalcev in zapisov, prispevanih na portal Dobreknjige.si
LETO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

SODELUJOČE KNJIŽNICE VNAŠALCI NA LETNI PRIRAST
NA DAN 31. 12.
DAN 31. 12
VNAŠALCEV
33
42
46
46
46
46
47

51
99
127
140
162
201
211

51
48
28
13
22
39
10
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ZAPISI NA
DAN 31. 12.

LETNI PRIRAST
ZAPISOV

537
1.230
1.838
2.322
2.725
3.072
3.633

537
693
608
484
418
347
561

Število obiskov in ogledov portala Dobreknjige.si
OBISKI NA DAN
31. 12. *

LETNI PRIRAST
OBISKOV

OGLEDI NA
DAN 31. 12. *

LETNI PRIRAST
OGLEDOV

2014

25.080

25.080

233.836

233.836

2015

152.772

127.692

1.019.117

785.281

2016

377.540

224.768

2.128.582

1.109.465

2017

685.650

308.110

3.462.097

1.333.515

2018

1.083.282

397.632

4.937.892

1.475.795

2019

1.595.227

511.945

6.714.905

1.777.013

2020

2.161.839

566.612

8.825.545

2.110.640

LETO

Kot je razvidno iz zgornje tabele, prirast ogledov in obiskov portala po letih eksponentno narašča, število novih
zapisov pa se je vse od leta 2015 do leta 2019 zniževalo, v preteklem letu pa beležimo porast novih vnosov: 561
(2019: 347).
Statistiko portala posredujemo območnim urednikom, ki podatke pošljejo knjižnicam (direktorjem in
vnašalcem) na svojem knjižničnem območju ter koordinatorjem območnih nalog v desetih osrednjih območnih
knjižnicah.
Facebookov profil portala soustvarjamo vsi območni uredniki oziroma zaposleni iz knjižnic vseh območij.
Razpored objavljanja pripravljamo v uredništvu portala Dobreknjige.si.
NADGRADNJA PORTALA
V letu 2020 smo izpeljali dve pomembnejši nadgradnji portala Dobreknjige.si:

 vsebinska razširitev portala z vključitvijo neleposlovja (stvarne literature) in v zvezi s tem potrebne
nadgradnje v okolju administracije ter

 nadgradnja zavihka Bralni klubi s ciljem uporabniku prijaznejše uporabe ter vzpostavljanja bralnih
klubov na portalu.
Izpeljali smo tudi nekaj manjših izboljšav portala:

 Gumb »Kupi«, ki bo vodil do spletnih prodajaln založnikov. –V primeru uspešnih podpisov Dogovora
z založniki za objavo citatov in skenogramov leposlovnih del na portalu Dobreknjige.si bo potrebno k zapisom,
ki jih bodo knjižničarji prispevali na portal Dobreknjige.si, dodati, poleg skenogramov uvodnih strani
promoviranih del, še spletne povezave do navedenih publikacij v spletnih knjigarnah.

 Izboljšave v administratorskem okolju – gumb »Dodaj knjigo« (umik nekaterih polj v izogib
nepravilnostim pri vnašanju, npr. foto ipd.).

 V profilu uporabnikov smo knjižnima policama »Želim prebrati« in »Prebrane knjige« dodali polico
»Trenutno berem« ter možnost, da uporabnik na police doda tudi knjigo, ki ni predstavljena na portalu
Dobreknjige.si.
PROMOCIJA PORTALA
Že konec leta 2019 smo izpeljali nekaj aktivnosti na področju promocije portala Dobreknjige.si. Sledili smo
namreč opažanjem, da vse več knjižnic (vsaka zase in na svoj način) promovira dobra branja, izpostavljena na
portalu Dobreknjige.si.
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Prav zato smo zasnovali nov način promocije,
ki zagotavlja enotno promocijo portala v vseh
slovenskih splošnih knjižnicah. Predstavitev
promocije in novosti/nadgradenj portala naj bi
potekala na srečanjih z vnašalci, ki smo jih
predvideli v sodelovanju med glavnim
uredništvom
in
območnimi
uredniki.
Načrtovali smo deset izvedb oziroma srečanj
za vseh deset knjižničnih območij, vendar
nam jih zaradi epidemije ni uspelo izpeljati.
V glavnem uredništvu smo zato pripravili »epoštno« promocijo: vse promocijsko gradivo
smo po e-pošti posredovali območnim
urednikom, ti pa so ga razposlali vnašalcem
na svojem območju z ustrezno obrazložitvijo ter priporočili za uporabo.
Na tak način smo vnašalce v preteklem letu seznanjali tudi z nadgradnjami portala iz leta 2019 (Voščilnica
portala Dobreknjige.si, december 2020).
OBJAVE, PREDAVAN JA
Objava članka v reviji Bukla: Bralni klubi na portalu Dobreknjige.si (intervju). Spraševala: Ksenija Medved;
odgovarjali: Luana Malec in Polonca Kavčič. Bukla, št. 157 (23. 11. 2020), str. 50. (https://www.bukla.si/revijabukla/bralni-klubi-na-portalu-dobreknjigesi.html)
Štanjel, 6. junij 2020 – Udeležba s predavanjem na posvetovanju Bralnega društva Slovenije z okroglo mizo.
Referat je objavljen v zborniku »Čez in naokrog: pristopi, s katerimi navdušujemo in vabimo k branju«.
Pula, 18. september 2020 – Zoom predstavitev oziroma predavanje »Kako pokrenuti mrežni portal za
predstavljanje dobrih knjiga i promociju čitanja« v okviru 2. Tjedna istarskih knjižnica v organizaciji
bibliotekarjev Istre. Predavanje je potekalo v slovenščini. Vsebina: vzpostavitev portala (od ideje do realizacije),
poslovni model portala (upravljanje, financiranje), statistični podatki, dobre prakse in možnosti izboljšav.
Ljubljana, CD, 8. september 2020 – Nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota? Predstavitev portala
Dobreknjige.si v sklopu predstavitev Bralna priporočila v praksi.
IZOBRAŽEVANJA
Udeležba na Webinarju za moderatorje bralnih klubov (25. februar in 3. marec 2020)
PRIDOB IVANJE OKV IRNE GA PREDRAČUNA ZA VZPOSTAVITEV PORTALA DOBREKNJIGE.SI NA
NOVI PLATFORMI

Ministrstvo za kulturo je v okviru neposrednega poziva k predložitvi predloga programa dela in finančnega
načrta za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2021 upravljavce skupnih portalov
pozvalo, da pripravimo in medsebojno uskladimo strategijo razvoja portalov, vključno z oceno stroškov za
njihovo delovanje, za naslednje petletno obdobje.
Za ta namen smo v uredništvu portala Dobreknjige.si pridobili okvirni predračun za vzpostavitev portala na
novi platformi. V grobem si želimo:

 da nov portal temelji odprtokodni platformi Wordpress;
 migracijo vseh podatkov iz obstoječega portala;
 posodobljen videz portala in način prikazovanja podatkov;
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 izboljšati uporabniške profile (npr. shranjevanja komentarjev, ocenjenih knjig, bralnih dosežkov,
deljenja bralnih polic, sklepanja prijateljstev z drugimi uporabniki portala);

 izboljšati sistem za ocenjevanje knjig, ob oceni uporabnikov bi ločeno ponudili še oceno knjižničarjev in
stroke;






izboljšati bralne klube, jih tesneje povezati z uporabniškimi profili;
namesto trenutnega Disqusa razviti svoj sistem komuniciranja za uporabnike portala;
vzpostaviti sistem za objave bralnih izzivov, kvizov ipd.;
vzpostaviti sistem nagrajevanja bralnih dosežkov kot stimulacija k branju (npr. doseganje različnih
statusov glede na št. prebranih knjig, lahko tudi različnih zahtevnosti, pohval, ko so opravili določen
izziv ipd.);

 razviti aplikacije za ios in android, ki bi se sistemsko prilagajale spremembam spletne verzije;
 ponuditi možnost naročanja na novice, objave želenega žanra, knjižničarja ipd., možnost glasovanja
uporabnikov za naj knjigo;

 knjige istega avtorja bi povezali z zapisom o avtorju, katerega baza bi bila ravno tako del portala;
 portal tesneje povezati s portali Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin in Knjižnice.si.
E V R O P S K A Z V E Z A Z A P I S M E N O S T FE LA – P R I D O B I V A N J E I N F O R M A C I J
Na nacionalnem medresorskem posvetu Branje kot vrednota? je potekala tudi predstavitev FELE – Federation
of European Literacy Associations. Ker v uredništvu portala menimo, da bi članstvo v taki organizaciji lahko
pomenilo številne nove priložnosti povezovanja in predstavljanja portala Dobreknjige.si, smo v letu 2020
pridobili vse potrebne informacije v zvezi s članstvom v Evropski zvezi za pismenost.
FELA združuje evropska bralna društva ter druge organizacije, katerih cilj je vzpodbujanje in skrb za višjo
vsesplošno pismenost prebivalcev evropskih držav. S svojo dejavnostjo širi dobe prakse ter vzpodbuja
sodelovanje in povezovanje med članicami zveze. Od januarja 2019 se lahko FELI pridružijo tudi organizacije,
ki niso striktno bralna društva.
P O S O D O B I T E V D O K U M E N T A »D O B R E K N J I G E . S I – P R I R O Č N I K Z A V N O S V S E B I N N A P O R T A L «
Priročnik smo na podlagi posodobitev portala in v duhu izboljšav na področju dela vseh ustvarjalcev portala
Dobreknjige.si dobro pregledali in izpopolnili:

 Med kriterije za uvrstitev gradiva na portal smo dodali alinejo »izpolnjevanje osnovnih založniških
standardov« (publikacija mora imeti podatke o uredniku, lektorju, oblikovalcu in prevajalcu (odvisno
od izvora), ilustratorju (glede na specifiko).

 Priporočljivo je, da posamezen vnašalec prispeva vsaj pet vnosov na leto.
 Uveljavljanje anotacij, objavljenih na portalu Dobreknjige.si, pri imenovanju v naziv (kako lahko
vnašalec uveljavlja objavljene anotacije pri imenovanju v naziv).

 Podrobneje so predstavljene naslednje vsebine admin vmesnika: Statistika, Članki (za objavljanje
prispevkov na portalu o vsem, kar je povezano z branjem), Knjižne police.

 Glede na pogostost napak pri vnašanju smo posebej izpostavili nekatera navodila: kriteriji za izbor
gradiva; število rezerviranih knjig; ažurnost in dopolnjevanje vnosov; preverjanje in popravljanje
podatkov, pridobljenih iz Cobiss-a; izpolnjevanje polja Udarni naslov; dolžina opisa vsebine; besedilo
mora biti avtorsko delo vnašalca; dolžina odlomka, ki mora biti v vsakem primeru krajši v primerjavi z
besedilom v polju Predstavitev; tehten razmislek pri izbiranju žanrov.

