Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica,
sreda, 21. 12. 2005, 17.00-19.10.
Navzoči: Maruša Avguštin, Božena Kolman Finžgar, Silva Kos, Ana Marija Kovač, Urška
Repinc, Jure Sinobad, Janez Stražišar, Jože Šifrer in Barbara Vrečko.
Odsotna: Vida Stare.
Gospod Jože Šifrer je sejo začel s predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika prejšnje seje.
Poslovnik za leto 2005.
Plan za leto 2005 – informacija.
Poročilo o stanju.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Knjižnici A.T.
Linharta Radovljica – informacija.
Zakon o avtorskih pravicah z vidika ZAMP-a – informacija.
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju – informacija.
Arhivsko in dokumentarno gradivo v knjižnici – informacija.
Razno.

1.
Pregled zapisnika prejšnje seje. Člani Knjižničnega sveta so zapisnik prejšnje seje
prejeli po pošti. Na 4. točko, ki se nanaša na Pravilnik o notranji organizaciji in
sistematizaciji delovnih mest je imela gospa Ana Marija Kovač tri pripombe. Prva pripomba
se je nanašala na izraz medbibliotečna izposoja, ki naj bi se zamenjal z izrazom
medknjižnična izposoja. Gospa Božena Kolman Finžgar ji je pojasnila, da je bila že 21. 12.
2004 na seji Knjižničnega sveta upoštevana njena pripomba k Pravilniku o notranji
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, kjer se je na njen predlog dodala služba za
medbibliotečno izposojo in sodelovanje z drugimi knjižnicami (priloga 1). Gospa Urška
Repinc je razložila razliko med knjižničarstvom in bibliotekarstvom, kot jo je študentom
razložil dr. Urbanija v času študija bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Bibliotekarstvo je širši pojem, saj poleg knjižničarstva zajema še informatiko. Gospod Jože
Šifrer, ki ima strokovni naziv bibliotekarski svetnik, je razložil razliko med nazivi zaposlenih
v knjižnici (knjižničar, višji knjižničar, bibliotekar …) in zato ostane izraz medbibliotečna
izposoja. Glede na pojasnila tega izraza že na seji Knjižničnega sveta 28. 2. 2005 je bil
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji Knjižnice A.T. Linharta Radovljica 12. 4.
2005 poslan na Občino Radovljica. 21. 4. 2005 je bila obravnava gradiva na seji Občinskega
sveta Občine Radovljica in 5. 5. 2005 je občina dostavila knjižnici Sklep o soglasju k
Pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji. 6. 5. 2005 je knjižnica prejela pripombo
gospe Ane Marije Kovač na zapisnik iz seje 28. 2. 2005.
Druga pripomba gospe Ane Marije Kovač se je nanašala na uvrstitev službe za
medbibliotečno izposojo v oddelek za obdelavo knjižničnega gradiva namesto v oddelek za
delo z uporabniki. Gospa Božena Kolman Finžgar ji je razložila, da narava dela to zahteva.
Uporabniki se res najprej obrnejo na izposojevalca pri pultu. Šele če želenega gradiva
knjižnica nima, se ga preskrbi iz drugih knjižnic, kar je delo medbibliotečne izposoje. Sledi
iskanje po računalniku, v kateri knjižnici je gradivo prosto, in naročanje. Medbibliotečna
izposoja ureja tudi naročila, ki jih druge knjižnice posredujejo naši knjižici. V tem primeru
celotno delo poteka ločeno od uporabnikov.
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Tretja pripomba se je nanašala na ločitev oddelka za odrasle in oddelka za mladino, ki je v
organigramu ni. Gospa Božena Kolman Finžgar ji je razložila, da je sistematizacija po
priporočilih narejena za obdobje štirih let. Naslednja sistematizacija se bo glede na razvoj in
vizije lahko spremenila. Poleg tega delo na različnih oddelkih knjižničarju da širino in
poznavanje celote, ki jo potrebuje in pridobi pri delu v vseh drugih enotah.
2.
Poslovnik za leto 2006 (priloga 2). Poslovnik je bil oblikovan na sestankih delovne
skupnosti. Cene so za leto 2006 ostale nespremenjene.
