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OBRAZLOZITEV:
V skladu z 9. denorn Zakona 0 uresnicevanjujavneqa interesa za kulturo (v nadaljevanju: zakon)
se javni interes za kulturo doloca z zakoni ter nacionalnim in lokalnimi programi za kulturo,
udejanja pa se na podlagi letnih izvedbenih nacrtov programa kulture nosilcev javnega interesa
oz. obdne.
Letni izvedbeni program je pripravljen z vidika zagotavljanja kulturnih dobrin kot javnih dobrin
preko delovanja javne sluzbe (javni zavodi, sklad), kot tudi preko drugih izvajalcev kulturnih
programov

in projektov

posameznih projektov

5

na podlagi javnih

razpisov ali neposrednih

pogodb

za izvedbo

strani proracunskih uporabnikov. Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin

pa obCina uresnicuje javni interes za kulturo tudi z nacrtovanjern, gradnjo in vzdrzevanjern
javne in druge kulturne infrastrukture (investicije, vzdrzevanje, kulturna dediscina).
Hnancni nacrt je pripravljen

na podlagi sprejetega proracuna za leta 2018 in sledi vsebini

letnega izvedbenega programa kulture obcine. Glede na proracunski delez sredstev za kulturo
(za javna zavoda ter Sklad za Ijubiteljsko kulturo je namenjenih 85,03 % sredstev na podroqu
kulture), sestavni del tega programa predstavljata tako programa obeh javnih zavodov, kot tudi
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Obmocne izpostave Dornzale. Na podlagi javnih
razpisov (za programe
podroqu

in posamezne kulturne projekte)

se dodeljuje

7,43 % sredstev na

kulture. Preostala sredstva so namenjena investicijam, investicijskemu vzdrzevanju

infrastrukture

na podroqu

kulture in kulturni dedisdni (7,54 % sredstev na podroqu

Obcinskernu

svetu predlagamo

sprejem

Letnega izvedbenega

programa

kulture).

kulture

obcine

Dornzale za leta 2018.
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Obcinski svet Obcine Domzale sprejme Letni izvedbeni program kulture obelne Domzale
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Na podlagi 20. clena Statuta ObCine Dornzale (Uradni vestnik Obcine Dornzale,
9/11-uradno precisceno besedilo 2) je Obcinsk! svet ObCine Dornzale na__ seji dne
____
sprejel