 Dodan je seznam območnih urednikov portala, glavno uredništvo ter njihovi kontakti.
SESTANKI
Seje Nadzornega sveta portala Dobreknjige.si v letu 2020:

 14. seja, 20. februar 2020
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 15. seja (korespondenčna), 17. marec 2020
 16. Seja (po spletni platformi Zoom), 24. november 2020
Sestanki Uredniškega odbora portala Dobreknjige.si v letu 2020:

 9. sestanek, 12. februar 2020
 10. sestanek, 14. oktober 2020
 11. sestanek (po spletni platformi Zoom), 19. november 2020
Drugo:

 sestanek z direktorjem podjetja Qualitas, razvijalcem portala Dobreknjige.si, 15. oktober 2019 (po spletni
platformi Zoom)

 sestanek »Mreže za pismenost in bralno kulturo«, 4. september 2020 (Zoom)
 sestanki glavnega uredništva: 6. marec (Knjižnica Koper), 16. marec (Zoom), 30. marec (Zoom), 7. julij
(Zoom), 25. september (Zoom)
SODE LOVANJE S FILOZOFSKO FAKULTETO UNIVERZE V LJUBLJANI
Tudi v letu 2020 smo v uredništvu portala nadaljevali program izobraževanja študentov Oddelka za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za oblikovanje
bralnih priporočil na portalu Dobreknjige.si. Gre za sodelovanje glavnega uredništva portala Dobreknjige.si z
dr. Alenko Šauperl v okviru rednih študijskih predavanj/seminarjev, in sicer s predavanjem in svetovanjem na
vajah pri predmetu Vsebinska obdelava. Predavanje je potekalo 16. decembra 2020 po spletni aplikaciji Zoom.
S prispevki je sodelovalo osem študentov.
WEBINAR ZA MODERATORJE BRALNIH KLUBOV
Sodelovanje pri organizaciji, promociji dogodkov Webinar za moderatorje bralnih klubov.

NACIONALNA MREŽA Z A PISEME NOST IN BRALNO KULTURO
Portal Dobreknjige.si je v letu 2020 postal ustanovni član Nacionalne mreže za pismenost in bralno kulturo, in
sicer s podpisom Memoranduma o sodelovanju v nacionalni mreži za spodbujanje pismenosti in bralne kulture
v Sloveniji. Tako smo postali člani medresorske mreže izvajalcev, ki uresničujejo Nacionalno strategijo bralne
pismenosti 2019–2030.
Predstavitev memoranduma je potekala na sestanku mreže za pismenost, ki je potekala 4. septembra 2020 po
spletni platformi Zoom. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica glavnega uredništva portala Dobreknjige.si.
Delovanje mreže ustanov za pismenost in bralno kulturo koordinira Andragoški center Slovenije (ACS). Deluje
s ciljem razvijanja programov in projektov pismenosti in bralne kulture, povečevanja števila izvajalcev
programov, števila izvedb programov, skrbi za sodelovanje različnih ustanov na različnih ravneh, ustvarja
LETNO POROČILO 2020

I 64

partnerstvo med šolskimi, visokošolskimi in splošnimi knjižnicami za skupno načrtovanje programov,
promovira pismenost in bralno kulturo na nacionalni in lokalnih ravneh.
ACS kot koordinator nacionalne mreže za pismenost in bralno kulturo deluje na naslednjih področjih: je partner
v Nacionalnem mesecu skupnega branja (https://nmsb.pismen.si/), nosilec aktivnosti za vzpostavitev portala za
promocijo in spodbujanje družinske pismenosti, nosilec aktivnosti za vzpostavitev prvega skupnega
slovenskega portala za najširše informiranje in promocijo pismenosti v Sloveniji (pismen.si).
Portal Dobreknjige.si s podpisom memoranduma izraža interes ter željo po sodelovanju pri skupnih aktivnostih
na področju spodbujanja razvoja pismenosti in bralne kulture v Sloveniji ter se obvezuje k udeleževanju na
sestankih mreže, poročanju o aktivnostih na področju razvoja bralne pismenosti in bralne kulture, rednemu
ažuriranju in objavljanju prispevkov na portalih, oblikovanju dejavnosti (za vsako leto), s katerimi se bo portal
Dobreknjige.si vključeval v mrežo, izvajanju še drugih aktivnosti v skladu z dogovori in sklepi na sestankih
mreže.
N M SB N A P O R T A L U D O B R E K N J I G E . S I – D E L I M I S E L
Že leta 2019 smo v okviru Nacionalnega mesca skupnega branja na portalu Dobreknjige.si odprli posebno
poličko za dobre knjižne citate ter povabili uporabnike portala, da z drugimi podelijo lepo misel/citat iz knjig,
ki so jih prebrali. S promocijo poličke smo nadaljevali tudi v okviru NMSB 2020. Zavihek smo poimenovali Deli
misel: https://www.dobreknjige.si/Citati.aspx.
V začetku leta 2020 smo pripravili bibliografijo portala Dobreknjige.si. Dopolnjevanje bo potekalo vsako leto.

UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH
V okviru izobraževanj, ki jih MKL kot izobraževalni center organizira za OOK-je, smo se udeležili delavnice
Uvod v uporabo e-učilnice.

BERIMO Z ROVKO ČRKOLOVKO
Z vsemi osrednjimi knjižnicami in večino osnovnih šol obalno-kraškega območja smo preko Oddelka za mlade
bralce že tretje leto zapored sodelovali v uspešnem projektu, ki smo ga v Knjižnici Koper razvili s ciljem
spodbujanja branja za užitek »Berimo z Rovko Črkolovko«.

KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA
DOMOZNANSKEGA GRADIVA
DIGITALIZACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
V letu 2020 smo digitalizirali korpus knjižničnega gradiva Oddelka za domoznanstvo in kulturno dediščino
naše knjižnice, Kosovelove knjižnice Sežana ter Narodne in študijske knjižnice Trst.
VEČLETNI PROJEKT DIGITALIZACIJE ČASNIKA PRIMORSKI DNEVNIK V SODELOVANJU Z
GORIŠKO KNJIŽNICO FRANCETA BEVKA IN N ARODNO IN ŠTUDIJSKO KN JIŽNICO V TRSTU
Primorski dnevnik je časnik, ki izhaja v Trstu (Italija). Prva številka je izšla 13. maja 1945 in je najpomembnejši
glasnik življenja Slovencev v Italiji, saj je edini dnevnik, ki izhaja v okviru slovenske narodne skupnosti v Italiji.
Slednja živi kot zgodovinski in pravno priznani subjekt v tržaški, goriški in videmski pokrajini. V spremembah,
ki jih narekujejo sodobna modernizacija, oblikovanje nadnacionalnih subjektov, kot je EU, in ukinjanje meja, pa
prostor Primorskega dnevnika ni nujno vezan le na manjšino, ampak sega v širši slovenski kontekst. Na
domoznanskem oddelku Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper Primorski dnevnik prejemamo in hranimo
od začetka njegovega izhajanja. Ker gre pri digitalizaciji tako obširnega časnika za velik projekt, smo se
pridružili Goriški knjižnici Franceta Bevka in Narodni in študijski knjižnici v Trstu ter pristopili k skupnemu
večletnemu projektu. V letu 2020 smo digitalizirali en letnik (1985).
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 Na pobudo Narodne in študijske knjižnice Trst smo digitalizirali Gospodarstvo, Ljudski tednik in Istra:
glasilo Saveza jugoslovenskih emigranata iz Julijske krajine.

 Iz domoznanskega oddelka Knjižnice Koper smo digitalizirali izbrano gradivo iz dveh map in
humorističen tednik, ki je izhajal na Svobodnem tržaškem ozemlju v letih 1947 in 1948.

 Digitalizirali smo diapozitive in negative iz fotografskega arhiva domoznanskega oddelka Kosovelove
knjižnice Sežana.
Pri digitalizaciji smo upoštevali smernice za digitalizacijo knjižničnega gradiva, ki jih je izdala Enota za
upravljanje in razvoj digitalne knjižnice Narodne in univerzitetne knjižnice.
Digitalizirano gradivo bo v celoti objavljeno na dLib.si – Digitalni knjižnici Slovenije ali na portalu Kamra.

UREDNIKOVANJE SPLETNEGA BIOGRAFSKEGA LEKSIKONA OSP – OBRAZI
SLOVENSKIH POKRAJIN (PRIMORCI)
Skupni spletni biografski leksikon, ki je nastal z združitvijo regijskih leksikonov in ga po novem vodi Mestna
knjižnica Kranj, je dokončno zaživel junija 2020. Ob prenosu vsebin iz biografskega spletnega leksikona
Primorci.si v skupni leksikon OSP, smo vse zapise prilagodili novemu portalu, v sodelovanju z drugimi
regijskimi uredniki reševali dvojnike, dopolnjevali šifrante in vnašali nove zapise znanih osebnosti Primorske.
Udeležili smo se sestanka urednikov, ki je tokrat potekal na daljavo.
V dogovoru s sourednico iz Goriške knjižnice in s primorskimi splošnimi knjižnicami, ki sodelujejo z vnosi, smo
se odločili, da ob uredniškem odboru OSP ohranimo tudi dosedanji regijski uredniški odbor Primorci. Tudi v
bodoče bomo enkrat letno sklicali sestanek UO, izmenično v Kopru in Novi Gorici. Po potrebi bo sestanek
potekal na daljavo, po platformi Zoom. V spletni leksikon Primorci je bilo do konca leta 2020 vnesenih 1235
gesel. Dodanih je bilo 37 novih gesel, od tega smo jih knjižnice na obalno-kraškem območju vnesle 29 (Knjižnica
Koper 26). Leksikon si je ogledalo 323421 obiskovalcev.

