
Leta in stoletja so si  naši predniki  tudi na 
naših livadah oziroma v naši tržiški dolini 
želeli, da bi jim bil odprt svet branja, dosto-
pne knjige in znanje. Da bi bile  knjige med 
njimi, o, da bi bila cela knjižnica knjig med 
njimi, o tem so komaj zmogli sanjati. Kajti  
znati brati, imeti možnost brati je pomenilo 
velik premik posameznika od nevednosti in 
brezpravnosti v drugačen svet. 
Od knjig, ki so jih imeli redki posamezniki, 
od osebnih knjižnic, potem samostanskih,  še 
potem društvenih, šolskih, od knjig v skri-
njah, priklenjenih z verigami k pultom, od 
knjig v knjižnicah, ki niso bile v prostem 
pristopu, smo pristali v sedanjosti.  Knjižnice 
s(m)o  naša družbena stvarnost, naša velika 
možnost. So samoumevne in njihove resnične 
vrednosti bi se zavedli šele, če bi grozilo, da 
jih zaprejo.
Branje je največji samostojni napor, ki ga pre-
stane človeški razum, in to v otroštvu, pravijo 
strokovnjaki. Branje je proces v možganih, ki 
po svoji zapletenosti ni primerljiv s procesi 
gledanja televizije, spremljanja internetnih 
novic. Je  mnogo počasnejši, zato  omogoča 
razmislek o prebranem, povezave s predho-
dnim znanjem, lastno presojo. Informacije, 
ki  pritekajo vsako sekundo na naše dlanč-
nike, tablice, računalnike … nam prodajajo 
»slepo za gotovo«, preveč jih je, preveč so 
pompozne, da bi zdravo podvomili  v njih. 
Zato postajamo površni, nekritični in pri vseh 
informacijah - neinformirani. V prvi vrsti se 
moramo tega zavedati. Tako osveščeni se 
bomo odločili, kako naprej, kje bomo zaje-
mali za svoje življenje. 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja je trdno zasid-
rana v zavesti Tržičanov, tudi če vanjo vsto-
pijo le občasno. Med gradivom se najde vse, 
prav to občanom omogoča svobodno lastno 
misel. 
»Od nas je odvisno, samo od nas, kaj hočemo 
videti oz. kaj smo sposobni videti.« 1

GOVÓRI MI V ŠTEVILKAH

Na dan 31. 12. 2015 zbirka gradiva Knjižnice 
dr. Toneta Pretnarja vsebuje 76.732 enot. 
Za otroke je 22.663 enot (29,54 %), za od-
rasle  54.069  enot gradiva (70,46 %). Vse 
gradivo se posoja na dom razen 5.341 enot 
referenčnega gradiva, ki se  uporabnikom po-
sodi za uporabo v čitalnici. 
Z občinskimi sredstvi in sredstvi Ministrstva 
za kulturo  je knjižnica leta 2015 kupila 2.831 
enot gradiva in 278 elektronskih knjig.

KNJIŽNICA MED NAMI
Domača stran knjižnice: http://www.knjiznica-trzic.si/             e-pošta: siktrz@trz.sik.si

Zabeležili smo 70.276 obiskovalcev knji-
žnice, 60.185 za izposojo, na prireditvah ter 
preko cobiss opaca, 10.091 je obiskovalcev 
domače strani in Facebooka.
Izposodili smo  279.718 enot  knjižničnega 
gradiva. 
Včlanjenih je 2.589 občank in občanov. Novo 
vpisanih članov v letu 2015 je bilo 322.

E-KNJIGE

Za vse ljubitelje knjig v e-obliki so na portalu 
Biblos na voljo nove e-knjige, ki si jih lahko 
kot člani knjižnice izposodite brezplačno in 
jih berete na svojem računalniku, tablici ali 
pametnem telefonu.

POTUJOČA KNJIŽNICA

Potujoča knjižnica se še vedno (že 40 let)  
klati po tržiških vaseh in naseljih. Mogoče je 
kdaj kakšen voznik, ki vozi za nami nekoli-
ko počasneje, kot bi sam to rad, manj zado-
voljen. Ampak pomislite, koliko veselja in 
vedenja pripeljemo v vaš kraj. Matematično 
izračunano ga je kar za 2 toni! A si predstav-
ljate, koliko je to? Nedvomno za vse dovolj. 
Pa če bi vedeli, koliko rezerve imamo še v 
knjižnici. Pripeljemo  vam vse, kar boste na-
ročili. Če nas pravočasno pokličete (04 592 
38 83) ali obvestite na e-mail (nejc.perko1@
guest.arnes.si), vam pripeljemo tudi gradivo 
za izdelavo seminarskih nalog, referatov ali 
knjige, ki jih imajo učenci za bralno znač-
ko ali domače branje. Za vaš popoln dopust  
bomo pridali dobro počitniško branje. Obiš-
čete nas lahko dvakrat  vsak mesec, v juliju 
in avgustu pa gre bibliobus na dopust do sep-
tembra. Takrat pa spet v nove delovne zmage. 
Še pred dopustom  smo se 27. in 28. maja 
potujočniki srečali na 19. festivalu potujočih 
knjižnic, tokrat v Kamniku. Poleg izmenjave 
izkušenj smo se udeležili strokovnih preda-
vanj in okrogle mize na temo standardov, ki 
naj jih dosegajo potujoče knjižnice danes in 
v prihodnosti. Na fotografiji si oglejte, kako 

smo zasedli Šutno v središču Kamnika. Mo-
goče pa kdaj takole okupiramo tudi naš tržiški 
»pvac« ...