LETNIIZVEDBENI PROGRAM KULTURE OBCINE DOMZALE ZA LETO 2018
Letni izvedbeni program kulture za leto 2018 se udejanja preko programov javnih
zavodov, javnega sklada, javnih razpisov za sofinanciranje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov. Javni interes za kulturo Obcine Domzale se uresnicuje z
zaqotavljanjern pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin,
kulturno raznolikost, slovensko kulturno identiteto. Ti pogoji se zaqotavljajo s
sprejetim proracunorn za leto 2018. Sestavni del letnega izvedbenega programa
kulture je torej tudi financni nacrt obcine, ki se spreminja v primeru, ce se spremeni
proracun za leta 2018 (rebalans-i).
I.
Javna zavoda in sklad:
1.1. Knjiznica Dornzale
Knjiznica Domzale, katere soustanoviteljica je ObCina Dornzale, izvaja redno
knjiznicarsko dejavnost, ki jo obcina neposredno sofinancira tako na lokaciji v
Oomzalah kot v Ihanu. V okviru redne dejavnosti javni zavod izvaja tudi druge
dejavnosti, ki so namenjene tako odraslim kot otrokom (prireditve in dogodki
namenjeni vsezivljenjskernu ucenju, izobrazevalnirn in kulturnim potrebam obcanov,
promociji domoznanske dejavnosti, izmenjevanju idej in seznanjanju uporabnikov s
knjiznicnim gradivom ter knjiznico ipd.). Na podlagi odlocbe Ministrstva za kulturo iz
leta 2007 je ugotoviti da Knjizrrica Dornzale kot osrednja knjiznica sodi med srednje
razvite knjiznice, pri cerner dosega 90 % vseh predpisanih minimalnih pogojev (od
tega glede strokovnih delavcev ...93 % minimalnih pogojev). Program delovanja
knjiznice (letni plan) je sestavni del programa kulture obCine.
1.2. Kulturni dom Franca Bernika Dornzale
Obcina Dornzale je ustanoviteljica javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika
Dornzale (kulturni dom), katerega program je sestavni del tega programa. Kulturni
dom upravlja tako z Galerijo Dornzale, kot tudi z Menacenkovo dornacijo. Zavod je s
prevzemom likovnega razstavisca leta 2000 pricel z redno galerijsko dejavnostjo, s
prevzemom Menacenkove dornacije s 1.1.2011 zaqotavlja pogoje za muzejsko idr.
dejavnost (tudi stalna razstava kiparja Franca AhCina), od prve polovice leta 2002 je
javni zavod vodil poslovanje (administrativne, tehnicne in financne naloge) v zvezi z
izdajo obCinskega glasila Siamnik. S spremembo akta 0 ustanovitvi je kulturni dom
prevzel tudi izdajateljske pravice nad glasilom Siamnik. V letu 2012 je bila v
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Siamnikarskem muzeju postavljena stalna muzejska postavitev slamnikarstva (300 let
slamnikarstva na Dornzalskern).
V letu 2014 je kulturni dom prevzel v upravljanje tudi odkupljeno »Kofutnikovo
dornacijo«, ki je evidentirana kot kulturna dediscina.
Kulturni dom je v letu 2009 price] s filmsko dejavnostjo, nacrtuje pa se nakup
prenosnega digitalnega projektorja, ki odpira moznosti kino-projekcij na razlicnih
lokacijah (Cesminov park idr.).
Program javnega zavoda za leta 2018 je priloga tega programa.
1.3. Javni sklad RSza kulturne dejavnosti, Obmocna izpostava Dornzale
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Obrnocna izpostava Dornzale, realizira
predvsem programe na nivoju obcine, regije in drzave. Sredstva pridobiva od
republiskeqa sklada in od obcin, katerih obrnoqe pokriva. Program za leta 2018 je
priloga tega programa.

II.
Programi Ijubiteljskih kulturnih drustev in drugih izvajalcev na podroqu kulture:
2.1. Javni razpisi za programe in projekte kulturnih drustev in drugih izvajalcev na
podroqu kulture
Obcina Dornzale na podlagi javnih razpisov sofinancira naslednje programe oziroma
projekte:
2.1.1. programi in projekti kulturnih drustev in drugih izvajalcev na podrcqu kulture,
2.1.2. zalozniska dejavnost.
V primeru javnih razpisov se sredstva delijo na podlagi Pravilnika za vrednotenje
kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proracuna Obcine Dornzale
(Uradni vestnik Obcine Dornzale, st. 9/13 in 11/15). Predlog za dodelitev sredstev
predstojniku (zupanu) pripravi strokovna komisija, upostevaje dolocila Zakona 0
uresnicevanju javnega interesa za kulturo.
Na podlagi izdane odlocbe 0 dodelitvi sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci
kulturnih programov oziroma projektov na podlagi izpolnjevanja pogojev in kriterijev
iz naslova javnih razpisov, izvajalci in obcina sklenejo pogodbo, na podlagi katere
dostavijo potrebno dokumentacijo,
ki izkazuje izvedbo prijavljenih programov
oziroma projektov in je podlaga za dodelitev javnih sredstev. Sredstva za posamezne
projekte proracunskih uporabnikov se lahko dodelijo na podlagi neposredne
pogodbe.