DELOVNA SKUPINA ZA DOMOZNANSTVO
V delovni skupini za domoznanstvo sodelujemo koordinatorji domoznanstva vseh OOK.
Leto 2020 smo zaključili z dopolnitvami spletne publikacije Bibliografija serijskih publikacij po območjih
osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013. Z dopolnitvami 2013–2017 je dostopna na
https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/literatura/#1570794026387-59668ec0-5adb.
D O M F E S T 202 0
Udeležili smo se Domfesta z naslovom Posebne domoznanske zbirke – težava ali priložnost?, ki je tokrat v
organizaciji Mestne knjižnice Kranj potekal na daljavo.
PROJEKT POPIS POSEBNIH DOMOZNANSKIH ZBIRK
V knjižnicah obalno-kraškega območja smo pričeli s popisom posebnih domoznanskih zbirk. Kot osnovo za
pripravo izvedbe popisa, izbiro metapodatkov, opis zbirk in pripravo navodil smo uporabili dognanja iz
projekta Memoria Scripta Sloveniae. Organizirali smo sestanek knjižničarjev popisovalcev zbirk obalnokraškega območja, na katerem smo pregledali navodila za popis, ki smo jih v Knjižnici Koper pripravli v ta
namen in se v skladu s posebnostmi posameznih zbirk dogovorili o podrobnostih popisa.
PROJEKT ISTRABE NZ OD NASTANKA DO OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE (RAZSTAVA IN KATALOG)
Gradivo, ki smo ga v Knjižnici Koper zbrali za pripravo razstave in izdajo kataloga, smo v nadaljnje delo predali
Pokrajinskemu arhivu Koper.
UREDNIKOVANJE IN VNAŠANJE NA P ORTAL KAMRA
Sodelovali smo na dveh sestankih območnih urednikov na daljavo po platformi Zoom.
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Nadaljevali smo pregledovanje že objavljenih vsebin našega območja v smislu kontrole izpolnjenosti
posameznih vnosih polj ter dopolnjevanja vnosnih polj starejših vsebin portala (urejanje notranjih povezav,
geolociranje starih vsebin …).
Sodelovali smo z vnašalci na območju (preko telefonskih pogovorov, elektronske pošte in preko individualnih
srečanj in usposabljanj) ter jih spodbujali k vnašanju vsebin.
Redno smo pregledovali nove vsebine na portalu Kamra in v Albumu Slovenije, jih urejali in po potrebi
popravljali. To velja predvsem za Albumu Slovenije, saj imamo samo območni uredniki dostop do
administracije že objavljenih vsebin. Pri pridobivanju vsebin, partnerjev in vnašanju vsebin na portal smo
sodelovali z vsemi knjižnicami obalno-kraškega območja.
V letu 2020 smo v knjižnicah obalno-kraškega območja prispevali osem novih zbirk, 276 multimedijskih
elementov, tri novice in štiri organizacije. Obalno-kraške vsebine si je na portalu ogledalo 626788 obiskovalcev
portala. V Albumu Slovenije smo objavili 44 novih fotografij.
V Knjižnici Koper smo objavili dve digitalni zbirki: Spomini s slikarskega potovanja po Avstrijskem Primorju August Anton Tischbein, Tabor v Kubedu. V Knjižnici Bena Zupančiča Postojna so objavili digitalno zbirko Fran
Serafin Vilhar – Kalski, v Mestni knjižnici Piran digitalno zbirko Zoolog Ljudevit Kuščer (1891–1944), v
Kosovelovi knjižnici Sežana pa štiri digitalne zbirke: Razstava fotografij: Štanjel, Viktor Kos, Kip Bogomirja
Magajne in Plakati v Kosovelovi knjižnici Sežana.
Kamro in Album Slovenije ob dnevih zbiranja spominov, ki pa jih v letu 2020 zaradi zdravstvene situacije nismo
izpeljali. Gradivo vse leto pridobivamo tudi individualno, od uporabnikov knjižnice in drugih zunanjih
sodelavcev ter s sodelovanjem z drugimi kulturnimi ustanovami in raznimi društvi na območju.
Poleg predstavitev samega portala širši javnosti smo v letu 2020 naše dogodke objavljali v lokalnem časopisju,
katalogih razstav, družbenih omrežjih in spletnih straneh knjižnic.
Kamro omenjamo v publikaciji, ki je bila natisnjena v letu 2020 (CIP iz december 2019):
Igrače iz zbirke Janeza in Marije Janežič v Mestni knjižnici Izola = I giocattoli della collezione di Janez e Marija
Janežič nella Biblioteca civica di Isola / [besedilo, izbor in urejanje Darja Kromar ; opisi igrač Janez Janežič, Špela
Pahor, Darja Kromar ; fotografije Zdenko Bombek]. - Izola : Mestna knjižnica, 2019 ([Izola] : V. Lesjak). - 67 str. :
ilustr. ; 21 cm
in v članku v Mandraču: Igrače imajo svoj katalog / Darja Kromar "V: "Mandrač (Izola). - ISSN 1580-5786. - Let.
26, Št. 1375 (26. nov. 2020), str. 14.
V okviru projekta »Rastem s knjigo« smo Kamro v vseh splošnih knjižnicah območja predstavljali sedmošolcem
in srednješolcem. V izolski knjižnici smo jo predstavili tudi osnovnošolcem in širši javnosti na dogodku v sklopu
obiska Ptujčanov ter dijakom, ki so v knjižnici opravljali obvezno prakso.

USMERJANJE IZLOČENEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA S SVOJEGA
OBMOČJA
Na oddelku za nabavo in obdelavo gradiva so usmerjali izločeno gradivo z obalno-kraškega območja v skladu
s strokovnimi navodili NUK-a. Pregledovali in preverjali so sezname izločenega/odpisanega gradiva osrednjih
knjižnic območja in gradivo, pomembno za območje, ohranili v knjižnici. Lastno odpisano gradivo so najprej
ponudili NUK-u, nato knjižnicam in drugim zainteresiranim zavodom in v končni fazi posameznikom preko
bukvarne in ob dnevih knjige.
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DRUGE DEJAVNOSTI SLUŽBE ZA IZVAJANJE OBMOČNIH NALOG
 Načrtovanje in izvedba posebnih programov za razvoj obmejne knjižnične dejavnosti z Italijo in
Hrvaško;

 načrtovanje in izvedba posebnih programov za razvoj knjižnične dejavnosti za Slovence po svetu;
 sodelovanje z Izumom, skrb za delovanje cobissa;
 priprava statističnih poročil o delovanju Knjižnice Koper za Narodno in univerzitetno knjižnico







(BibSist), programov in poročil za Ministrstvo za kulturo;
sodelovanje v Svetu Knjižnice Koper;
sodelovanje v Strokovnem svetu Knjižnice Koper;
sodelovanje v Izvršnem odboru DBP;
sodelovanje v izvršnem odboru Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS;
sodelovanje v Strokovnem svetu Goriške knjižnice Franceta Bevka;
izvajanje nalog sindikalnega zaupnika.

VODJA SLUŽBE ZA IZVAJANJE OBMOČNIH
NALOG:
Luana Malec
in
KOORDINATORICA OBMOČNIH NALOG ZA
DOMOZNANSTVO:
Laura Chersicola
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POROČILO SLUŽBE ZA IZVAJANJE OBMOČNIH NALOG ZA
PODPORO RAZVOJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI NA
OBMEJNIH OBMOČJIH V LETU

2020

ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN
STORITEV ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU
Narodni in študijski knjižnici v Trstu, Gradski knjižnici Umag in Gradski knjižnici Poreč smo zagotavljali sistem
ene članarine, uveden leta 2013. Ta omogoča njihovim članom brezplačen dostop do e-virov in drugih storitev
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.
Skrbeli smo za ažurnost premične zbirke v slovenski Knjižnici Borisa Pahorja na Proseku, vzdrževali smo
premične zbirke knjižničnega gradiva, namenjene slovenski manjšini, ljubiteljem slovenskega jezika in
slovenskim turistom, vzpostavljene v Gradski knjižnici Umag, Slovenskem domu KPD (kulturno-prosvetno
društvo) Bazovica (Rijeka) in na Oddelku Červar Porat Gradske knjižnice Poreč. S potujočo knjižnico smo
obiskovali slovensko osnovno šolo Josip Jurčič in slovenski vrtec v Devinu ter Slovence v Umagu, Buzetu in
Pulju.

BRALNA KULTURA, KNJIŽNIČNA VZGOJA IN INFORMACIJSKO
OPISMENJEVANJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU
V sodelovanju z NŠK Trst smo v šolskem letu 2019/2020 v bralno tekmovanje »Berimo z Rovko črkolovko«
vključili učence petih in šestih razredov slovenskih osnovnih šol na Tržaškem. Knjižnica Koper je v ta namen
prispevala koncept, spletno aplikacijo, knjižni regal, knjige in promocijsko gradivo, NŠK pa je prevzela
koordinatorstvo slovenskih šol v Italiji.
Z NŠK smo ob stoti obletnici požiga Narodnega doma v Trstu sodelovali v bralni akciji Pod svinčenim nebom.
Z NŠK smo sodelovali tudi v dveh spletnih projektih, ki ju vodimo z Goriško knjižnico: Primorci.si (spletni
biografski leksikon znanih Primork in Primorcev) in Dobreknjige.si (slovenske splošne knjižnice priporočamo)
ter v projektu spodbujanja bralne kulture Primorci beremo.

KULTURNO IN STROKOVNO SODELOVANJE S KNJIŽNICAMI V
ZAMEJSTVU
NŠK smo s predstavitvijo, izobraževanjem in nasveti pomagali pri vzpostavitvi nove spletne strani. Članom
NŠK ter Knjižnice Damirja Feigla v Gorici smo preko sistema ene članarine zagotavljali brezplačno izposojo eknjig portala Biblos in EbscoHost-a ter brezplačen dostop na daljavo do e-podatkovnih zbirk Ius-info, Find-info,
E-bonitete, Encyclopedia Britannica in zbirke elektronskih časopisov PressReader. Vsi omenjeni viri so dostopni
preko spletne strani NŠK: http://www.knjiznica.it/e-knjige. Branje e-knjig v slovenskem jeziku in dostop do evirov smo promovirali tudi ob obisku v Devinu.
Za premagovanje prostorske oddaljenosti med NŠK ter Knjižnico Koper (20 km) smo ob podpori podjetja
Distriest izvajali za končnega uporabnika NŠK brezplačno medknjižnično izposojo.
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POTUJOČA KNJIŽNICA
LA

BIBLIOTECA ITINERANTE

Potujoča knjižnica je v letu 2020 delovala na območju šestih slovenskih občin, eni italijanski in treh hrvaških.
Skupno je bilo aktivnih 73 postajališč (razvrščena so po občinah po abecedi):










Divača 7,
Hrpelje - Kozina 10,
Ilirska Bistrica 8,
Izola 4,
Koper 33 (vključno s končnim postajališčem),
Piran 6,
Italija 2,
Hrvaška 3.

Na Hrvaškem smo v letu 2020 odprli novo postajališče Buzet. Vsa postajališča so obiskana enkrat mesečno, z
izjemo Spodnjih in Zgornjih Škofij ter Dekanov, ki so obiskana dvakrat v mesecu (na dva tedna). Aktivnih
članov je bilo 1054, ki so nas obiskali 4421-krat in si na dom izposodili in podaljšali 10988 enot gradiva. Vpisalo
se je 100 novih članov. V primerjavi z letom 2019 so se vsi parametri članstva, izposoje in obiska zmanjšali zaradi
epidemije covid-19 in s tem povezanih ukrepov, saj so potujoče knjižnice imele prepoved vožnje in kasneje
omejeno število obiskovalcev na vozilu. Število aktivnih članov se je tako zmanjšalo za 15,3 %, obisk za 17,3 %,
izposoja gradiva na dom in podaljšanje za slabih 40 % ter vpis novih članov za 50 %.
Občina / država

Aktivni
člani

Aktivni člani Novovpisani
(mladina)
člani

Izposoja
na dom

Izposoja na
dom (mladina)

Obisk

Obisk
(mladina)

Divača

74

38

7

607

367

151

76

Hrpelje - Kozina

151

66

6

798

178

238

86

Ilirska Bistrica

101

31

2

699

142

197

46

Izola

111

51

13

642

271

208

86

Koper

1799

807

43

5274

1165

2963

1042

Piran

212

126

21

696

238

290

157

Drugo

119

74

8

2270

925

374

100

Skupna vsota

1054

644

100

10988

3286

4421

1585

Opozorilo: Če je član v izbranem obdobju zamenjal kategorijo članstva ali postajališče bibliobusa, je pri vmesnih
prikazih statističnih podatkov upoštevan večkrat, v skupnem seštevku statistike aktivnih članov pa samo
enkrat.