DOMOZNANSTVO - kar ustvarjajo Tržiča-
ni,  kar je kjerkoli nastalo o Tržiču

Vsako leto je naša domoznanska zbirka bo-
gatejša in obsežnejša. Tako smo jo tudi v le-
tošnjem letu dopolnjevali s knjigami, katerih 
skupni imenovalec  je Tržič. Prav tako zas-
ledujemo delovanje tržiških ustanov, društev, 
posameznikov ... in hranimo njihov drobni 
tisk, brošure in vabila. V teku je digitalizaci-
ja gradiva, tako so vam na spletu že na voljo 
na novo digitalizirani verziji glasil Čevljar 
in Tržiški tekstilec, nekdanjih tržiških to-
varn Peko in BPT, vse tri knjige o industriji 
in obrti v Tržiču avtorja Ivana Mohoriča ...  
Ampak ker pravijo, da je najpomembnejši 
človeški faktor, bibliotekar domoznanec Nejc 
Perko vam z veseljem postreže z razpoložlji-
vimi informacijami s tega področja, česar se 
že pogosto poslužujejo tako učenci osnovnih 
šol  kot študenti s svojimi diplomskimi nalo-
gami in starejši. Z veseljem  tudi prevzame 
in  shrani znane in manj znane informacije z 
domoznanskega področja, naj  bodo v pisni 
ali ustni obliki. V knjižnici zbiramo znanje in 
vam ga posredujemo.

SLAVA VOJVODINE KRANJSKE  v knjižnici

Slava vojvodine Kranjske je eden izmed sim-
bolov slovenstva. Polihistorsko delo, ki je 
izšlo leta 1689 v Nürnbergu v nemščini, ve-
lja za največje delo barona Janeza Vajkarda 
Valvasorja ter še danes za eno izmed najpo-
membnejših znanstvenih del o Sloveniji, v 
katerem je bilo zajeto vse tedanje in doteda-
nje vedenje o naši deželi in prebivalstvu.
Valvasor je delo spisal, ker je želel, da nem-
ški prostor izve, kaj in kje je Kranjska. Zaradi 
velikih stroškov pri tisku je bil Valvasor pri-
siljen prodati grad Bogenšperk in rojstno hišo 
v Ljubljani, preselil se je v Krško, kjer pa je 
kmalu umrl. 
Delo obsega 3.532 strani v 4. knjigah oz. 
zvezkih, ki so razdeljeni na 15 knjig/poglavij. 
V knjigah najdemo skupaj  24 prilog in 528 
bakrorezov. Valvasor je predstavil Kranjsko 
s pomočjo več ved: zgodovine, geografije, 
topografije, medicine, etnologije, biologije, 
geologije ...
Leta 1951 je izšlo Valvasorjevo berilo, v 
katerem so bili zbrani in urejeni posamezni 
odlomki oz. poglavja. Leta 2009, ob 320. 

obletnici prve izdaje knjige, pa je bilo delo 
prvič v celoti prevedeno. Zadnji, 5. zvezek, v 
katerem so spremne študije, je izšel leta 2014. 
To zadnjo   izdajo v celoti ima tudi Knjižnica 
dr. Toneta Pretnarja.

V tržiški dolini je bilo (tudi pred več kot 300 
leti) med drugim tudi dosti lesa. Katerega?
a. javorja, hrasta in smrek
b. jelk, macesnov in tise
c. hrasta, jelk in tise
(namig: Knjiga 1, str. 213)

Tržič je bil poleg Kranja znan po varjenju 
piva. Katero žito, poleg pšenice ali ječmena, 
so še uporabljali?
a. rž
b. koruzo
c. oves
(namig: Knjiga 1, str. 413)

Fara Tržič je do konca 14. stoletja spadala h 
kateremu samostanu?
a. stiškemu 
b. pleterskemu
c. jurkloštrskemu
(namig: Knjiga 2, str. 1608)

Komu je v davnih časih pripadalo mesto Tr-
žič?
a. gospodu grofu Kartoflu
b. gospodu grofu Paradeiserju
c. gospodu grofu Karfjoli
(namig: Knjiga 3, str. 2109)

Za časa Valvasorja je bil trg Tržič - Neumärc-
ktel razdeljen na dva dela, zgornjega in spo-
dnjega. Katerima gradovoma sta pripadala 
oba dela?
(namig: Knjiga 3, str. 2541)

Rešitve sprejemamo do konca avgusta po 
pošti, e-pošti, v izposoji. Izžrebali bomo tri 
knjižne nagrade: 1. Milena Miklavčič: Ogenj 
rit in kače niso za igrače,  2. in 3. nagrada pri-
ročna literatura založbe Kmečki glas.

Spoštovane občanke in občani, aktivni in potencialni člani, bralci, uporabniki knjižnice

Za spodbujanje in podpiranje bralne 
kulture zlepa ni preveč hrupa.

prim. dr. Iztok Tomazin

Uganka:

1Tomazin, Tine (2016).  V:  Bojan Knific: Odkrit pogled in čvrst stisk rok.  Str. 9

 

 

 

"Soba brez knjig je podobna telesu brez duše." Cicero 
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V tržiški dolini je bilo (tudi pred več kot 300 leti) med drugim tudi dosti lesa. 
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Če boste prelistali Slavo vojvo-
dine Kranjske, boste z lahkoto 
odgovorili na naslednja vpra-
šanja: 

Namestitev knjigobežnice v ZD Tržič.