III.
Investicije, investicijsko in drugo vzdrzevanje, ohranjanje kulturne dediscine:
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3.1. in 3.2. Obnova opreme in investicijsko vzdrzevanje kulturnih domov
Na podlagi javnega razpisa se zaqotavljajo tudi sredstva za obnovo opreme In
investicijsko vzdrzevanje kulturnih domov, ki sicer niso sestavni del javne
infrastrukture, so pa nujno potrebna za zaqotavljanje pogojev za delovanje kulturnih
drustev in drugih izvajalcev na podrcqu kulture. Na podlagi vlog proracunskih
uporabnikov
in podpisanih pogodb se dodeljujejo
sredstva za te namene,
zagotovljena pa so na postavki Obnova opreme in investicijsko vzdrzevanje kulturnih
domov proracunskih uporabnikov.
3.3. Ohranjanje kulturne dediscine
Na podroqu
ohranjanja kulturne dediscine potekajo akcije v skladu
s
konservatorskimi smernicami
Zavoda za varstvo kulturne dediscine Siovenije,
Obrnocna enota Kranj (v nadaljevanju: Zavod). Del sredstev se deli na podlagi javnega
razpisa. Sredstva so namenjena tudi tekocernu vzdrzevanju spominskih obelezij, ki
prav tako poteka v skladu s konservatorskimi smernicami Zavoda. Predlogi se med
letom dopolnjujejo, glede na ugotovitve pri ogledih in na spremenjene situacije na
terenu, obicajno pa gre za obnovitvena dela ali urejanje zernljisko knjiznega stanja ali
sluznosti oziroma dostopov do spomenikov. V okviru razpolozljivih sredstev se
upostevajo pobude zainteresiranih organizacij (KS, drustev ipd.).
3.4. Letno qledalisce Studenec
Sredstva so namenjena obnovi nadstresnice in platnene strehe nad letnim
qledaliscern z namenov vzpostavitve pogojev za nemoteno odvijanje kulturnega
programa v tem qledaliscu.

ObCina Dornzale
ObCinski svet
Datum:
Stevilka:
ZUPAN
TONIDRAGAR
Priloge:
-letni izvedbeni program kulture obCine Dornzale za leto 2018-financni nacrt
-program dela Knjiznice Dornzale za leta 2018
-program Kulturnega doma Franca Bernika Dornzale za leta 2018
-program dela Javnega skiada RS za kulturne dejavnosti, Obrnocne izpostave
Dornzale za leto 2018
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Tabela: LETNI IZVEDBENI PROGRAM KULTURE OBCINE DOMZALE ZA LETO 2018
-FINANCNI NACRT
v EUR
prorecunsk»
nacrtovana
delez
namen
ororecunske
v%
postavka
sredstva
I. javni zavodi, sklad
1.403.377
85,03%
1.1.Knjiznica

731.995

44,35%

183100

649.755

39,37%

183102

82.240

4,98%

650.382

39,41%

551.882
98.500

33,44%
5,97%

Domzale

1.1.1. Knjiznica Dornzale-redna dejavnost
1.1.2. Sofin.nakupa knjiznega gradiva za
Knjiznico Dornzale
1.2.
Kulturni
Domzale

dom

Franca

Bernika

1.2.1. Kulturni dom Franca Bernika Dornzale
1.2.2. Glasilo Siamnik

183200
183400

1.3. Sklad za Ijubiteljsko

183301

kulturo

21.000

1,27%

II. programi
in projekti
Ijubiteljskih
kulturnih drustev in drugih izvajalcev

122.600

7,43%

2.1. Javni razpisi za programe in projekte
oziroma
neposredne
pogodbe
za
projekte proracunsklh uporabnikov

122.600

7,43%

2.1.1. Programi kulturnih drustev in Zveze
kulturnih drustev

183300

114.600

6,94%

2.1.2. Zalozniska dejavnost

183101

8.000

0,48%

III. investicije, investicijsko
kulturna dediscina

vzdrievanje,
124.500

7,54%

3.1. Obnova opreme
in investicijsko
vzdri.
kulturnih
domov
proraeunsklh
uporabnikov
3.2. Sofinanciranje
infrastrukture
in
opreme kulturnih drustev

183502

20.000

1,21%

183506

22.000

1,33%

3.3. Ohranjanje

182102

22.500

1,36%

183509

60.000

3,64%

1.650.477

100,00%

kulturne dediscine

3.4. Letno gledalisce Studenec

skupaj sredstva za letni izvedbeni program kulture 2018
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Letni program kulture

"Vedno sem si predstavljal, da so nebesa nekeksne knjiznica. "
Jorge Luis Borges (1899-1986)

knjiznica
DOMZALE

IZVEDBENI PLAN KULTURE
KNJIZNICA DOMZALE
PROGRAM DELA

2018

november 2017

50

Letni program kulture

knjiznica
uClM"'!d.!.