Spremenita se 30. in 32. člen, kjer se brišejo omejitve za obvezno čtivo. Po novem se bodo te
knjige lahko rezervirale in podaljšale, saj šolski sistem uvaja odprt sistem domačega branja,
ko učenci dobivajo le priporočila ali zelo obširne sezname knjig. Zato ni več smiselna
omejitev izposoje.
V navodilih za uporabo računalnika in interneta se spremeni točka e. Ni dovoljeno gledati
strani z neprimernimi vsebinami (pornografija, nasilje ipd.) o čemer, če prihaja do dvomov,
presodi knjižničar oz. knjižničarka.
Odpiralni čas se podaljša v knjižnicah Begunje (torek od 14. do 19. ure) in Kropa (sreda od
16. do 19. ure).
Odpiralni čas pred praznikom, ki traja več kot en dan (1. in 2. januar, 25. in 26. december), bo
po novem od 8. do 12. ure. oziroma če je to sobota, velja sobotni urnik.
Del cenika, ki se nanaša na DDV, se briše zaradi spremembe zakonodaje.
Gospa Ana Marija Kovač je imela pripombo na seznam revij, ki se ne izposojajo. Pripomba se
upošteva in tako se seznamu za knjižnico v Radovljici dodajo dnevni časopisi Primorski
dnevnik, Slovenske novice in Ekipa. Z blejsko knjižnico se posvetujemo o dopolnitvi
seznama. Gospodarski vestnik ne izhaja več, vendar se ga zaradi strokovnih člankov tudi v
naprej le kopira.
3.
Plan za leto 2006. Direktorica je poročala, da imata Občini Radovljica in Bohinj že
sprejet plan za leto 2006, Občina Bled pa še ne. 19. december 2005 je bil rok za oddajo
projektov na Ministrstvo za kulturo o sofinanciranju, vendar rezultati še niso znani. Zato plan
za naslednje leto še ni dokončen.
Nabavna politika v naslednjem letu naj bi ostala nespremenjena. Izposoja na prebivalca je nad
slovenskim povprečjem in želimo si, da bi v naslednjem letu ostala vsaj na istem nivoju.
Prireditve naj bi se odvijale v istem obsegu kot letos, vendar smo dolžni zaradi Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah plačevati ZAMP-u določen honorar.
V načrtu naj bi bila obnovitev knjižnice v Gorjah, ki je sedaj v starih in neprimernih prostorih.
Knjižnica v Kropi naj bi prešla na računalniško izposojo COBISS.
Občina Radovljica konec leta 2006 načrtuje dodatno zaposlitev, kar bi omogočalo podaljšanje
odpiralnega časa v kateri od manjših enot.
Občina Bohinj je odobrila več financ za leto 2006, kar naj bi bilo povezano podaljšanim
odpiralnim časom.
V naslednjem letu bo 250-letnica rojstva A. T. Linharta in 100-letnica ustanovitve prve javne
knjižnice v Radovljici, kar bomo obeležili s prireditvami in domoznanskima razstavama.
Prijavili smo se na mednarodni projekt PHARE, kjer smo dobili negativni odgovor, in Kultura
2000, za katerega še nismo prejeli odgovora. Potrdili so projekt AITMES, in še projekt, ki bo
izveden v sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice in bo namenjen brezposelnim.
Na Ministrstvo za kulturo RS se bomo prijavili na razpis o digitalizaciji knjižničnega gradiva.
4.
Poročilo o stanju. Direktorica je poročala, da Občine Radovljica, Bled in Bohinj redno
nakazujejo denar. Občina Bohinj je v tem letu kandidirala pri Ministrstvu za kulturo RS za
sredstva za obnovo kulturnega doma v Srednji vasi. V njem je tudi knjižnica, ki je bila

2

prenovljena. Občina bo financirala še nabavo računalniške opreme za izposojo in za
uporabnike, fotokopirni stroj je že nameščen v knjižnici.