Strokovni delavci knjižnice: Špela Jerala, Sabina Šolar, Martina Klemenčič, Eva Maršič, Nejc Perko, 
Marinka Kenk-Tomazin, Valerija Rant Tišler



OTROK - BRALEC

Gotovo vsakemu posamezniku spomin seže v 
zgodnja otroška leta, ko so mu starši za lahko 
noč prebirali pravljice. In to je odličen temelj 
za vzgojo otroka-bralca, ki bo kasneje, ko bo 
dovolj samostojen, znal poseči po knjigi, po 
kakovostni literaturi. Nenehno se v različnih 
strokah poudarja pomen branja otrokom. 

Kdaj torej začeti? Pravijo, da nikoli ni pre-
zgodaj. Še nerojeni otrok v maternici že sliši 
ton materinega glasu. Morda o prvem resnej-
šem srečanju s knjigo lahko govorimo takrat, 
ko dojenčki prvič v rokice vzamejo knjige iz 
blaga, šumečih in svetlečih in drugih materi-
alov, ki so primerne njihovi starosti in moto-
riki. Tukaj seveda še ne moremo govoriti o 
branju, pomagajo pa take knjige pri razvo-
ju otrokovih osnovnih čutil – vida in tipa, 
odlične so tudi za razvoj fine motorike, saj 
se malčki zabavajo ob »listanju«, obračanju, 
včasih tudi okušanju ... 

Kmalu pa lahko začnemo tudi s pripovedo-
vanjem ali branjem pravljic ali pesmic.  Pa 
brez strahu; otrokova pozornost je v začetku 
kratkotrajna, se pa s časom razvije, zato se 
vztrajnost splača. 

Priporočljivo je otroku brati ali pripovedo-
vati vsaj enkrat na dan. Starši se povečini 
odločajo za pravljice pred spanjem. Pri tem 
je pomembno tudi samo vzdušje in okolje; 
otrok se umiri, ob prisotnosti starša ali druge 
osebe, ki jo pozna, se počuti varnega, lahko 
se sprosti. 

In katere pravljice izbrati? Najbolje je 
izbrati tisto, kar rad posluša: ljudske pravlji-
ce, pesmice, leposlovne knjige, knjige o nara-
vi, zgodovini, tehniki, vesolju. Enako stari ot-
roci se med seboj razlikujejo po tem, kaj radi 
poslušajo, tako kot se odrasli razlikujemo gle-
de izbire berila. Važno je, da okolje prisluhne 
otrokovim željam in spodbuja zanimanje za 
knjige. Najbolj pomembno pa je, da starši, ki 
izbiramo čtivo za branje in pripovedovanje, 
sežemo po kvalitetnih knjigah, dobrih, pouč-
nih zgodbah s kvalitetnimi ilustracijami, ker 
so te enako pomembne kot besedilo samo, 
sploh v obdobju, ko otrok še ne bere, in so 
zanj glavni vir informacij, če knjigo lista sam. 
Pomembno je, da se z otrokom tudi pogovori-
mo o prebranem, saj na ta način preverjamo, 
ali sledi branju, ali in kako razume prebrano. 
Hkrati pa je to priložnost za pogovor o vse-
bini, s tem otroka navajamo, da si ustvarja 
lastno mnenje in kritičen odnos do vsebine. 

Čas, preživet z otrokom ob knjigi, z bra-
njem, pripovedovanjem in pogovarjanjem, 
je kvalitetno preživet čas. Najpomembnejše 
je, da se kot starši zavedamo, da z branjem 
raznolike otroške literature spodbujamo v 
otroku pozitiven odnos do branja, knjig, je-
zika; hkrati pa je skupno branje prvi korak k 
trajnostnemu razvoju in postavljanju temeljev 
otrokovega življenjskega sloga.

Kako pripovedovati ali brati pravljice? 
Bolj pomembno kot kako pripovedovati je, da 
sploh pripovedujemo, beremo. 
Ni treba imeti treme. Vadite lahko že zgodaj, 
v prvem otrokovem letu, ko ni otrok še čis-
to nič kritičen. Le uživa v toplem naročju, v 
ritmu besed in rim. Potem pa že pridobite na 
mojstrstvu. 

Pomembno je, da imate voljo in tolikšno 
ljubezen do svojega otroka, da se vi sami 
odmaknete od ekranov, da pritisnete gumb 
IZKLJUČI in daste prednost otroku in 
pravljicam.

Ta velika dota, ki je ni moč izmeriti v zlatu, 
je poceni. Bogastvo najrazličnejših pravljic 
s čudovitimi ilustracijami  je brezplačno na 
voljo v knjižnici.

In verjemite: vaši otroci so tega vredni. 

SLADKO POLETNO BRANJE 

Projekt Sladko poletno branje  ali vsa družina 
bere vzpodbuja obisk knjižnice in branje. Ker 
zgledi vlečejo in ker pravzaprav vzgajamo le 
s svojim  zgledom, v njej aktivno sodelujejo 
otroci in njihovi starši, skrbniki. 
Med počitnicami družina 5 krat obišče knji-
žnico, otrok prebere 3 knjige, starša ali skrbni-
ka vsak po eno knjigo – po lastni izbiri.  Če je 
otrok v družini več, lahko starša isto prebrano 
knjigo uveljavljata pri več otrocih. Že samo 
branje je nagrada, saj prinese toliko veselja 
ob odkrivanju novih in drugačnih svetov. Ker 
poleti naš prosti čas  še dodatno sladka slado-
led, bo nagrada za otroke, ki bodo zaključili 
projekt Sladko poletno branje,  sladoled,  za 
starše pa pisalo z  logotipom knjižnice. Traja-
nje projekta: šolske počitnice. 