Uvod

Knjiznica Dornzale je javni zavod, ki opravljajavno sluzbo na podrocju knjiznicne dejavnosti
za obmocje obcin Domzale, Lukovica, Menges, Moravec in Trzin, skupaj za vee kot 58 tisoc
prebivalcev, Ie v Domzalah za 35.513 obcanov.
Knjiznica Domzale je osrednja knjiznica za obmocje ze omenjenih petih obcin, ki skrbi za
usklajevanje nabavne politike gradiva na svojem obmocju, spremlja in usmerja strokovno
dele na podlagi dogovorjene knjiznicarske politike in neposredno pregleduje dele krajevnih
knjiznic, skrbi za strokovno izpopolnjevanje knjiznicarskih delavcev, svetuje, zbira podatke
delovanju knjiznic na svojem obmoeju in vodi njihov razvid.
Osrednja knjiznica je nosilka knjiznicnega informacijskega sistema, zato organizira
knjiznicno informacijsko sluzbo za dogovorjene naloge, ima lastno bazo podatkov, se
povezuje z drugimi informacijskimi centri v lastnem sistemu ter vodi in organizira
medknjiznicno izposojo.

0

1. Javni interes

V javni interes skladno z Zakonom
~
~

0

knjiznicarstvu

na podroeju knjiznicne dejavnosti sodijo:

optimalna ponudba knjiznicnega grad iva;
ponudba informacij in storitev, ki so osredotocene

na kulturne, izobrazevalne,

informacijske in socialne potrebe okolja;
~ informacijsko opismenjevanje in podpora vsezivljenjskernu ucenju;
~ zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo grad iva, pridobivanja
informacij in smotrne izrabe prostega easa v knjiznici;
'" ornogocanje dostopa do domoznanske zbirke za lokalne studije;
\~ ornogocanje dostopa do svetovnih virov informacij, zlasti s pomocjo elektronskih
publikacij in interneta;
~ rnedknjiznicna izposoja iz domacih in tujih knjiznic.
2. Knjiznicna

dejavnost

Knjiznicno gradivo obsega knjizno in neknjizno gradivo, serijske publikacije in elektronske
vireo
Standardi za splosne knjiznice dolocajo kriterije za obseg knjiznicne zbirke in letni prirast
gradiva. Splosna knjiznica tako dopolnjuje knjiznicno zbirko z lastnim prirastom z najmanj
250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjiznega gradiva na 1.000
prebivalcev.

Standard
Plan

Enota

~njige

~eknjizno gradivo

~kupaj

Domzale
Dornzale

~.878

~88

9.766

17.037

~95

7.832

Zgornja vrstica tabele prikazuje nakup knjiznega in neknjiznega grad iva glede na Standarde za
splosne knjiznice in Pravilnik 0 pogojih za izvajanje knjiznicne dejavnosti kot jayne sluzbe,
spodnja pa dejanski plan nabave.
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knjiZnica
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2.1. Izposoja gradiva
Izposoja knjiznicnega gradivaje v primerjavi s slovenskim povprecjern zelo visoka, kar
knjiznico se dodatno zavezuje k pretehtanemu nakupu. Povecan nakup zaradi omejenih
sredstev ni mogoc. Zaradi velikega obrata knjiznicnega gradivaje verjetnost poskodb grad iva
vecja in strosek vzdrZevanja gradiva (popravila, vezava) je zato relativno visok.
V zadnjem obdobju se izposoja knjiznicnega gradiva minimalno zmanjsuje in sicer predvsem
zato, ker knjiznica ne dosega vee tako visokega stevila izvodov zelo branega grad iva.
2.2. Clanstvo
Knjiznica Dornzale ima veliko uporabnikov in izmed njih visok odstotek tudi clanov.
Trend vclanjevanja je konstanten in pricakovati je, da bo tako tudi v letu 2018. Clanstvo je
veliko ne Ie zgolj zaradi potreb po izposoji knjiznicnega grad iva, temvec tudi zaradi
dejavnosti (prireditve za otroke, mladino in odrasle) ter informacijskih razlogov (uporaba baz
podatkov). Stevilno clanstvo pomeni povecano obremenjenost tako zaposlenih kot
racunalniske in ostale opreme. Financna posledica velikega obiskaje povecanje stroskov za
vzdrzevanje racunalniske opreme in knjiznicnega gradiva. S clanstvom je povezana tudi
izdelava clanskih izkaznic.
Knjiznica Domzale se sooca tudi s problemom dolznikov. Zoper njih smo uvedli ukrep
blokiranja izposoje na dom. Seveda pa lahko tak uporabnik nemoteno uporablja knjiznicno
gradivo in storitve znotraj knjiznice.
V zadnjem obdobju se opaza trend zdruzevanja izkaznic; posamezni clani druzine imajo Ie
eno clansko izkaznico, kar posledicno vpliva na nizje clanstvo.
2.3.0bisk
Stevilo obiskovalcev zaradi izposoje in uporabe knjiznicnega gradiva v knjiznici,
posredovanja informacij, uporabe osebnih racunalnikov za iskanje informacij na spletu in
obiska prireditev je visoko. Pricakovati je, da bo skupni obisk minimalno upade!.
2.4. Izobraievanje uporabnikov
Izobrazevanje uporabnikov za uporabo knjiznice in njenih virov je eno od osnovnih
poslanstev knjiznice. Knjiznica Dornzale v svoje bibliopedagoske aktivnosti vkljucuje
celotno rnrezo vrtcev in sol na obmocju delovanja. lzvaja informacijsko opismenjevanje
odraslih uporabnikov in uporabnikov s posebnimi potrebami. Glede na dobre odzive
obiskovalcev bo knjiznica z aktivnostmi nadaljevala v naslednjem obdobju.