V Knjižnici Bled je bil v oktobru izveden vlom. Ukradeni so bili štirje LCD monitorji, en
računalnik, skener in štiri povezovalne naprave za terminal. Knjižnica je bila zato zaprta na
dan vloma (sobota) in prvi delovni dan po vlomu (ponedeljek). Policija nam še ni javila
nobenih izsledkov. Računalnik smo nadomestili, tako da je delo lahko steklo naprej, ostala
škoda se odpravlja postopoma in naj bi bila popravljena do konca leta. Do takrat naj bi bile
nameščene tudi alarmne naprave. Zavarovalnica nam je povrnila le blagajniški minimum, ne
pa tudi stroškov za računalniško opremo, saj ima ta visoko stopnjo amortizacije in se v dveh
letih že amortizira. Gospa Ana Marija Kovač je vprašala, kdaj bo v knjižnici vzpostavljeno
normalno stanje in kdaj se bodo popravila vrata v bivše prostore podjetja “Aval”. Direktorica
Božena Kolman Finžgar ji je odgovorila, da naj bi bilo vse urejeno do novega leta, vsaj po
zagotovilu mizarja.
5.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Knjižnici
Antona Tomaža Linharta Radovljica – informacija. Direktorica je informirala člane sveta,
da je Občinski svet Občine Radovljica na seji 21. 4. 2005 sprejel omenjeni pravilnik. Poslali
naj bi ga naprej Občinama Bled in Bohinj. Občina Bohinj je prejem že potrdila, Bled pa še ne.
6.
Zakon o avtorskih pravicah z vidika ZAMP-a – informacija. ZAMP je združenje
avtorjev Slovenije, ki je bilo ustanovljeno z namenom varovanja in upravljanja pravic
avtorjev in del s področja književnosti, znanosti in publicistike. Najnižji honorar za uporabo
avtorskih del znaša 15.000,00. Knjižnice zagovarjajo stališče, da bi morale biti obravnavane
kot šole in vrtci, saj bi bile s tem oproščene plačevanja. Ministrstvo za kulturo RS ni dalo
nobenih izjav ali priporočil, medtem ko je ZAMP oblikoval razrede glede na število prireditev
in določil pavšalni znesek, ki naj bi se plačeval. Knjižnica A. T. Linharta je dobila pogodbo,
po kateri je uvrščena v razred knjižnic, ki imajo med 400 in 600 prireditev letno, kar pomeni
1.250.000,00 SIT letnega nadomestila. Obveščeni smo bili, da je tržni inšpektor že začel
izvajati kontrole po knjižnicah. Denar, ki ga knjižnica potrebuje za ZAMP, ni majhen, zato je
potrebno informiranje Knjižničnega sveta in občin. Gospod Janez Stražišar je vprašal, koliko
let po smrti se iztečejo avtorske pravice. Gospa Božena Kolman Finžgar mu je odgovorila, da
mora miniti 70 let od smrti avtorja.
7.
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju – informacija. Z uredbo o plačah
direktorjev v javnem sektorju je Ministrstvo za kulturo RS oblikovalo razrede, po katerih se
bo določala plača direktorja. Razvrstitev opravi minister za kulturo, ki tudi pošlje sklep on
razvrstitvi. Glede na to bo predsednik Knjižničnega sveta podpisati aneks k pogodbi (vzorce
aneksa je pripravilo Ministrstvo za kulturo), za kar ga je pooblastil Knjižnični svet na tej seji.
8.
Arhivsko in dokumentarno gradivo v knjižnici – informacija. Dokumenti s področja
financ in poslovanja se morajo hraniti za dobo 10 let, nekateri pa za nedoločen čas. Knjižnica
mora imeti zaposlenega, ki je usposobljen na področju arhiviranja (v našem zavodu bo to Jure
Sinobad), direktor pa mora imeti tečaj iz pisarniškega poslovanja. V radovljiški knjižnici
imamo prostor, ki je primeren za arhiv, del dokumentov že imamo urejenih, čez poletje bomo
vzpostavili primerno stanje v okviru finančnih možnosti. CD–ji so primerna oblika
shranjevanja, vendar se morajo na sedem let presnemavati. Pri tem obstaja možnost izgube
podatkov, ponaredbe in problemi z elektronskim podpisom.
9.
Razno. Direktorici Boženi Kolman Finžgar junija 2006 preteče mandat. Zaradi
postopka razpisa, ki je opredeljen v 14. in 15. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
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Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, začnemo z razpisom konec januarja oziroma
v začetku februarja. Razpis bomo objavili v Gorenjskem glasu in Delu. Za to se zadolži gospo
Boženo Kolman Finžgar. Izvajanje ostalih opravil bo nadzoroval Jure Sinobad v skladu z
omenjenim členom odloka. O imenovanju direktorja bo razpravljal Knjižnični svet na redni
seji, ki bo predvidoma konec februarja.