Otroci, naštejte 3 knjige, ki imajo v naslovu 
besedo »počitnice«. 1. septembra bomo izžre-
bali  tri nagrade,  izžrebance čaka v Mestni 
Kavarni Brodar  sladka nagrada.

TEŽKO BEREM. MI LAHKO POMAGAŠ?

Iz malega raste veliko, zato  imamo na od-
delku za otroke  posebne poličke s knjigami, 
namenjene bralcem začetnikom in tudi tistim, 
ki imajo  težave pri branju.
Knjige nanje čakajo na:
• C-ABC Abeceda
• C-slikopis
• C-disleksija in
• S-VEL

OD ZALOŽBE DO KNJIŽNIČNE POLICE

Uporabnikom knjižnice so delovni procesi v 
knjižnici v veliki večini neznanka. Ko pridejo 
v knjižnico, za izposojevalnim pultom vrnejo 
prebrane knjige, nato se sprehodijo med po-
licami in izberejo novo gradivo. Še najbolj 
prijetno je poseči po čisto novi, pravkar iz-
dani knjigi, ki morda sploh še ni bila nikoli 
izposojena. 

Vprašanje (V): Kakšen je postopek, da knjiga 
sploh pride na knjižnično polico? 

Eva Maršič (E. M.): Knjižnica vsako leto 
skrbno pripravi načrt nabave novega gradi-
va. K takemu načrtu je zavezana z različnimi 
zakoni in akti, precej natančno določene pa 
so tudi številke in razmerja za nakup gradiva 
glede na to, ali gre za strokovno ali leposlov-
no gradivo, ali gre za gradivo za odrasle ali za 
otroke. V nabavnem oddelku knjižnice skrb-
no sledijo nabavnemu načrtu, cilj tega pa je z 
izbranim nakupom gradiva oblikovati kvali-
tetno knjižnično zbirko.

V: Kako pa poteka nabava sama?

E. M.: Nabava v veliki meri poteka tako, da 
se potniki založb ali posamezni založniki po 
dogovoru oglasijo pri vodji nabave, Špeli Je-
rala, predstavijo ponudbo in produkcijo, nato 
pa je na podlagi več kriterijev, kot so strokov-
nost, kakovost besedila in ilustracije, zasto-
panost avtorja, povpraševanje uporabnikov, 
aktualnost ipd … gradivo tudi izbrano. 

V: Ali knjižnica kupi vse, kar izide tisto leto?

E. M.: Na leto v Sloveniji izide več kot 7000 
naslovov, nemogoče je nabaviti celotno pro-
dukcijo, nezanemarljivo vlogo pri nakupu 
igrajo razpoložljiva finančna sredstva za na-
kup in cena gradiva.
Knjižnično gradivo je financirano iz dveh na-
slovov, Ministrstva za kulturo in Občine Tr-
žič. Na ministrstvo moramo vsako leto oddati 
zahtevno prijavo, potrebe in načrt na poseb-
nih obrazcih natančno utemeljiti.  

V:  Ministrska sredstva za nakup gradiva so 

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE ALI DRU-
ŽABNO ŽIVLJENJE KNJIG, BESED, ZNA-
NJA, ZGODB 

Če je branje samotno opravilo, z vključitvijo 
v veliko družino bralnih značkarjev to ni več. 
Ne konča se namreč takrat, ko knjigo prebe-
reš, ampak svoje mnenje o njej deliš z drugi-
mi. Za bogat izbor naslovov gre knjižničar-
kam in knjižničarju vsa pohvala in zahvala.
V nestrpnem pričakovanju nove sezone vam 
želim lepo in bralno bogato poletje.
      (Nika Perko)

Tudi z bralno značko za odrasle Knjižnica dr. 
Toneta Pretnarja v Tržiču pošilja knjige med 
ljudi. 
Bralna značka je gibanje za kulturo branja, je 
dejavnost, ki jo negujemo že več kot šestdeset 
let na pobudo mladinskega pisatelja Leopol-
da Suhodolčana. Najprej je bila namenjena 
osnovnošolcem. Že nekaj let pa tudi odraslim. 
S knjigo lahko prijateljujemo kadarkoli. Knji-
ga je kot duhovni vrelec, iz katerega črpamo 
lepoto in nova znanja, v njej domujejo bese-
de, razmišljanja, številne zgodbe o ljudeh v 
preteklosti, upajmo, da tudi v prihodnje.

 (Jožica Koder)

Cenim vaš izbor knjig. Vedno mi vzbujajo ra-
dovednost in nudijo dodatno  izpopolnjevanje.

 (Antonija Rejc)

Radovednost me je pripeljala med to branje. 
Ker je branje kot moja odrasla dudica ali kot 
moja ninica. Zakaj ne bi vzela v roke knjige, 
ki mi jo ponudijo v knjižnici in tako dobila 
za branje dobro knjigo? Ugotovila sem, da je 
to lažje, kot pa da sama brskam po stranicah 
knjig in mogoče naletim na dobro branje. Ni 
spregledati tudi tega, da je med tem posta-
la knjižnica meni kot domač prostor, kamor 
vedno vstopim z veseljem in se počutim dob-
ro in dobrodošlo. Zaključek branja pa je pika 
na i, preprosto užitek in dodana vrednost. 