2.5. Dejavnosti
Prireditve in dogodki v knjiznicah so namenjeni vsezivljenjskemu ucenju, izobrazevalnirn in
kulturnim potrebam obcanov, promociji domoznanske
dejavnosti, izmenjevanju
idej in
seznanjanju uporabnikov s knjiznicnim gradivom ter knjiznico. Z razlicnimi aktivnostmi
zelimo vplivati na kvaliteto bivanja v lokalnem okolju.
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knjiznica
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Pomemben letni cilj je povecanje izposoje kvalitetnega grad iva, zato si bomo prizadevali siriti
zavest 0 pomenu kvalitetnega, tako posameznikovega
kot druzinskega branja. Nasa cilja sta
predvsem razvoj bralne kulture in informacijsko opismenjevanje. Stem namenom izvajamo
razl icne dejavnosti:
.V) promocija branja za otroke, mlade in odrasle (obelezitve posebnih dni);
~ dele z otroki in mladino: knjizna in knjiznicna vzgoja, priloznostne razstave, knjizni
kvizi;
~ kreativne delavnice, pravljicne urice, igralne urice oz. pravljicne urice za predsolske
otroke - gl. tabelni prikaz;
~ razstave;
~ predavanja, predstavitve, strokovna srecanja, literarni veceri, - gl. tabelni prikaz;
~ internetni servisi: dornaca spletna stran, Moja knjiznica, portal Dobreknjige.si, Kamra
(podaljsevanje, narocanje, rezerviranje gradiva);
.~ rnedknjiznicna izposoja;
-\l domoznanska dejavnost; zbiranje, arhiviranje in promocija del domoznanskih avtorjev.
Tabelni prikaz:
Pravljicne
ali igralne
urice!
teden
2 + Ihan

Kreativne
delavnice
!Ieto

4 + Ihan

Poleg opisanih dejavnosti
~

*
e
~
~

\l
~
~
~
~
~

Srecanja

z
ustvarjalci
!Ieto
6

Predstav.
knjig!
leto

Potopisna
predavanja
!Ieto

Inform.
opismenj.
odraslih

Upor. s
pos.
potrebami

8

8

10 + 6

2

po celotni knjiznicni mrezi potekajo tudi:

Pravljicni palcek: predsolska bralna znacka Knjiznice Domzale, ki jo oblikujejo
strokovni delavci mladinskega oddelka in vanjo vkljuCijo kakovostno gradivo za to
starostno skupino. V projekt se ze nekaj let vkljucujejo vrtci in I. razredi osnovnih sol
iz vseh obcin ustanoviteljic;
bibliopedagosko dele (obiski skupin iz vrtcev, osnovnih sol (lastni programi in projekt
Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za solstvo »Rastem s knjigo«), srednje sole in
sole s prilagojenim programom tako osrednje knjiznice v Dornzalah kot krajevnih

knjiznic);
sodelovanje v projektih sol in vrtcev na obmocju;
slovenski kulturni praznik - februar;
svetovni dan poezije - marec;
mednarodni dan knjig za otroke, dnevi slovenske knjige, svetovni dan knjige in Noc
knjige - april;
sodelovanje v projektu Teden vsezivljenjskega ucenja - maj;
sodelovanje v projektu DEKD - september;
organizacija in sodelovanje na prireditvah ob tednu otroka - oktober;
tradicionalni slovenski zajtrk, dan splosnih knjiznic - november;
Ta veseli dan kulture - december.