PRIPRAVIL:
Alan Rener
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KNJIŽNICA ANKARAN
BIBLIOTECA

DI

ANCARANO

Zaradi razglašene epidemije v mesecu marcu in ustavitve javnega življenja smo v preteklem letu delovanje
knjižnice prilagajali sprejetim ukrepom ter omejitvam. Prioritetna naloga je bila občanom zagotoviti dostop do
knjig tudi in še posebej v času epidemije.To je bilo pomembno še zlasti za šolarje, saj se je šolanje preselilo na
dom in potrebno je bilo zagotoviti učno gradivo. Šolajoči se mladini smo pomagali tudi s tiskanjem učnih gradiv,
saj nekateri doma niso imeli potrebne opreme. Že kmalu po razglasitvi epidemije in zaprtju knjižnice smo
organizirali dostavo gradiva na dom. Poleg že omenjene šolajoče se mladine je storitev dostave na dom dostop
do knjig olajšala predvsem starejšim uporabnikom knjižnice, ki so morali biti zaradi pripadnosti ranljivi skupini
še posebej pozorni na svoje zdravje.
Zaradi velikega povpraševanja po dostavi gradiva na dom smo kmalu omogočili tudi osebni prevzem gradiva
pred knjižnico, seveda ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov. Obvezne maske, razkužila za roke, karantena za
vrnjeno gradivo, zapakirano izposojeno gradivo ter seveda varnostna razdalja in »zunanja knjižnica« so v
preteklem letu postali redni spremljevalci dela v knjižnici.

KADRI IN ODPRTOST KNJIŽNICE
 štirje zaposleni, eden za polovični delovni čas
 enoizmenska odprtost enote 35 ur tedensko šest dni v tednu (od ponedeljka do sobote)
 poseben urnik v času epidemije in strožjih ukrepov (ob sobotah zaprto)

ŠTEVILO ČLANOV, OBISKA IN IZPOSOJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V
LETU 2020
ŠTEVILO ČLANOV
V letu 2020 je bilo v ankaranski knjižnici 808 aktivnih članov, na novo smo vpisali 40 članov. Po kategorijah
največjo skupino članov predstavljajo zaposleni (270), sledijo osnovnošolci (219) ter upokojenci (157). V
primerjavi z letom 2019 (714) opažamo 12 % porast števila aktivnih članov, kar je glede na številne omejitve, s
katerimi je delovala knjižnica, odličen rezultat.
OBISK
Knjižnico so uporabniki v preteklem letu skupno obiskali 7032-krat, od tega je bilo 3498 obiskov zaradi izposoje
in 3534 obiskov zaradi ostalih transakcij (vračila, podaljšave, rezervacije …).
GRADIVO IN IZPOSOJA
Zbirka v ankaranski knjižnici obsega 8769 enot gradiva, v prejšnjem letu je bilo 792 enot prirasta.
V letu 2020 je bilo v knjižnici 34338 transakcij z gradivom. Od tega je bilo 10035 enot gradiva izposojenega in
24303 ostalih transkacij (vračila, podaljšave …). Uporabniki so rezervirali 1614 enot gradiva.
Posebnost preteklega leta je bila karantena gradiva, saj je vse vrnjeno gradivo moralo za nekaj dni v karanteno.
MEDODDELČNA IN MEDK NJIŽNIČNA IZPOSOJA
Medoddelčna izposoja se je uveljavila kot pozitiven servis knjižnične mreže in je potekala nemoteno. Krajani so
odlično sprejeli možnost naročanja knjig tudi iz drugih oddelkov knjižnice, saj s to storitvijo poskušamo ustreči
vsem bralnim željam. Knjige dobavljamo dnevno (z izjemo sobot) z drugih oddelkov, kjer poteka izposoja. V
preteklem letu smo tako dobavili več kot 1000 enot gradiva.
Prav tako je preko Oddelka za odrasle Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper potekala tudi izposoja gradiva
iz drugih knjižnic v Sloveniji (medknjižnična izposoja), ki so se je člani knjižnice posluževali po potrebi.
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SERIJSKE PUBLIKACIJE
V knjižnici so bili obiskovalcem na voljo dnevno časopisje ter številne revije (skupno 21 naslovov). Čitalniški
kotiček je bil v začetku leta obiskan vsakodnevno, po razglasitvi epidemije pa je sledila prepoved ponujanja
dnevnega časopisja, zato smo uporabnikom omogočili izposojo na dom.
RAČUNALNIŠKI KOTIČEK
V Knjižnici Ankaran sta obiskovalcem na voljo dva računalnika z dostopom do svetovnega spleta in možnostjo
tiskanja. V letu 2019 so obiskovalci večkrat izkoristili možnost uporabe računalnika, predvsem za tiskanje
dokumentov ter dostop do osebne elektronske pošte, v letu 2020 pa zaradi sprejetih ukrepov te možnosti ni bilo,
zato smo s tiskanjem gradiv na pomoč priskočili zaposleni.

DOGODKI, KI SO ZAZNAMOVALI DELO KNJIŽNICE ANKARAN V LETU
2020
Zaradi omejenega delovanja knjižnice ter prepovedi in omejitev zbiranja ljudi na javnih krajih ter prireditvah,
smo v letu 2020 bili primorani odpovedati že načrtovane dogodke. Kljub temu nam je nekaj dogodkov uspelo
izpeljati v času, ko omejitve še niso bile tako stroge.
PRAVLJICE V ITALIJANSK EM JEZIKU V VRTCU DELFINO B LU
V letu 2020 smo v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Morje iz Kopra izvedli kar nekaj pravljičnih uric v
italijanskem jeziku za otroke, ki obiskujejo italijanski vrtec Delfino blu v Ankaranu. Po prebrani pravljici smo se
z otroki pogovorili o vsebini ter se na igriv način preizkusili v poznavanju besed v italijanskem jeziku. Otroci
pa so na prijazen način spoznavali knjižnico ter pravila obnašanja v njej.
RAZSTAVA MEDUZE OKOLI NAS
Tik pred razglasitvijo epidemije v mesecu marcu smo v sodelovanju z akvarijem Piran v knjižnici postavili
čudovito razstavo fotografij meduz, katerih avtorji so Manja Rogelja, Tihomir Makovec ter Irena Frkovič.
BRALNI KLUB
En ponedeljek na mesec je bil rezerviran za srečanja bralnega kluba, ki je v preteklem letu dobil še nekaj novih
članov, tako da jih šteje že približno deset. Sodelujoči na vsakem srečanju obravnavajo izbrano gradivo iz
vnaprej pripravljenega seznama ter osrednjo temo. K sodelovanju so vabljeni vsi, bralnemu klubu se lahko
pridružijo kadarkoli v letu. Vsak sodelujoči si s seznama izbere knjigo in jo na dogovorjen termin predstavi
ostalim. Tudi delovanje bralnega kluba je bilo v preteklem letu omejeno, saj v njem sodelujejo večinoma starejši
pripadniki ranljivih skupin.
KNJIŽNICA NA PLAŽI
Projekt promocije branja v prostem času, se je izvajal meseca julija in avgusta na plaži v Valdoltri.
Tudi za odrasle je bila knjižnica na plaži dobrodošla popestritev prostega časa, saj je skrbno izbrana zbirka knjig
poskrbela za zadovoljitev različnih bralnih okusov. Dodatno vrednost zbirki dajejo knjige v tujih jezikih, saj je
Ankaran znan turističen kraj in številni obiskovalci iz tujih držav so bili nad idejo knjižnice na plaži navdušeni.
V poletnem času Knjižnico Ankaran obišče veliko ljudi, ki ob morju preživljajo poletne mesece in želijo tudi v
času dopusta ostati v stiku s knjigami.
RAZSTAVA POLETNE PRAVLJIČNO LUTKOVNE DELAVNICE Z NIKO SOLCE
V mesecu juliju in avgustu so vsako sredo ob 10. uri pred knjižnico potekale pravljično lutkovne delavnice za
otroke v organizaciji in izvedbi Nike Solce. Delavnice so bile vsakokrat odlično obiskane.
PRIMORCI BEREMO
Regionalni projekt spodbujanja in razvijanja bralne kulture za odrasle se uvršča med največje tovrstne bralne
projekte v Sloveniji in je v letu 2020 potekal tudi v ankaranski knjižnici. Število bralcev, sodelujočih v projektu,
počasi narašča, saj so bralci v domačih, slovenskih avtorjih prepoznali kakovostno branje. Bralci, ki so pristopili
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k projektu, so z navdušenjem prebirali slovenske avtorje tudi po uradnem zaključku bralne akcije. Izbrano
gradivo namreč pustimo bralcem na voljo do pričetka naslednje bralne akcije.
LITER ARNI VEČER I
V letu 2020 je kar nekaj načrtovanih večerov odpadlo na željo gostov, predvsem zaradi številnih ukrepov in
omejitev, ki so sledili razglasitvi epidemije. Obiskovalci literarnih večerov so v veliki meri starejši občani, ki so
sami izrazili željo, da se skupnih srečanj raje ne bi udeleževali v času, ko je to bilo še dovoljeno.
Smo pa pred epidemijo v mesecu februarju organizirali predstavitev monografije z naslovom Etnično homogena
Evropa: PRESELITVE PREBIVALSTVA V ISTRI IN SUDETIH 1945–1948, dr. Mihe Kosmača. Na predstavitvi sta
sodelovala še dr. Bojan Godeša in dr. Urška Lampe.

VODJA KNJIŽNICE ANKARAN:
Tanja Prevolšek Pajer
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ODDELEK ZA ODRASLE ZA KRAJEVNO KNJIŽNICO
ANKARAN
KNJIŽNICA NA PLAŽI
Projekt promocije branja v prostem času se je izvajal v mesecu juliju in avgustu na plaži v Valdoltri.
Skrbno izbrana zbirka knjig je poskrbela za zadovoljitev različnih bralnih okusov obiskovalcev plaže. Dodatno
vrednost zbirki dajejo knjige v tujih jezikih, saj je Ankaran znan turističen kraj in številni obiskovalci iz tujih
držav so bili nad idejo knjižnice na plaži navdušeni. V poletnem času Knjižnico Ankaran obišče veliko ljudi, ki
ob morju preživljajo poletne mesece in želijo tudi v času dopusta ostati v stiku s knjigami.
PRIMORCI BEREMO
Bralni projekt Primorci beremo je namenjen spodbujanju in razvijanju bralne kulture med odraslimi bralci in se
uvršča med največje tovrstne bralne projekte v Sloveniji. Tudi v letu 2020 je potekal v ankaranski knjižnici.
Število bralcev, sodelujočih v projektu, počasi narašča, saj so bralci v domačih, slovenskih avtorjih prepoznali
kakovostno branje. Bralci, ki so pristopili k projektu, so z navdušenjem prebirali slovenske avtorje, zaradi
skrajšanega obdobja trajanja projekta smo tudi po uradnem zaključku bralne akcije izbrano gradivo pustili
bralcem na voljo za branje.
MEDODDELČNA IN MEDK NJIŽNIČNA IZPOSOJA
Medoddelčna izposoja se je uveljavila kot pozitiven servis knjižnične mreže in je potekala nemoteno. Krajani so
odlično sprejeli možnost naročanja knjig tudi z drugih oddelkov knjižnice, saj s to storitvijo poskušamo ustreči
vsem bralnim željam. Bralci so za to možnost izredno hvaležni. Knjige dobavljamo dnevno (z izjemo sobot) z
drugih oddelkov, kjer poteka izposoja. V preteklem letu smo tako dobavili 714 enot gradiva.
Preko Oddelka za odrasle Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je potekala tudi izposoja gradiva iz drugih
knjižnic v Sloveniji (medknjižnična izposoja), ki so se je člani knjižnice posluževali po potrebi.