(Irena Mali)

Za bralno značko za odrasle sem se navduši-
la takoj, ko ste jo prvič začeli izvajati. Pester 
izbor različnih knjig me je potegnil k sode-
lovanju. Rada imam izzive in novosti. Doma 
imam dva otroka, ki  hodita v osnovno šolo in 
delata bralno značko. Super je, ko bere tudi 
mami in dela bralno značko. Beremo vsi in to 
zelo radi. Skupinsko branje me je res potegni-
lo. Lepo je tudi na zaključku, ko se zberemo 
vsi udeleženci, dobimo priznanje in si izme-
njamo izkušnje. Na ta način se tudi bogatimo. 

(Jana Jemec)

Desa Muck

Dr. Samo Rugelj in Žiga X. Gombač

Goran Vojnović

Ura pravljic s policijskim psom

Uganka:
Vem, ker berem

Aaron Veldin



Ženske imajo kaj povedati. Maja Kremesec, Tanja 
Ahačič, Silva Matos

se zadnja leta strmo zmanjševala, saj pravijo, 
da je  knjižnična dejavnost primarna naloga 
občin, ki so ustanoviteljice knjižnic. Kako 
poteka postopek naprej, ko je knjiga že v 
knjižnici? To je že postopek obdelave, kajne?
 
E. M.: Ko založba ali individualni založnik 
knjižnici pošljeta račun in je ta poravnan, se 
začne postopek obdelave gradiva. Gradivo s 
posebnim nabavnim postopkom, ki ga vodi-
mo v programu Cobiss, najprej iz nacional-
ne baze bibliografskih zapisov prenesemo 
v lokalno bazo knjižnice. Če gradivo, ki ga 
kupimo za našo knjižnico, še ni vneseno v 
nacionalno bazo, bibliotekarji katalogizatorji  
(Valerija, Špela) naredijo prvi zapis gradiva 
v nacionalno bazo bibliografskih zapisov 
Cobib. 

V:  In knjiga je že skoraj v izposoji?

E. M.: Ne, ne še. Sledi postopek inventa-
riziranja zaloge. Vsako knjigo bibliotekar 
pregleda in na podlagi CIP zapisa v knjigi 
določi, v katero področje bo uvrščena. Do-
loči postavitveni oddelek, osebno ali  stvarno 
značnico, inventarno številko in črtno kodo. 
Nato natisne nalepko in jo prilepi na zadnjo 
platnico gradiva, v zgornji desni kot. 

V: Bralci se včasih jezijo, da je z nalepko 
prekrita kratka vsebina o knjigi, zanje prva 
informacija ali bi knjigo brali ali ne?

E. M.: Res je. Vendar je lokacija nalepke 
določena iz čisto tehničnega razloga. Pri iz-
vedbi inventure, ki v knjižnici poteka vsakih 
pet let, je zaradi ogromnega obsega fonda 
pomembno, da so vse nalepke z inventarno 
številko in kodo nalepljene na istem mestu, 
saj le tako lahko s čitalcem črtnih kod v naj-
krajšem možnem času preberemo vse kode iz 
knjig. V primeru tako nalepljene nalepke jih 
ne jemljemo iz polic, ampak le primemo za 
hrbet in nagnemo ven iz vrste toliko, da jo 
lahko odčitamo s čitalcem. 

V:  Kaj pa še manjka, da knjiga res pride do 
bralcev?

E. M.:  Zadnja faza, ko je gradivo že opre-
mljeno z nalepko, je žigosanje gradiva z žigi 
matične knjižnice  in zavijanje v zaščitno 
folijo, da se gradivo dalj časa ohrani. Ko je 
gradivo zavito, mu v sistemu Cobiss še zbri-
šemo oznako »v obdelavi«. S tem korakom je 
tudi vidno vsem uporabnikom sistema Cobi-
ss/Opac, na obiskovalce pa že čaka na polici 
z novostmi. 

PRIREDITVE IN OSTALE OBLIKE DELOVA-
NJA

V namen seznanjanja z gradivom, avtorji, za 
večjo osveščenost, vseživljenjsko učenje in 
vse boljše spoznavanje sebe, knjižnica prip-
ravlja številne dogodke, od literarnih večerov, 
bralnih krožkov, predavanj, delavnic, pred-
stav za odrasle in otroke. Prireditve in vse 
ostale oblike delovanja, ki so poleg izposoje 
vidne navzven, sodijo v poslanstvo knjižnice  
– poslanstvo izobraževanja in dela s knjižnič-
nim gradivom. Tudi ta način vstopa v knjižni-
co ljudi prej ali slej pripelje do knjižne police. 

V letu 2015 se je v knjižnici v 298-tih (255 + 
43 delovnih sobot)  delovnih dnevih poleg re-
dnega dela (nabava, obdelava gradiva, nude-
nje informacij, izposoja …) dogajalo mnogo 
- 360 -  dejavnosti  za odrasle in otroke. 360 
dejavnosti je obiskalo 6.099 posameznikov, 
gostili smo 202 gosta.

Za spodbujanje branja in vzgojo bralne kultu-
re ter uporabo knjižnice smo izvajali  nasled-
nje dejavnosti.
Za otroke in mladino
• ure pravljic: od januarja do maja in od 

oktobra do decembra enkrat tedensko v 
osrednji knjižnici,

• pravljice za skupine iz vrtcev, 
• počitniške delavnice med šolskimi počit-

nicami,
• vrtec na obisku - predstavitev knjižnice ot-

rokom iz vrtcev po dogovoru,
• razred na obisku - slovenski projekt za sed-

mošolce »Rastem s knjigo«,
• literarni gost ali druge vrste ustvarjalec v 

maju za vse tržiške osnovne šole ob za-
ključku bralne značke,

• občasne razstave knjižničnega gradiva za 
spodbujanje kakovostnega branja,

• projekt Maček v žaklju za različne staro-
stne skupine,

• računalniško opismenjevanje za program 
Cobiss ob obiskih razredov v knjižnici, 

• S knjigo do branja in znanja, slikanica za 
prvošolce,

• Zgodbe o Tonetu – za večje seznanjanje z 
dr. Tonetom Pretnarjem, ciljna skupina so  
petošolci tržiških osnovnih šol. 