Na knjižnico je prispela pisna pobuda, naj bi bila čitalnica v Knjižnici Bled odprta cel dan.
Naš interes je, da bi bila ves dan odprta tako knjižnica kot čitalnica, ki predstavljata nedeljivo
celoto, saj uporabniki čitalnice poleg časopisov želijo brati tudi knjige. Pismo je direktorica
odstopila Občini Bled. Za celodnevno odprtost bi potrebovali šest zaposlenih, trenutno pa so
le trije in javna delavka, ki predstavlja le pomoč (glede na določila, ki jih postavlja v
pogodbah Zavod za zaposlovanje, so javna dela lahko le pomoč, nikakor pa ne smejo
opravljati del in nalog, ki so del rednega programa, torej izposoje). Problem bi se lahko
postopno odpravil, saj je bil za leto 2006 Občini Bled poslan predlog za zaposlitev
bibliotekarja, ki naj bi poleg Bleda pokrival še knjižnici v Gorjah in Zasipu. Ne smemo
namreč pozabiti na zakonsko določilo (t.i. Uredbo je sestavni del Poslovnika), ki določa
minimalno odprtost knjižnic (15 ur tedensko v Knjižnici Gorje in 4 ure tedensko v Knjižnici
Zasip), kar še nismo dosegli.
Gospa Ana Marija Kovač je za Knjižnico B. Kumerdeja Bled predlagala odpiralni čas, ki naj
bi bil od 10. do 19. ure. Direktorica ji je pojasnila, da je potrebno upoštevati Zakon o delovnih
razmerjih, kjer je opredeljen delovnik in vmesni počitek pri delovniku, ki traja več kot osem
ur. Poleg tega knjižničarji potrebujejo še določen čas za začetek in konec dela ter določeno
število ur, ki jih porabijo za pripravo na prireditve in dežurstvo na prireditvah. Pri takem
urniku zaposleni ne bi več imeli tega časa. Gospa Ana Marija Kovač je poudarila, da je to
odpiralni čas, ki zahteva dve izmeni. Gospa Ana Marija Kovač zatrdila, da bi s povečanjem
odpiralnega časa bilo bolje razporejeno delo s strankami, večja bi bila dostopnost gradiva in
izkoriščenost čitalnice, učenci bi lahko knjižnico obiskali takoj po pouku, računalniki bi bili
bolje izrabljeni, uporabniki bi si lažje zapomnili odpiralni čas, vse omenjeno pa bi imelo za
posledico večjo izposojo v blejski knjižnici. Vsi člani knjižničnega sveta so se strinjali, da bi
Knjižnica Blaža Kumerdeja na Bledu morala biti odprta ves dan, direktorica pa je dodala, da
bi dve izmeni (šest zaposlenih v Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu) omogočali odpiralni
čas od 8.00 dalje (oz. enako kot v Radovljici).
Gospa Ana Marija Kovač je prosila, če bi lahko odgovarjali na pošto v dogovorjenem roku
(njen predlog, sprejet že v preteklosti, je deset delovnih dni, kar naj bi veljalo za vse vpletene
strani) in če bi na naslednji seji člani Knjižničnega sveta lahko dobili pisno poročilo o
izobraževanju direktorice v letu 2005.
Zapisala: Silva Kos
V vednost:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jože Šifrer, Bevkova ulica 1, 4240 Radovljica
Ana Marija Kovač, Črtomirova 13, 4260 Bled
Maruša Avguštin, Linhartov trg 11, 4240 Radovljica
Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero
Vida Stare, Na Gorici 7, 4264 Bohinjska Bistrica
Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled
Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33c, 4240 Radovljica
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8. Barbara Vrečko, Dvorska vas 5, 4240 Radovljica
9. Silva Kos, Bevkova ulica 15, 4240 Radovljica
10. Občina Radovljica, Občinska uprava, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
11. Občina Bled, Občinska uprava, Cesta svobode 13, 4260 Bled
12. Občina Bohinj, Občinska uprava, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
13. Arhiv Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
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