VODJA ODDELKA ZA ODRASLE:
Barbara Kužnik, bibliotekar

LETNO POROČILO 2020

I 74

ZBIRNIK PODATKOV
RIEPILOGO

DEI DATI

AKTIVNI ČLANI KNJIŽNICE PO ODDELKIH V LETU 2020
Oddelek

Člani

Oddelek za mlade
Oddelek za odrasle
Semedela
Markovec
Domoznanski
Bibliobus
Ankaran
Premična zbirka
SKUPAJ

3.154
6.712
475
608
36
1.054
808
5.904
12.706

*Če je član v izbranem obdobju zamenjal kategorijo članstva, je pri vmesnih
prikazih statističnih podatkov upoštevan večkrat, v skupnem seštevku
statistike aktivnih članov pa samo enkrat. Aktivnosti nečlanov v statistiki
niso zajete.

VSI OBISKI V KNJIŽNICI V LETU 2020 (VSE DEJAVNOSTI)
Oddelek
Oddelek za mlade
Oddelek za odrasle
Semedela
Markovec
Domoznanski
Bibliobus
Ankaran
Premična zbirka
Drugo / brez vrednosti
SKUPAJ

Obiski
16.847
49.309
3.519
3.818
55
4.421
7.032
21.175
12.439
118.615

*Visoka številka obiskov v Premični zbirki je posledica vračanja gradiva z
zadržkom na ta oddelek za
namen karantene.
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OBISK Z NAMENOM IZPOSOJE NA DOM V LETU 2020
Oddelek

Obiski

Oddelek za mlade
Oddelek za odrasle
Semedela
Markovec
Domoznanski
Bibliobus
Ankaran
Premična zbirka
Drugo / brez vrednosti
SKUPAJ

11.432
33.793
2.158
2.263
18
2.276
4.759
9
7.269
64.004

PRIPRAVIL:
Alan Rener

LETNO POROČILO 2020

I 76

BIBLIOGRAFIJA
BIBLIOGRAFIA
MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE
PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE
1.
2.

3.

Kermauner, A.; Sulič, I. Uganke za radovedne prstke: Braillova pisava. Koper: Osrednja knjižnica Srečka
Vilharja, 2020. COBISS.SI-ID – 43638275
Todorović, S. Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre, 2. zv.: Števniki in opisni pridevniki … =
Atlante linguistico istroveneto dell'Istria nordoccidentale, vol. 2: Numerali e aggettivi qualificativi ... Koper:
Libris, Italijanska unija, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Capodistria: Libris, Unione Italiana,
Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2020. COBISS.SI-ID – 27921155
Cergol, I. Kubejski. Koper: Pokrajinski arhiv, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2020. COBISS.SI-ID 25042435

SERIJSKE PUBLIKACIJE
PUBBLICAZIONI SERIALI
1.

OSREDNJA knjižnica Srečka Vilharja Koper. Poročilo o delu za leto 2019 = Biblioteca centrale Srečko Vilhar
Capodistria. Relazione sul lavoro svolto per l'anno 2019. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja =
Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar. COBISS.SI-ID -116752896

ČLANKI

ARTICOLI
1.

Bonin, U. Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko. V: Bukla, l. 16, št. 153 (maj/jun. 2020), str. 51.
COBISS.SI-ID – 24403203
2. Cergol Lipnik, M. Libro tattile "per dita curiose". La Voce del popolo, l. 76, št. 286 (10. dec. 2020), str. 15.
COBISS.SI-ID – 47900163
3. Cergol Lipnik, M. "Indovinelli per dita curiose" da scoprire. V: La voce del popolo, l. 76, št. 293 (18. dec.
2020), str. 15. COBISS.SI-ID – 47897091
4. Cukijati, A. Žlahtna ironija v besedi in glasbi eZoran Predin "postregel" z romanesknim prvencem in
virtualnim koncertom. V: Primorske novice, l. 74, št. 253 (2. nov. 2020), str. 9. COBISS.SI-ID – 37170435
5. Furlan, K. Delo Suzane Todorović: "Če bo narečje izginilo, bo izginil del identitete". V: Primorski dnevnik, l.
76, št. 259 (31. okt. 2020), str. 10. COBISS.SI-ID – 37172483
6. Gombač, A. Gneča pred knjižnico. V: Primorske novice, l. 74, št. 261 (11. nov. 2020), str. 1 COBISS.SI-ID –
37165059
7. Hlaj, N. Kubed bo gostil kulturne dogodke: zdaj so obnovili rojstno hišo Alojza Kocjančiča, nato pa še obzidje s
taborom. V: Primorske novice, l. 74, št. 159 (13. jul. 2020), str. 1,4. COBISS.SI-ID – 26325507
8. In Biblioteca "Letteratura in caricatura": in mostra i lavori di Lorella Fermo. V: La Voce del popolo, l. 76, št.
164 (17. jul. 2020), str. 9. COBISS.SI-ID - 26326787
9. Kač, M. Pravljice, kot jih interpretirajo gledališki igralci: bralo se bo v knjižnicah v Kopru, Trstu, Gorici in Novi
Gorici (e-vir). COBISS.SI-ID – 24725042
10. Katonar, G. Capodistria, Comune amico della lettura: il titolo simbolico conferito per un periodo triennale quale
incentivo e culturale. V: La Voce del popolo, l. 76, št. 282 (5. dec. 2020), str. 15.
COBISS.SI-ID 47901699
11. Libri in spiaggia per tutte le età: invito alla lettura. V: La Voce del popolo, l. 76, št. 140 (18. jun. 2020), str.
15. COBISS.SI-ID - 26327555
12. Libri in spiaggia per tutte le età: invito alla lettura. V: La Voce del popolo, l. 76, št. 158 (10. jul. 2020), str. 9.
COBISS.SI-ID – 26322435
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13. Libro tattile "per dita curiose". V: La voce del popolo, l. 76, št. 286 (10. dec. 2020), str. 15. COBISS.SI-ID –
47897091
14. Malec, L. "Združeni vam ponudimo več": obmejna knjižnična dejavnost Knjižnice Koper. V: Bukla, l. 16, št.
154 (jul./avg. 2020), str. 45. COBISS.SI-ID – 24733955
15. "Memorie da sopra l'Equatore - Spomini iznad Ekvatorja": opera di Isabella Flego tradotta in sloveno. Ricordi e
messaggi dell'esperienza in Africa con Tomos Ghana. V: KP MOK, marec 2020, št. 35, str. 42.
COBISS.SI-ID - 26331395
16. Penjak, A. Luana Malec z bibliotekarsko nagrado. V: Primorske novice, l. 74, št. 1 (3. jan. 2020), str. 9.
COBISS.SI-ID – 24664882
17. Penjak, Alenka. Kdo med šolarji je snedel največ knjig? V: Istra, l. 74, št. 97 (28. apr. 2020), str. 8.
COBISS.SI-ID - 14990595
18. Pertič Gombač, M. Vabilo v Kubed in h Kubejskemu: spominsko sobo Alojza Kocjančiča v Kubedu z razstavo
predstavljajo v Kopru - izšla monografija Kubejski. V: Primorske novice, l. 74, št. 233 (8. okt. 2020), str. 13.
COBISS.SI-ID – 37166851
19. Pertič Gombač, M. Istrobeneško narečje še danes povezuje Istro v celoto: drugi del Istrskobeneškega atlasa
severozahodne Istre dialektologinje Suzane Todorović. V: Primorske novice, l. 74, št. 259 (9. nov. 2020), str.
10. COBISS.SI-ID – 37168899
20. Pertič Gombač, M. Brez brkljanja in stika, a povezani. V: Primorske novice, l. 74, št. 268 (19. nov. 2020),
str. 16. COBISS.SI-ID - 39280643
21. Runco, D. Izzivi in priložnosti Knjižnice Koper med pandemijo. V: Knjižničarske novice, l. 30, št. 3/4 (2020),
str. 20-21. COBISS.SI-ID – 22557955
22. Runco, D. ; Malec, L. Dostava na dom tudi za knjige. V: Primorske novice, l. 74, št. 81 (7. apr. 2020), str.
1,11. COBISS.SI-ID – 24402179
23. Štoka, P. Bibliografija Osrednje knjižnice Srečka Vilharja za leto 2019. V: Poročilo o delu - Osrednja
knjižnica Srečka Vilharja. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Capodistria: Biblioteca ..., 2020,
str. 59-62. COBISS.SI-ID 48115459
24. Šučur, M. Knjiga do vrat le na Obali: knjižnice. V: Dnevnik, l. 70, št. 84 (10. apr. 2020), str. 18. COBISS.SIID - 13972227
25. Un libro per amico in tempi di Covid-19: biblioteche aperte con le dovute attenzioni. V: La voce del popolo, l.
76, št. 246 (23. okt. 2020), str. 15. COBISS.SI-ID – 37171203
PRIPRAVIL:
Peter Štoka
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OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
CONTROLLO

INTERNO DELLE FINANZE PUBBLICHE

KNJIŽNICA KOPER BIBLIOTECA CAPODISTRIA
Trg Brolo 1, Koper, 6000 Koper-Capodistria
Šifra: 37133
Matična številka: 5051967000
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in
notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da
obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila
o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še
sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost
nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno,
učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v /
na KNJIŽNICA KOPER BIBLIOTECA CAPODISTRIA.
Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
Vodje organizacijskih enot nabave in izposoje knjižničnega gradiva.
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih
organov EU,…) za področja:
V / Na KNJIŽNICA KOPER BIBLIOTECA CAPODISTRIA je vzpostavljen(o):
1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
2. upravljanje s tveganji
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno
od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
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2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko
službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2
oziroma 3 pomembne izboljšave):
Posodobitev tistih notranjih aktov in dokumentacije, ki se spreminjajo zaradi zakonskih zahtev.
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem
v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo
obvladovanje):
Posodobitev aktov, ki se spreminjajo zaradi zakonskih zahtev - Ukrep: Dodatna pisna navodila.
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
direktor, David Runco
Datum podpisa predstojnika:
18.02.2021
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FINANČNO

IN

RAČUNOVODSKO

POROČILO

C ONTA BI LI TÀ

E FINANZE

POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU POROČILU ZA LETO 2020
NOTE AL BILANCIO 2020
ZAKONSKA PODLAGA
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria deluje kot javni zavod
na področju kulture, skladno z določbami Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo. Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Koper.
Sredstva za poslovanje smo pridobili na podlagi sprejetega letnega programa dela in sklenjenih pogodb s
financerji. Pri organiziranju in vodenju finančnega poslovanja in sestavljanja računovodskega poročila smo
poleg Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Koper upoštevali še naslednje predpise:







Zakon o javnih financah (UL RS št. 79/99, in nasl.),
Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99, 30/02),
Pravilnik o računovodstvu Knjižnice Koper (z dne 14.07.2011),
Slovenske računovodske standarde (UL RS št. 118/05),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (UL RS št. 115/02, in nasl.),