Za odrasle
• literarni večeri, 
• predstavitve knjig, založb in avtorjev,
• potopisna predavanja,
• predavanja ob poljudno strokovnem gradi-

vu na temo zdravja, zdrave prehrane, pri-
delave hrane, ekologije,

• predavanje za starše prvošolcev Vzgajanje 
bralca,

• bralna značka za odrasle Knjiga, pojdi med 
Tržičane (od januarja do aprila, od oktobra 
do decembra; zaključna prireditev v maju),

• računalniško opismenjevanje ABC raču-
nalništva za generacijo 50 oz. 60+, 

• tematski večeri,
• priložnostne razstave o knjižničnem gradi-

vu in ustvarjalcih,
• sprejem in predstavitev Pretnarjevega 

nagrajenca  (v sodelovanju z Asociacijo 

Velenika in Občino Tržič),
• Knjižnica – prostor za vse: namenjeno po-

sameznim avtorjem, ki želijo svoja dela ali 
delovanje predstaviti v knjižnici. Na voljo 
jim je knjižnični prostor, vabila in obve-
ščanje medijev, program večera morajo 
imeti v večji meri ali celoti izdelan sami.

• v Domu Petra Uzarja  pogovor o(b) zgod-
bi: Branje-kramljanje,

• srečanja pogovorne skupine,  
• srečanja Društva slepih in slabovidnih,
• Društvo diabetikov Tržič - izvajanje meri-

tev krvnega sladkorja, holesterola 
• posebne akcije, ko podarjamo knjige,
• branje recenzij knjig na radiu Gorenc,
• »Iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja priporo-

čamo v branje« 

Dr. Tone Pretnar - 70 let

9. 8. 2015 je minilo 70 let od rojstva dr. To-
neta Pretnarja, po katerem nosi knjižnica ime. 
Tone Pretnar je bil verzolog, literarni zgodo-
vinar, polonist, docent in izredni profesor na 
evropskih fakultetah, svetovljan, prevajalec.  
Prevedel je pesmi  145. avtorjev, od tega 74 
poljskih, 19 ruskih, 23 drugih slovanskih, 12 
litavskih in 17 ostalih (angleški, francoski, 
nemški, perzijski, novohebrejski).  Na pred-
večer rojstva je knjižnica pred njegovo do-
mačo hišo pripravila slovesno akademijo in 
s sodelovanjem Občine Tržič namestila spo-
minsko ploščo. Pri izvedbi programa je sode-
lovalo Mladinsko gledališče Tržič. 

Vinko Möderndorfer

Vesna Milek

Vesna Radovanovič, Feri Lainšček, Ditka Čepin

Knjige so spodbujevalke 
dvomov. 

               Tjaša Koprivec

Pri planiranju poletnega pote-
panje po Sloveniji ali svetu so 
vam v pomoč turistični vod-
niki. Več kot 550 vodnikov in 
zemljevidov sveta vas čaka v 

naši knjižnici.  Obiščite nas, poiščite kaj 
zase in se prepustite poletnim užitkom.

Vse, kar ustvariš, vedno 
pride iz tebe. Ne glede na 
to, da opazuješ svet, da 
skušaš črpati iz ljudi okrog 

sebe, da bereš … je na koncu vse v 
tebi. 

Goran Vojnović

Svet bi bil boljši, če bi si 
ljudje znali vzeti čas zase 
in se včasih nasmejati 
samim sebi. 

Maja Kremesec

Ne zanašajte se preveč na 
to, kaj sem nekoč rekla, 
toliko kilogramov imam 
namreč od zarečenega 

kruha. 
Desa Muck

»Se s pisanjem da spreme-
niti svet?« 
»Ne vem. Gotovo pa zgod-
ba, če je dobro in prepričlji-

vo napisana, vpliva na posameznega 
bralca. Prepričan sem, da lahko 
napisano spremeni bralčev odnos do 
nekaterih reči. To gotovo. In če lahko 
literatura spremeni posameznika, 
svet pa je sestavljen iz posamezni-
kov, je teoretično povsem mogoče, 
da lahko zgodbe spremenijo svet.« 

Vinko Möderndorfer

O KOMEDIJI: Smeh je svo-
boda. Smejijo se ljudje, ki 
so svobodni. Smeha se ne 
da “zabremzati” (ustaviti).

O POEZIJI: Poezija je stvar mladosti. 
Je stvar čustvene razburkanosti, ki 
jo človek želi zapisati.

Vinko Möderndorfer

»Kaj je poezija, tudi in 
predvsem?«

Njena naloga je še zmeraj 
ukvarjanje z dušo. Na-

loga duše – ki ni duh niti materija, 
temveč vez med njima – pa je 
soočanje s smrtjo.  A poezija ne 
nastaja zato, da bi nas branila pred 
smrtjo, pa tudi ne zato, da bi nam 
pomagala nanjo pozabiti. Naloga 
poezije je veliko večja in težja – dati 
nam želi moč in pogum, da bi bili pri-
pravljeni umreti za ljubezen. 

