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Na slovesni prireditvi 30. maja 2006 smo v družbi s številnimi 
obiskovalci in prijatelji knjižnice, stanovskimi kolegi iz gorenjskih 
knjižnic in tedanjimi vodilnimi možmi radovljiške občine svečano 
obeležili stoletnico ustanovitve knjižnice v Radovljici. Slovesnost 
sta pospremili razstavi “100 let javne knjižnice v Radovljici” in 
“Utrinki iz albuma”. Na Pošti Slovenije so v čast stote obletnice 
radovljiške knjižnice pripravili priložnostni poštni žig.

Rezka Šubic Pleničar in Božena Kolman                               Jubilejni žig, ki ga je ob stoletnici      
Finžgar režeta praznično torto ob 100.                                ustanovitve radovljiške knjižnice
obletnici ustanovitve javne knjižnice v                                izdala Pošta Slovenije, 30. 5. 2006. 
Radovljici, 30. 5. 2006. Fotodokumentacija                         Fotodokumentacija Knjižnice 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica.                                      A. T. Linharta Radovljica.

Decembra 2007 se je morala knjižnica v Begunjah na zahtevo 
gradbene inšpekcije izseliti iz nekdanje Racingarjeve vile. Nove 
začasne prostore je našla v stavbi Krajevne skupnosti Begunje, ki 
so bili uradno odprti 13. decembra 2008. V tem času je prenehala z 
delovanjem Knjižnica Ljubno, ki je bila začasno zaprta že od leta 
2003. Knjižnico smo morali zapreti, ker je zaradi uvedbe devetletne 
osnovne šole njene prostore potrebovala OŠ Ljubno.

Na slovenski kulturni praznik leta 2010 smo v Bohinjski Bistrici 
slovesno odprli prostore nove knjižnice. Da so jo Bohinjci res težko 
pričakovali, je pričalo veliko število udeležencev na slovesnosti ob 
njenem odprtju. Župan Franc Kramar je v svojem nagovoru izrazil 
veselje in zadovoljstvo ob uspešno končanem projektu, ki je bil med 
tremi največjimi občinskimi investicijami v letu 2009 (ok. 300.000 
evrov). Poudaril je, da bo nova knjižnica pomemben dejavnik pri 
ohranjanju slovenske kulture in jezika. Poleg prostora za knjižno 
gradivo ima knjižnica tudi otroški in računalniški oddelek, čitalnico, 
dvorano za delavnice in prireditve, pomembna pridobitev je tudi 
dvigalo, ki omogoča dostop gibalno oviranim obiskovalcem. Velika, 
sodobno opremljena knjižnica je delo arhitektke Polone Čeh. 

Slovesnost ob odprtju nove knjižnice v                                Pogled v prostore nove knjižnice  
Bohinjski Bistrici, 8. 2. 2010, v sredini                                   v Bohinjski Bistrici, 8. 2. 2010. 
direktorica Božena Kolman Finžgar, desno                           Fotodokumentacija Knjižnice
župan Franc Kramar. Fotodokumentacija                              A. T. Linharta Radovljica.   
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V občini Gorje so julija 2012 pričeli z gradnjo nove knjižnice in jo 
dokončali v rekordnem času. Do 18. decembra 2012 smo knjižnico   
iz majhnih in pogosto mrzlih prostorov preselili v lepe in svetle 
prostore, kjer je gradivo pregledno razporejeno po policah. Na ta 
način smo knjižnično gradivo še bolj približali Gorjancem, ki že  
tako radi posegajo po knjigah, saj izposoja v gorjanski knjižnici iz 
leta v leto narašča. Župan Peter Torkar je ob odprtju nove knjižnice 
v Zgornjih Gorjah povedal, da je občina Gorje za gradnjo namenila 
več kot 250.000 evrov in poudaril, da jim je na razpisu ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo uspelo pridobiti nepovratna 
sredstva v višini  65-ih odstotkov vrednosti naložbe. 

 

Utrinek s slovesnosti ob odprtju nove knjižnice v Zgornjih Gorjah, 
18. 12. 2012, v sredini sta direktorica Knjižnice A. T.  Linharta
in Peter Torkar, župan Občine Gorje. Fotodokumentacija 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica.  