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS
št. 143/03, in nasl.),

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (UL RS št. 54/02, in nasl.),

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
(UL RS št. 117/02, in nasl.),

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa nepredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev






(UL RS št. 45/05, in nasl.),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS, št. 40/2012),
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št.58/2008),
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 45/94),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (UL RS št. 75/2019),
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi
pokojnin (UL RS št. 75/2019) ter

 Tekoče veljavne predpise, sprejete za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 (www.pisrs.si).
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ocenjujemo, da je Knjižnica Koper v letu 2020, kljub omejitvam povezanih z izbruhom epidemije SARS-Cov2
(v nadaljevanju: epidemija), zadovoljivo dosegla zastavljene cilje, da uspešno sledi dolgoročnim ciljem ter da
uresničuje svojo vizijo in poslanstvo. Vseh planiranih projektov in prireditev nam ni uspelo izvesti v predvideni
obliki vendar smo se tekom leta prilagodili situaciji in prešli na virtualne dogodke. Uvedene so bile tudi nekatere
novosti tako glede vzpodbujanja branja, kot na ostalih področjih. Ugotavljamo da smo s spremenjenjim
načinom dela celo presegli nekatere zastavljene cilje.
Cilje, zastavljene v sprejetem letnem programu dela se realizira v okviru odobrenih sredstev financerjev v
kombinaciji z lastnimi sredstvi.
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OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Na vseh področjih poslovanja je poskrbljeno, da se delo opravlja v skladu s predpisi in da se prejeta sredstva
trošijo namensko, gospodarno in učinkovito.
G O S P O D A R N O S T 2 02 0 = P R I H O D K I /O D H O D K I = +1,0 10%
G O S P O D A R N O S T 2 01 9 = P R I H O D K I /O D H O D K I = +1,0 01%

OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
Vodenje finančno-računovodskega poslovanja je izpostavljeno določenemu tveganju, saj je bilo v letu 2020
opravljeno 14.537 vknjižb, 12 krat obračunana in izplačana plača redno zaposlenim, pripravljen je bil finančni
del letnega programa dela, finančno-računovodsko poročilo ter po potrebi zahtevki za nakazila sredstev in
poročila o porabi sredstev.
Spremembe zakonodaje so bile upoštevane in vnesene v prakso. Udeležili smo se izobraževanj s področja
računovodstva in financ, predvsem tistih, ki so jih narekovale zakonske spremembe.

RAČUNOVODSKO POROČILO PREDLOŽENO AGENCIJI ZA JAVNOPRAVNE
EVIDENCE IN STORITVE
Računovodsko poročilo, predloženi Agenciji za javnopravne evidence in storitve obesga:

1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami:
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 in izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
2. Bilanco stanja s prilogami:
 stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
 in stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
PODLAGA ZA PRIHODKE
Prihodke knjižnice tvorijo:

 javni prihodki, za opravljanje dejavnosti javne službe po vrstah in namenih (proračunske dotacije občine
ustanoviteljice in drugih občin ter Ministrstva za kulturo),

 nejavni prihodki, pridobljeni z opravljanjem javnih služb (zamudnine, članarine, odškodnine za
gradivo, medknjižnična izposoja, ipd.),

 prihodki od prodaje blaga in storitev (uporabnina za kavomat),
 prihodki od financiranja (prejete obresti od zakladniškega podračuna),
 drugi prihodki.
PODLAGA ZA STROŠKE
Stroške vodimo na analitičnih kontih glavne knjige v knjigovodstvu oziroma v pomožnih evidencah izven
knjigovodsko. V okviru skupin naravnih vrst stroškov posamezne vrste stroškov knjigovodsko evidentiramo
na analitičnih kontih, prilagojenih za potrebe knjižnice.
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Stroške evidentiramo po naravnih vrstah, v okviru naslednjih skupin:







stroški materiala,
stroški storitev,
amortizacija,
stroški dela,
drugi stroški.
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RAČUNOVODSKI IZKAZI
BILANCIO

D'ESERCIZIO

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki po načelu
poslovnega dogodka, v obdobju 1.1.2020 do 31.12.2020 ter primerjava s predhodnim letom.
Členitev
podskupin
kontov

Znesek

1

760

761
762
763

del 764
del 764

del 466
460
461

del 464
del 464
del 464
462
463
465
467
468

del 469
del 469

del 80
del 80
del 80

Oznaka
za AOP

Naziv podskupine konta
2

3

Tekočega
leta
4

Prejšnjega
leta
5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

860

1.378.716

1.330.147

861
862

1.378.716
0

1.330.147
0

863

0

0

864
865
866
867

0
0
1.030
0

0
0
248
0

868
869

0
0

0
0

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)

870

1.379.746

1.330.395

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(876+877+878)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

871

252.853

257.824

872
873
874
875

3.514
73.722
175.617
1.037.249

3.543
55.849
198.432
1.004.856

876
877
878
879
880
881
882
883
884

794.572
128.124
114.553
61.293
0
10.217
3.350
922
0

775.827
125.316
103.713
50.945
0
10.466
4.342
1
0

885
886

0
0

0
0

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)

887

1.365.884

1.328.434

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)

888

13.862

1.961

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo
število)
Število mesecev poslovanja

889
890
891

0
83
13.779

0
0
1.961

892

0

0

893

0

0

894

37

37

895

12

12
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2020 so prikazani prihodki za tekoče poslovanje knjižnice, v skladu z
računovodskimi predpisi. Sredstva, namenjena za nakup knjižničnega gradiva in opreme, niso zajeta v izkazu
prihodkov in odhodkov, saj so v skladu z Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi vodena v
bilanci stanja, praviloma v skupini 98, v kolikor knjižničnega gradiva knjižnica ne financira z lastnimi sredstvi.
PRIHODKI
Celotni prihodki po poslovnem dogodku so v letu 2020 znašali 1.379.746 eur in so bili v primerjavi z letom 2019
za 3,7 % višji. Največji upad (18 %) prihodkov je bil iz naslova izvajanja javne službe. Zaradi zaprtja knjižnice v
obdobju od 15.3. do 11.5.2020 smo zamudnine uporabnikov v tem obdobju zamrznili, prav tako pa se je poznal
upad obsega poslovanja z uporabniki v sledečih mesecih.
PRIHODKI glede na VIR (eur)

2020

2019

INDEKS

20/19

Prihodki iz sredstev javnih financ
Prihodki iz izvajanja javne službe
Prihodki pridobljeni na trgu

1.303.986
75.625
135

1.237.705
92.253
437

105,36
81,98
30,98

Skupaj vsi prihodki

1.379.746

1.330.395

103,71

STROŠKI DELA
Pri izplačilu plač in drugih stroških dela je bila upoštevana veljavna zakonodaja, Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, Kolektivno pogodbo za javnih sektor, Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS, Zakon
za uravnoteženje javnih financ ter ostalo spremljajočo plačno zakonodajo.
Knjižnica Koper je sredstva za plače pridobila iz javnih sredstev Mestne občine Koper, Občine Ankaran in
Ministrstva za kulturo (v delu izvajanja programa območnosti ter italijanike). Del sredstev smo pridobili tudi iz
naslova državne pomoči, za izplačilo dodatka za delo v nevarnih pogojih. V letu 2020 Knjižnica Koper ni
izplačevala delovne uspešnosti (izplačilo v januarju 2021 za obdobje julij-december 2020).
Med stroške dela, ki so v letu 2020 znašali 1.037.248 eur so zajete plače I. bruto, prispevki na plače in drugi
osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela predstavljajo 76 % vseh odhodkov. Plačo je v letu 2020 prejemalo
povprečno 37 zaposlenih.
Strošek dela po načelu poslovnega dogodka (eur)

2020

Skupaj stroški dela

1.037.248

100,00%

794.572
128.124
114.553

76,60%
12,35%
11,04%

I. bruto
Prispevki na plače
Drugi izdatki zaposlenim
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
Regres za letni dopust
Povračilo stroškov prehrane med delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Nadomestilo za uporabo lastnih sredsev
Jubilejne nagrade
Odpravnine ob upokojitvi
Drugi izdatki

15.033
33.657
26.363
21.961
348
2.021
14.690
480
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DELEŽ

13,12%
29,38%
23,01%
19,17%
0,30%
1,76%
12,82%
0,42%

STROŠKI MATER IALA IN STORITEV
Celotni stroški materiala in storitev so v letu 2020 znašali 249.339 eur in so bili v primerjavi z letom 2019 nižji
za 3,3%. Stroški projektov in prireditev so v letu 2020 ostali primerljivi s preteklim letom, nekateri ostali stroški
pa so zaradi omejitev poslovanja povezanih z epidemijo upadli (npr. stroški službenih potovanj, obratovalni
stroški). Stroški materiala in storitev predstavljajo 18 % vseh odhodkov v letu 2020.
Stroški materiala in storitev po poslovnem dogodku
(v eur)

2020

2019

INDEKS

20/19

Skupaj material in storitve

249.339

257.824

96,71

STROŠKI MATERIALA

73.722

59.392

124,13

Splošni material
Posebni material (Covid19)
Strošek energentov
Materialni stroški prireditev in projektov
Material za vzdrževanje

11.383
5.530
27.226
25.161
4.423

16.132
0
31.266
9.947
2.047

70,56
0,00
87,08
252,94
216,10

175.617

198.432

88,50

52.281
36.519
5.449
25.156
20.439
9.650
5.853
8.495
124
11.650

74.232
34.690
4.956
25.598
14.654
10.675
6.129
6.699
3.044
17.754

70,43
105,27
109,93
98,27
139,48
90,40
95,50
126,81
4,08
65,62

STROŠKI STORITEV
Splošne storitve
Stroški storitev za prireditve in projekte
Voda in komunalne storitve
Najemnine
Stroški vzdrževanja
Stroški zavarovanja
Stroški izobraževanja
Intelektualne storitve
Stroški izterjave
Stroški službenih potovanj

PROJEKTI
Kot že vrsto let smo tudi v letošnjem letu ponovno izvedli projekta »Beremo z Rovko črkolovko« in »Primorci
beremo« v skupni višini 6.093 eur. Ob koncu leta 2019 je Knjižnica Koper pričela s sodelovanjem na projektu
»Spominska hiša Alojza Kocjančiča«, ki ga sofinancira Mestna občina Koper. Projekt se je v preostalem delu
realiziral v letu 2020 in je skupaj z razstavo Kubejski dosegel vrednost 28.643 eur. Tekom leta se na oddelku za
Mlade in na oddelku za Odrasle organizira razstave, predstavitve ter literarne večere (letos v večjem delu
virtualno). Znotraj Ostalih prireditev vštevamo še dogodke v krajevni knjižnici Ankaran ter prireditve kot so
Knjižnica na plaži. Skupaj je bilo za ostale projekte in prireditve namenjenih 21.836 eur.
Stroški projektov (v eur)

2020

DELEŽ

Projekti

61.680

100%

Projekti - Mestna občina Koper
Projekti - Ministrstvo za kulturo
Bralno tekmovanje Rovka črkolovka
Primorci beremo
Ostale prireditve:

28.643
5.109
3.606
2.487
21.836

46%
8%
6%
4%
35%

Oddelek za odrasle
Oddelek za mlade
Ankaran
Ostali

2.477
550
7.798
11.010
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AMORTIZACIJA
Predstavlja letni popravek vrednosti tistih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so
bila pridobljena z lastnimi sredstvi. V letu 2020 je amortizacija v višini 61.293 eur razdeljena na amortizacijo
knjižnega gradiva v višini 36.180 eur ter neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini
25.114 eur. Amortizacija predstavlja 4,5 % v celotnih odhodkih letošnjega leta.
DRUGI STROŠKI
Drugi stroški v skupni višini 10.217 eur obsegajo vplačila prispevka v invalidski sklad Republike Slovenije v
višini 7.901 eur, članarine v višini 1.530 eur, stroške prehrane dijakov na obv. praksi 404,7 eur ter RTV prispevek
v višini 181 eur.
FINANČNI ODHODKI
Finančne odhodke v višini 3.350 beležimo iz naslova obresti za finančni leasing vozil in sicer za bibliobus v
višini 2.928 eur ter za službeni avto 419 eur.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA
V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, so prikazani prihodki in odhodki po 16. členu
pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov v
izkazu smo upoštevali načelo denarnega toka – plačane realizacije.
Znesek
Členitev
kontov

1

del 7400
del 7400

del 7401
del 7401

del 7402
del 7402

del 7403
del 7403
del 7404
del 7404
del 740
741

del 7102
7100
7103
7141
72
730
731
732
782
783
784
786
787

7130
del 7102

Oznaka
za AOP

Naziv konta
2

3

Tekočega
leta
4

Prejšnjega
leta
5

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401

1.574.734

1.544.109

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433)
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti

402

1.574.535

1.543.666

403

1.504.149

1.452.969

404

191.441

190.461

405
406
407

137.513
53.928
1.290.759

141.296
49.165
1.243.681

408
409
410

1.173.237
117.522
19.949

1.126.436
117.245
11.827

411
412
413

19.949
0
2.000

11.827
0
7.000

414
415
416
417
418
419
420

0
0
2.000
0
0
0
70.386

0
0
7.000
0
0
0
90.697

422
423
487
424
425
426
427
428
488
489
490
429
430
431

0
0
0
70.386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199

0
0
0
90.697
0
0
0
0
0
0
0
0
0
443

432
433

199
0

443
0

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)

437

1.536.841

1.520.477

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438

1.536.841

1.520.477
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del 4000
del 4001
del 4002
del 4003
del 4004
del 4005
del 4009

del 4010
del 4011
del 4012
del 4013
del 4015

del 4020
del 4021
del 4022
del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4027
del 4028
del 4029
403
404
410
411
412
413

4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209

del 400
del 401
del 402

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 +
483+ 484)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

439

899.281

875.238

440
441
442
443
444
445
446
447

806.226
34.205
48.607
0
0
0
10.243
139.432

772.477
33.338
54.083
0
0
0
15.340
139.747

448
449
450
451
452
453

67.132
55.951
604
789
14.956
249.630

68.442
54.812
773
773
14.947
283.769

454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

108.919
6.974
38.987
14.002
4.830
27.226
25.165
0
0
23.527
0
0
0
0
0
0
248.498

119.625
1.487
47.998
15.075
18.157
26.079
25.653
0
0
29.695
0
0
0
0
0
0
221.723

471
472
473
474
475
476
477
478
479

0
23.875
31.434
193.189
0
0
0
0
0

0
23.875
6.517
191.331
0
0
0
0
0

480
481

0
0

0
0

482
483

0
0

0
0

484

0

0

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485

37.893

23.632

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486

0

0
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PREGLED PREJETIH IN PORABLJENIH SREDSTEV KNJIŽNICE
PREJETA SREDSTVA
V knjižnici delujeta 2 dislocirani enoti (Markovec in Semedela) ter od 1.5.2017 tudi Krajevna knjižnica Ankaran.
V Kopru pa še enote bibliobus, oddelek za odrasle, oddelek za mlade, domoznanski oddelek in oddelek za
italijaniko. Za njihovo delovanje je Knjižnica Koper prejela sredstva od občine ustanoviteljice – Mestne občine
Koper in od občine Ankaran (sorazmerni delež ter redno delovanje). Za delovanje bibliobusa so sredstva
prispevale še občine: Izola, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, medtem ko za občino Piran sredstva
prispeva Mestna knjižica Piran. Iz naslova občinskih proračunov skupaj izvira 82% vseh prihodkov v letošnjem
letu.

Prihodki glede na vir

13%
5%0%

OBČINSKI
PRORAČUN
DRŽAVNI
PRORAČUN
LASTNI PRIHODKI

82%

OSTALO

Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice ter italijanike je bilo
prejetih od Ministrstva za kulturo. V letu 2020 se je dodatek za delo v nevarnih pogojih financiral iz državnega
proračuna. S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje je zavod prejel del sredstev, ki jih le-ta izplačuje za čas
bolniške odsotnosti zaposlenih. Skupaj iz državnega proračuna je zavod prejel 12% vseh sredstev.
Poleg proračunskih sredstev, je knjižnica financirala izvajanje knjižnične dejavnosti tudi s sredstvi iz lastnih
virov (z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne službe ter v zelo majhnem obsegu tudi iz prodaje blaga in
storitev na trgu). Lastni viri predstavljajo 5% vseh prihodkov.
Ostali prihodki v višini 0,13% obsegajo sredstva javnih agencij.
SREDSTVA OBČINSKIH PRORAČUNOV
S strani ustanoviteljice, Mestne občine Koper smo prejeli 83,6 % (skupaj z 5,95 % deležem sofinanciranja
dejavnosti s strani občine Ankaran) vseh sredstev iz občinskih proračunov. 15,6% smo prejeli s strani občine
Ankaran za delovanje krajevne knjižnice Ankaran. 0,8 % znaša sofinanciranje ostalih občin, ki je pogodbeno
sklenjeno za opravljanje dejavnosti bibliobusa.

LETNO POROČILO 2020

I 91

POSTAVKA
OBČINA

Plače, osebni
prejemki

Materialni
stroški

Knjižnično
gradivo

853.098
161.289
0

114.745
24.781
9.324

77.000
15.000
1.000

24.522
0
0

10.000 1.079.365
0 201.069
10.324
0

83,62%
15,58%
0,80%

1.014.387

148.850

93.000

24.522

10.000 1.290.759

100%

Mestna občina Koper +
delež 5,95 %
Občina Ankaran
Ostale občine
Skupaj občinski
proračuni

Invest. in
Projekti SKUPAJ DELEŽI
inv. vzdr.

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
V letošnjem letu smo izjemoma pridobili sofinanciranje iz državnega proračuna za dodatek za delo v nevarnih
pogojih, zaradi pojava epidemije.
PRIHODKI iz državnega proračuna (v eur)

2020

DELEŽ

Ministrstvo za kulturo

190.373

99%

Knjižnično gradivo
Program nalog OOK
Program za podporo knj. dejavnosti na obmejnih območjih
Program italijanika

53.928
100.938
5.507
30.000

28%
53%
3%
16%

Ostalo

1.068

1%

Sredstva Covid19

1.068

1%

191.441

100%

SKUPAJ DRŽAVNI PRORAČUN

LASTNI PR IHODK I – IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Lastni prihodki so bili v letu 2020 primerljivi z letom 2019 nižji, predvsem na račun upada prihodkov zaradi
pojava epidemije.
Lastni prihodki (v eur)

2020

2019

INDEKS

20/19

Prihodki skupaj

70.584

91.140

77,45

Prihodki od članarine
Prihodki od zamudnin
Prihodki od izkaznic
Prihodki od izgubljenega gradiva
Prihodki od rezervacij gradiva
Prihodki od prodaje odpisanih knjig
Prihodki od fotokopij
Prihodki od izpisov
Prihodki od medknjižnične izposoje
Prihodki od prefakturiranja podatkovnih zbirk
Prihodki od uporabnine kavomata
Prihodki od Mestne knjižnice Piran (Bibliobus)
Drugi prihodki (povračilo mat. str., ipd.)

30.894
27.928
384
745
404
854
81
133
772
2.392
199
3.750
2.049

39.518
36.194
572
857
2
1.216
311
426
799
3.399
443
4.500
2.903

78,18
77,16
67,13
86,90
>100,00
70,23
26,10
31,15
96,63
70,38
44,85
83,33
70,57
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PORABA SREDSTEV
Porabljena sredstva (v eur)

2020

Skupaj vsa sredstva

2019

INDEKS

20/19

1.536.841

1.520.477

101,08

Materialni stroški

249.631

283.770

87,97

Knjižnično gradivo

193.189

191.331

100,97

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

55.309

30.391

181,99

Plače I.bruto

806.226

772.477

104,37

Prispevki na plače

139.432

139.747

99,77

93.055

102.761

90,55

Drugi izdatki zaposlenim
(regres za LD, prehrana, prevoz, jubilejne nagrade,
solidarnostna pomoč…)

Največji strošek v letu 2020 v višini 68 % predstavlja strošek plač. Materialni stroški znašajo 16% vseh stroškov
(stroški obratovanja, stroški projektov in prireditev in tekoče dejavnosti), knjižnično gradivo predstavlja 12 %
vseh stroškov, evidentiranih po denarnem toku.

Porabljena sredstva po vrstah
4%

12%

Knjižnično gradivo

16%

Materialni stroški

Plače in drugi izdatki
zaposlenim

68%

Investicijsko vzdrževanje
in nakup opreme
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov prikazuje podatke o danih posojilih in prejetih
vračilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev, in prejemke iz naslova prodaje teh deležev. V
Knjižnici Koper v letu 2019 nismo imeli navedenih poslovnih dogodkov.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
V izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatki o odplačilih
glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V letu 2020 posojil nismo jemali.
Znesek
Členitev
kontov

Naziv konta

1

2

Oznaka
za AOP

Tekočega
leta

3

4

Prejšnjega
leta
5

50

VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)

550

0

0

500

Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
Najeti krediti pri državnem proračunu
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
Zadolževanje v tujini

551

0

0

552
553
554
555
556
557
558
559

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560

0

0

550

Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
Odplačila kreditov državnemu proračunu
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja
Odplačila kreditov drugim javnim skladom
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Odplačila dolga v tujino
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

561

0

0

562
563
564
565
566
567
568
569
570

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

571

0

0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)

572

37.893

23.632

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

573

0

0

5001
5002
del 5003
del 5003
del 5003
del 5003
del 5003
501

5501
5502
del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
551
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
Izkaz prikazuje prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga in
storitev na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in odhodkov. Knjižnica Koper ima zanemarljiv delež takih
prihodkov v višini 135 eur, kar predstavlja 0,01% vseh prihodkov oz. 0,18% lastnih prihodkov, obsega pa
uporabnino od kavomata.
Znesek
Členitev
podskupin
kontov

1

760

761
762
763

del 764
del 764

del 466
460
461
del 464
del 464
del 464
462
463
465
467
468

del 469
del 469

del 80
del 80
del 80

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

ZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanje
javne službe

ZNESEK-Prihodki in
odhodki od prodaje
blaga in storitev na trgu

2

3

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

660

1.378.581

135

661
662

1.378.581
0

135
0

663

0

0

664
665
666
667

0
0
1.030
0

0
0
0
0

668
669

0
0

0
0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670

1.379.611

135

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN
BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA (676+677+678)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