Feri Lainšček

Dr. Miha Mazzini

Aleš Fevžer

Lilijana Praprotnik Zupančič-Lila Prap
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KNJIŽNICA PO MOJI MERI, ČE BI IMELI 
KDAJ VEČJO, BI IMELA

• parkirni prostor za obiskovalce
• dostop za invalide in mamice z vozički
• dvigalo
• velik izposojevalni pult in veliko dnevne 

svetlobe
• veliko prostora za police in knjige in pros-

tora med policami
• udobno in mirno čitalnico za delo in branje 

časopisov
• skrite kotičke s fotelji za branje po celi 

knjižnici
• sobo za poslušanje glasbe
• velik otroški oddelek z igralnim kotičkom
• nižje police na otroškem oddelku, da bi ot-

roci lahko sami dosegli vse knjige
• stalno dvorano za prireditve
• več računalniških mest za obiskovalce
• poseben prostor za domoznansko gradivo, 

kjer bi si ga lahko obiskovalci sami ogle-
dali

MOBILNOST KNJIŽNIC ZA KVALITETNEJ-
ŠE STORITVE

Strokovna delavka Sabina Šolar je, vključe-
na v projekt Erasmus+ »Mobilnost knjižnic 
za kvalitetnejše storitve«, dva tedna v aprilu 
2015 preživela v Helsinkih. 
Cilj  projekta je bilo spoznavanje novih knji-
žničarskih praks in metod izza naših meja ter 
zagon oz. izboljšanje mednarodnega sodelo-
vanja. »Finci so izjemni zagovorniki kulture, 
kar 85 % prebivalstva ima člansko izkaznico 
knjižnice. Otrokom je ta položena že skorajda 
v zibelko, najkasneje pa jo dobijo ob vstopu 
v osnovno šolo. Rdeča nit obiska knjižnic 
v Helsinkih in Turkuju je bila: dajmo pros-
tor ljudem. Prostori  so svetli, opremljeni z 
nizkimi policami, v njem je nemalo udobnih 
foteljev, nekateri od njih imajo še električne 
vtičnice, radio, slušalke … Knjižničarji že 
dolgo niso več zgolj izposojevalci gradiva (to 
namesto njih opravi knjigomat), pač pa  po-
magajo pri iskanju informacij, pri rokovanju 
s pametnimi telefoni in tablicami, umetnikom 
ponujajo prostor in pomoč pri predstavitvi 
njihovih del, knjižnih in umetniških, prise-
ljencem pomagajo, da se laže vključijo v 
družbo itd. 
Pri ureditvi knjižničnega prostora knjižničarji 
sodelujejo z uporabniki, potrebam knjižnic pa 
prisluhneta tudi država in lokalna skupnost. 
Knjižnice niso shranjevalni prostor knjig. Če 
knjiga leto dni ne zapusti knjižne police, je 
odpisana. Helsinške knjižnice imajo dobro 
organizirano medknjižnično izposojo, zato 
lahko uporabnik želeno knjigo dobi tudi iz 
druge knjižnice. Knjižnice v središču so od-
prte vse dni v tednu, ob sobotah in nedeljah 
zgolj v popoldanskih urah. Ostale knjižnice 
so prav tako na voljo uporabnikom: s člansko 
izkaznico si lahko vsak sam odpre vrata knji-
žnice.« je na kratko zapisala povzetek Sabina 
Šolar. 

V: Na kaj si najbolj ponosna?

M.K.: Ponosna sem, da smo kot ena manjših 
knjižnic v Sloveniji prvi naredili tako obse-
žen projekt in stopili izza svojih sten. Hvala 
še enkrat vsem, še posebno pa ljudem, ki so 
prišli pogledat in uživat v tem, kar smo našim 
občanom, aktivnim in potencialnim uporab-
nikom knjižnice,  pripravili.

Pretnarjev nagrajenec

Prireditev Knjižnica srce mesta smo zdru-
žili s sprejemom  letošnjega Pretnarjevega 
nagrajenca, slovaškega književnika in preva-
jalca Karola Chmela, ki je nagrado prejel za 
večletno posredovanje slovenske literature na 
Slovaškem ter vzpostavljanje slovensko-slo-
vaških kulturnih stikov z vrhunskimi prevo-
di novejše slovenske umetniške literature v 
slovanščino. Nagrajenca je pozdravil in mu 
zaželel dobrodošlico v Tržiču gospod župan, 
magister Borut Sajovic.  Pesmi Karola Chme-
la sta na odru recitirala Marina Bohinc in Ja-
nez Kikel. Mimo Pretnarjeve domače hiše je 
potem pot  obiskovalce vodila v knjižnico, kje 
je bil ogled Filma o Tonetu iz serije Filmski 
portreti tržiških ljubiteljskih kulturnikov, ki je  
osrednji kontinuirani projekt Zveze kulturnih 
organizacij Tržič. 

KNJIŽNICA - SRCE MESTA 

V letu 2015 je knjižnica dr. Toneta Pretnar-
ja praznovala kar nekaj častitljivih obletnic 
in sicer  40 let potujoče knjižnice v Tržiču,  
70-letnico ustanovitve javne sindikalne knji-
žnice in čitalnice ter 70-letnico rojstva dr. To-
neta Pretnarja. To je bilo treba obeležiti.

Vprašanje (V): Martina, kako ti je prišlo na 
misel, da bi praznovali na tako nov, drugačen 
način? 