                                                                                                            Temeljna zaloga in izposoja
                                                                                                            gradiva sta rasli tudi v letih
                                                                                                            2006-2015. Leta 2009 je bilo 
                                                                                                            v radovljiški knjižnični 
                                                                                                            mreži prvič izposojenih 
                                                                                                            več kot 600.000 enot
                                                                                                            gradiva. Temeljna zaloga 
                                                                                                            je leta 2012 prvič presegla                                                             
                                                                                                            200.000 enot gradiva.
                                                                                                            Graf: Klemen Humerca

V letu 2015 je knjižnice radovljiške knjižnične mreže obiskalo 
256.341 uporabnikov oz. 582 več kot leto poprej. Največ jih je prišlo 
zaradi izposoje na dom (50 %), sledijo obiskovalci prireditev (18 %), 
uporabniki, ki so gradivo uporabljali v knjižnici (13 %), iskalci 
informacij (11 %) ter uporabniki računalnikov (6 %). Statistično je 
leta 2015 vsak prebivalec z območja občin Radovljica, Bled, Bohinj 
in Gorje knjižnico obiskal 7,35-krat (leta 2014: 7,30-krat). V vseh 
enotah knjižnice smo v letu 2015 pripravili kar 1.639 prireditev. Že 
uveljavljenim prireditvam (Torkovi večeri, ure pravljic) in akcijam za 
spodbujanje branja (Knjižnica – vesolje zakladov) so se pridružile 
nove. Z bralno akcijo Ta veseli knjižni svet želimo bralcem ponuditi 
dela slovenskih in tujih avtorjev, za katere vemo, da so vredna 
branja. V šestih letih je 752 sodelujočih prebralo več kot 8.700 knjig, 
34 pa je takih, ki sodelujejo že od prve sezone naprej. Med osnov- 
nošolci se je lepo uveljavila počitniška akcija za spodbujanje branja 
Poletavci – veseli poletni bralci, ki v naši knjižnici teče od leta 2014.

Zaključna prireditev bralne akcije za odrasle                      Poletavci – veseli poletni bralci so 
Ta veseli knjižni svet je bila 30. 5. 2016 v Baročni              25. 9. 2014 napolnili avlo EGSŠ v 
dvorani radovljiške graščine. Fotodokumentacija             Radovljici. Fotodokumentacija 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica.                                     Knjižnice A. T. Linharta Radovljica.

V Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu smo leta 2014 začeli s 
predstavljanjem prebivalcev Bleda in okolice, ki smo ga imenovali 
Obrazi Bleda. Z razstavo, pogovorom ali kako drugače lahko so-
delujejo tisti, ki se ne pojavljajo pogosto v medijih, niso slavni in 
znani oz. so pozabljeni, a s svojim delom in rezultati izstopajo, so 
izredne osebnosti in življenju v svojem kraju dajejo poseben pečat. 
Na blejski občinski praznik 10. aprila 2014 je kot prvi Obraz Bleda   
z razstavo in večernim pogovorom ledino zaoral g. Mirko Vovk. Vse 
pogovore s sodelujočimi osebami posnamemo in njihovo gradivo 
digitaliziramo. Nekaj si jih lahko ogledate na spletni strani knjižnice. 
Vitrina ustvarjalnosti je namenjena ustvarjalcem in zbirateljem, ki 
so pripravljeni svoje izdelke postaviti na ogled. Razstave se vrstijo 
vsak mesec, od pomladi 2011 je v blejski knjižnici razstavljalo že 
več kot petdeset ustvarjalcev, rokodelcev in ljubiteljskih umetnikov. 

Mirko Vovk in Irena Razingar na prvi predstavitvi        Eno najbolj odmevnih razstav Vitrine
iz cikla Obrazi Bleda v Knjižnici Blaža Kumerdeja       ustvarjalnosti sta pripravila rezbarska               
na Bledu, 10. 4. 2014 . Fotodokumentacija                       mojstra z Jesenic. Fotodokumentacija
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica.                                  Knjižnice A. T. Linharta Radovljica.

Gradnja nove knjižnice v
Radovljici se je pričela leta 
2007, ko so bili prvič uradno 
predstavljeni načrti arhitekta 
Jurija Kobeta. Oktobra 2011 so 
pričeli z betoniranjem temeljev 
in do maja 2012 zaključili z
gradnjo betonskega skeleta. 
Leta 2013 je občina Radovljica 
dala izdelati revizijo pogodb o 
javno-zasebnem partnerstvu. 
Po stečaju gradbenega podjetja
Tehnik iz Škofje Loke januarja
2014 se je gradnja knjižnice
ustavila. Fotodokumentacija
Knjižnice A. T. Linharta 
Radovljica. 