671

252.853

0

672

3.514

0

673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

73.722
175.617
1.037.114
794.437
128.124
114.553
61.293
0
10.217
3.350
922
0

0
0
135
135
0
0
0
0
0
0
0
0

685
686

0
0

0
0

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)

687

1.365.749

135

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)

688

13.862

0

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka (688-690)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja

689
690
691

0
83
13.779

0
0
0

692

0

0

693

0

0
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BILANCA STANJA
Znesek

Členitev
skupine
kontov

1

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

30
31
32
33
34
35
36
37

99

20
21
22
23
24
25
26
28
29

Oznaka
za AOP

Naziv skupine kontov

Tekočega
leta

Prejšnjega
leta

2

3

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
ZALOGE MATERIALA
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
PROIZVODI
OBRAČUN NABAVE BLAGA
ZALOGE BLAGA
DRUGE ZALOGE

001

1.572.279

1.656.880

002

26.265

26.264

003
004
005
006
007

26.078
1.507.049
809.034
6.937.797
6.064.363

25.597
1.507.049
763.886
6.815.520
5.902.631

008
009
010
011
012

0
0
643
0
199.775

0
0
161
0
147.511

013

365

338

014
015
016
017

82.370
45
0
108.919

44.478
822
0
96.576

018
019
020
021
022
023

0
0
5.922
0
2.154
0

0
0
3.209
0
2.088
0

024
025
026
027
028
029
030
031

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)

032

1.772.054

1.804.391

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

033
034

0
140.299

0
109.997

035
036
037
038
039

0
87.777
11.013
17.744
77

0
71.740
20.726
16.317
1.214

040
041
042
043

0
0
0
23.688

0
0
0
0
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4

5

90
91
92
93
940
9410

9411
9412
9413
96
97
980
981
985
986

99

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
SPLOŠNI SKLAD
REZERVNI SKLAD
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
DOLGOROČNE REZERVACIJE
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

044

1.631.755

1.694.394

045
046
047
048
049
050

0
0
5.865
0
0
0

0
0
8.266
0
0
0

051

0

0

052
053
054
055
056

0
0
0
58.807
1.431.718

0
0
0
79.335
1.473.891

057
058
059

0
135.365
0

0
132.902
0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060

1.772.054

1.804.391

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

0

0

POJASNILA POMEMBNEJŠIH POSTAVK BILANCE STANJA
V bilanci stanja so prikazani podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na koncu obračunskega
obdobja, na dan 31.12.2020. Podatki o sredstvih in obveznostih so razčlenjeni glede na vrsto in ročnost.
DOLGOROČNA SREDSTVA
Kot je razvidno iz spodnje preglednice je v letu 2020 celotna nabava opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev (vključeno s knjižničnim gradivom) znašala 271.603 eur.
Knjižnično gradivo v višini 226.908 eur je nabavil zavod z lastnimi sredstvi v višini 36.180 eur (16 %), ostalo pa
s sredstvi pridobljenimi s strani Mestne občine Koper, Občine Ankaran ter ostalih občin (39 %), Ministrstva za
kulturo (29 %) in kot dar ali donacije (16 %).
Ostala opredmetena osnovna sredstva je zavod financiral iz presežkov preteklih let v višini 11.318 eur (nakup
novega serverja), za vzdrževanje zgradbe je prejel od ustanoviteljice 5.000 eur, ter za obrok finančnega najema
Bibliobusa 19.522 eur. Z lastnimi sredstvi smo nakupili za 4.124 eur opreme (računalniška in ostala oprema).
Viri sredstev za
nabavo (v eur)
Knjižno gradivo
Kulturna dediščina
Bibliobus

MOK

PORABA
PRESEŽKA

72.268

DRUGE
OBČINE

16.000

MK

DONACIJE
LASTNA
in OSTALO SREDSTVA

65.928

36.532

36.180

SKUPAJ

226.908

4.732

4.732

19.522

19.522

Oprema za knjižnice

0

Računalniška oprema

11.318

Ostala oprema

5.000

SKUPAJ 2020

101.522

11.318

16.000

65.928
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1.494

12.812

2.630

7.630

40.304

271.603

Knjižnično gradivo, ki ga knjigovodsko obravnavamo kot drobni inventar smo v višini 226.908 eur v celoti
odpisali ob nabavi.
Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (brez knjižničnega gradiva) v višini
110.258 eur smo pokrili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v višini 85.145 eur in v breme
lastnih sredstev v višini 25.114 eur.
Inventurna komisija je s stanjem na dan 31.12.2020 popisala vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev.
Komisija ni ugotovila odstopanj med dejanskim in knjižnim stanjem neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev. Po poročilu in sklepih smo odpisali zastarelo opremo (nabavljena praviloma pred 1.1.2007),
ki je bila odpeljana na uničenje.
Nabavna Popravek Sedanja
vrednost vrednosti vrednost

ODPIS

KNJIŽNO GRADIVO
Oprema odpeljana na uničenje/v dar

124.093
4.679

124.093
4.679

0
0

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2020 znaša
1.571.635 eur.

LETNO POROČILO 2020

I 98

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Naziv

Oznaka
za AOP

Nabavna
vrednost
(1.1.)

Popravek
vrednost
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Povečanje
popravka
vrednosti

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje
popravka
vrednosti

Amortizacija

Neodpisana
vrednost
(31.12.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(3-4+5-6-7+8-9)

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanju
(701+702+703+704+705+706+707)

700

7.627.087

6.144.930

220.475

0

124.093

124.093

284.570

1.418.062

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

701
702
703
704
705
706
707

0
0
15.579
0
1.442.735
5.605.301
563.472

0
0
15.579
0
755.700
5.373.651
0

0
0
0
0
0
215.743
4.732

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
124.093
0

0
0
0
0
0
124.093
0

0
0
0
0
43.219
241.351
0

0
0
0
0
643.816
206.042
568.204

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

II. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)

708

642.849

537.197

30.575

0

4.679

4.679

44.076

92.151

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

709
710
711
712
713
714
715

0
0
10.686
0
64.314
567.849
0

0
0
10.018
0
8.186
518.993
0

0
0
0
0
0
30.575
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4.679
0

0
0
0
0
0
4.679
0

0
0
481
0
1.929
41.666
0

0
0
187
0
54.199
37.765
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

III. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v
finančnem najemu
(717+718+719+720+721+722+723)

716

78.897

9.987

0

0

0

0

7.488

61.422

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

717
718
719
720
721
722
723

0
0
0
0
0
78.897
0

0
0
0
0
0
9.987
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
7.488
0

0
0
0
0
0
61.422
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

B. Dolgoročne premoženjske pravice
C. Druga neopredmetena sredstva
D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna sredstva

B. Dolgoročne premoženjske pravice
C. Druga neopredmetena sredstva
D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna sredstva

B. Dolgoročne premoženjske pravice
C. Druga neopredmetena sredstva
D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna sredstva
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10

Prevrednotenje
zaradi
okrepitve

Prevrednotenje
zaradi
oslabitve

11

12

KRATKOROČNA SREDSTVA
Denarna sredstva obsegajo:

 gotovino v blagajni v višini 365 eur,
 sredstva na podračunu pri UJP Koper v višini 82.370 eur.
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2020 znašajo 102.638 eur, in sicer:

 kratkoročne terjatve do kupcev v višini 46 eur,
 kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 96.670 eur, od tega do občine
ustanoviteljice v višini 87.816,59 eur, do drugih občin v višini 21.102 eur ter ostalih proračunskih
uporabnikov v višini 417 eur,

 in druge kratkoročne terjatve v višini 5.922 eur.

Večina kratkoročnih terjatev do kupcev in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta bo poravnanih v
mesecu januarju 2021.
Terjatve iz naslova zamudnin, opominov ter članarin se vodijo izvenbilančno. Na podlagi izpisa iz sistema
Cobiss znašajo na dan 31.12.2020 19.898,36 eur.
Aktivne časovne razmejitve
Med aktivne časovne razmejitve smo zajeli kratkoročno odložene odhodke – strošek zavarovanja, ki se nanaša
na leto 2021, in sicer v višini 2.154 eur.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2020 znašajo 116.610 eur, in sicer:

 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 87.777 eur,
 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.013 eur,
 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 17.744 eur, ki obsegajo:
 krat. obveznosti za dajatve v višini 12.510 eur,
 krat. obveznosti za prispevek za zaposlovanje invalidov v višini 658 eur,
 krat. obveznosti za obračunani DDV v višini 622 eur,
 krat. obveznosti iz naslova administrativnih prepovedi za zaposlene v višini 3.702 eur,
 ostale krat. obveznosti v višini 251 eur
 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 77 eur.
Vse kratkoročne obveznosti iz naslova plače ter drugih obveznosti za mesec december 2020 bodo poravnane v
januarju 2021 oz. kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan zapadlosti.
LASTNI VIRI IN SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJAN JE
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje in dolgoročnih prejetih donacij (namenjenih nadomeščanju str.
amortiziranja) so se v letu 2020 zmanjšala zaradi amortizacije v višini 82.744 eur in prenosa porabe presežka
11.318 eur. Povečala so se v višini 35.840 eur za sredstva prejeta od Mestne občine Koper za namene tekočega
vzdrževanja (5.000 eur), za obrok finančnega najema Bibliobusa (19.522 eur) ter porabe presežka preteklih let
(11.318 eur).
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Presežek prihodkov nad odhodkov za leto 2020 znaša 13.780 eur in se bo v prihodnosti porabil v skladu z
Odlokom o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Skupni presežek prihodkov nad odhodki na
dan 31.12.2020 znaša 135.365 eur.
Terjatve in obveznosti za sredstva v
upravljanju (v eur)

stanje
01.01.2020

POVEČANJE ZMANJŠANJE

stanje
31.12.2020

FINANČNI LEASING

86.793

0

-23.875

62.918

Finančni najem vozil
DOLG.PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

86.793

0

-23.875

62.918

9.423

0

-1.695

7.022

40.572

-450
-650
-595
-706
-82.744

0
433
1.587
5.001
1.431.719

-59.995
-22.749

790.696
506.604
134.419

-11.318

135.365

-11.318

121.585
13.780

Donacije (razne PO)
Ministrstvo za kulturo
EU LINGUA
Občina Ankaran
SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE

450
1.083
2.183
5.707
1.473.891

MOK
Kulturna dediščina
Ministrstvo za kulturo
PRESEŽEK PRIHODKOV ZA
INVESTICIJE

814.851
501.872
157.167

35.840
4.732

132.902

13.780

Presežek 1.1.2020
Presežek-2020

132.902
13.780

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA
V UPRAVLJANJE

1.606.793

54.352

-94.062

1.567.083

stanje
31.12.2020

Register OS po virih financiranja (v eur)
Donacije (razne PO)
Sredstva v upravljanju
Lastna sredstva
Finančni leasing

7.022
1.431.719
99.521
33.373

SKUPAJ

1.571.635

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL
Dolgoročnih finančnih naložb in posojil nimamo.

PRIPRAVILA:
Tina Toškan

ODGOVORNA OSEBA:
direktor, David Runco
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