Martina Klemenčič (M. K.): Bibliotekarji  
vedno iščemo načine, kako najti nove poti, 
kako približati knjige, dejavnosti, ki se odvi-
jajo v knjižnici tudi ljudem, ki tja ne zaidejo. 
Da jim pričaramo lepote knjižnice,  jim prika-
žemo, da je knjižnica prostor za vse, ne samo 
za ljubitelje knjig, ampak tudi za kratkočasje, 
za druženje, za spoznavanje novega, za raz-
vedrilo, za veselje in za informiranje in uče-
nje. Za vsakega se najde nekaj, da zadovolji 
svoje potrebe. Tako se mi je že skoraj dve leti 
poprej rodila ideja - popeljimo knjižnico iz-
ven naših zidov, med ljudi, na tržiški »plac«. 

V: In od odeje do izvedbe? Je bila pot zaple-
tena?

M.K.: Ko sem to idejo predstavila direktorici, 
mi je prisluhnila in vseskozi stala ob strani in 
mi pri projektu pomagala. Niti slutila nisem, 
koliko stvari, organizacije, idej in povezova-
nja prinese priprava takega projekta. 

V:  Verjetno si potrebovala tudi pomoč izven 
kolektiva knjižnice. Kdo ti je (najbolj) poma-
gal?

M.K.: Iskreno, če se ne bi povezali s Trži-
čanko Polono Brodar, ki ima z organizira-
njem prireditev dolgoletne izkušnje, mi ne bi 
uspelo. Pri programskem delu pa mi je bila v 
veliko pomoč Alenka Dolenc, ki je prireditev 
tudi vodila. 

V: Kaj pa, ko vsa organizacija in program že 
stojita?

M.K.: Ko se  je približal datum   dogodka,  
samo še moliš, da bo dobro vreme in da bodo 
ljudje prišli in se udeležili dogodkov, ki smo 
jih pripravili zanje. Knjižnica je preplavila 
ves Tržič, zaprli smo mestno jedro in v šestih 
urah pripravili 25 različnih dogodkov, od de-
lavnic za otroke, do predavanj, filma o Tonetu 
Pretnarju, zabavnih  glasbenih, plesnih nasto-
pov. O nastopajočih in sodelujočih ne bom 
izgubljala besed, ampak jim samo še enkrat 
izrekam zahvalo, kajti kdor je bil tam, je lah-
ko gotovo našel nekaj, kar ga je zanimalo. Še 
vreme nam je šlo na roke, saj je bil prekrasen 
sončen dan in ljudje so rekli, da imajo obču-
tek, da so nekje na morju na promenadi, kjer 
se na vsakem vogalu kaj dogaja. 

V: Kakšni so bili tvoji vtisi tisti dan? 

M.K.: Sama ne vem točno, kako je vse pote-
kalo, ker sem naredila nešteto kilometrov od 
enega prizorišča  do drugega, usklajevala in 
skrbela, da je vse teklo tako kot mora, toda 
na koncu dneva, ko nam je za razvedrilo pela 
Manca Špik, sem si tudi sama oddahnila in od 
sreče, ker se je vse dobro izteklo, z veseljem 
zaplesala in zapela. 

Ko sem  v vlogi režiserja, 
pisateljeva zgodba ni več 
njegova, pač pa to pos-
tane zgodba scenarista 

in igralcev. Ti zgodbi vtisnejo svoj 
pečat, zato sta si knjiga in film tako 
malokrat v popolnosti podobna. 

Goran Vojnović

Knjige so inštrument, ki 
pomagajo pri izobraževa-
nju in pri ozaveščanju. So 
pozitiven socialen faktor 

in pomagajo k ustvarjanju pozitivne 
klime v družbi. Ko držimo knjigo v 
roki, smo naredili nekaj dobrega za 
ves svet. Ko pa jo ponudimo otroku, 
smo naredili nekaj za prihodnost.

Ali poznate možnost poletne 
članarine? 
Če berete samo poleti (ste po-
čitniški / dopustujoči bralec) 
se lahko včlanite  za 2 meseca 

in plačate sorazmerni del članarine.

Brati je zdravo. 

KAJ BO PRINESLO JESENSKO LISTJE

• sprejem Pretnarjevega nagrajenca za leto 
2016

• spominski večer ob 140 letnici rojstva Iva-
na Cankarja

• Dr. Mirjam Milharčič Hladnik - do-
moznanski september - Prišleki, migracije

• Besedarije upokojenih Tržičanov
• Pavel Medvešek, predstavitev knjige  Sta-

roverci
• Anja Baš, predstavitev knjige Lačna živ-

ljenja za osnovnošolce
• Dr. Vesna Vuk Godina: Zablode postsoci-

alizma
• Drago Jančar
• Pavle Ravnohrib 
• Okoli sveta pod morjem nas bo vodil An-

drej Voje, po Namibiji Matjaž Pirš
• predavanja Spoznaj samega sebe
• lutkovne igrice za najmlajšeBreda Miščevič, Romana Turk, Elizabeta Verdir

Dr. Peter Čeferin in Orlando Uršič

Dr. Jerneja Novšak Brce, Govorne jezikovne mot-
nje

Dr. Ernes Petrič in Božena Kolman Finžgar

Tugo Marinček - Papua, Nova Gvineja

Jože Marolt- Po Ameriki s kolesom 7000 km 

Dr. Silvester Novak - St. Peterburg

Matej Meglič - Škotska

Dejan Ogrinec - Atos

Dr. Jan Bizjak Pravilno združevanje živil- pot do 
zdravja in dobrega počutja