2.6. Domoznanstvo
Domoznanstvo obsega zbiranje, hranjenje, arhiviranje
grad iva ter posredovanje domoznanskih informacij.
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Domoznanska zbirka vsebuje vse, kar je novega ali pomembnega v zvezi z obcinami
Domzale, Menges, Moravec, Trzin in Lukovica. Stem gradivom knjiznica organizira zbirko
lokalno obarvanega znanja.
Domoznansko gradivo knjiznico tesno povezuje z lokalnim okoljem. To gradivo ornogoca
nasirn uporabnikom danes in v prihodnosti spoznati kraje in Ijudi, njihovo zivljenje in obicaje.
Z digitaliziranim gradivom pa zelimo domoznansko gradivo predstaviti predvsem mlajsi
generaciji, ki ji je virtualni svet blizji kot tiskana beseda.
Cilj je vzbuditi v lokalni skupnosti zavest, da lahko vsakdo, ki isce informacije ali zeli
poglabljati svoje znanje 0 svojem zivljenjskem okolju, najde uporabne informacije v knjiznici,
ki deluje v tej lokalni skupnosti. Za dosego tega cilja bomo tudi v bodoce promovirali
domoznansko zbirko ob organiziranih obiskih ucencev, dijakov in ostalih organiziranih
skupin. Domoznanska zbirka je predstavljena na spletni strani Knj iznice Domzale, dl.ib-u in
na spletnem portalu Kamra. Nadaljevali bomo s projektom Moja ulica, kamor smo tudi
pritegnili sodelavce iz lokalnega okolja in rezultat nasega dela bo prikazan na Kamri.
V letu 2018 bomo nadaljevali z organizacijo domoznanskih razstav.
Ukvarjali se bomo z zbirko starih razglednic. V letu 2018 bomo nadaljevali z zbiranjem in
razvrscanjem slikovnega gradiva z obmocja danasnje Obcine Domzale, pri cemer bomo se
naprej sodelovali z zunanjimi sodelavci in zasebnimi zbiralci.

2.7. Projekti
Sodobna knjiznica je razvojno naravnana. Zaposleni v Knjiznici Dornzale v skladu s svojim
poslanstvom izvajajo vrsto aktivnosti promocije branja. lzvedba in kakovost projektov sta
odvisni tako od vlozenega dela kot sredstev. Nacrtuje se tudi izvedba projektov, ki zahtevajo
posebna sredstva za knjizevne ustvarjalce, avtorje, organizacijo in material.
Za otroke in mladino Knjiznica Domzale pripravlja:

e,
~

"

~

CUDEZNI KOVCEK: oblika priblizevanja kakovostnega gradiva najmlajsim
uporabnikom knjiznice, saj si v pravem otroskem kovcku izposodijo razlicne knjige po
izboru strokovnih delavcev;
ZVEDAVCEK: bralno spodbujevalni projekt. Knjiznicarji pripravijo v knjizni
nahrbtnik izbor knjig s tematiko, ki je blizu otrokom in njihovim starsem (letni casi,
dojencek, ~ubezen, strah, spanje ... );
PRAVLJJCNA LUTKARIJAje
projekt, s katerim skusamo otrokom priblizati knjige
skozi igro z lutkami. Pripravili smo tri kovcke z lutkami iz treh klasicnih pravljic. V
kovcke smo poleg lutk iz omenjenih pravljic dodali se istoimenske knjige, DVD
zgoscenko in knjigo za starse. Pravljicna lutkarija vabi tako otroke kot starse, da
pobegnejo v svet pravlj ic in igre;
BRALCEK: bralno spodbujevaLni projekt namenjen najrnlajsirn otrokom, starim od 0
- 3 let. V prikupnih nahrbtnikih se skrivata dye kartonki (knjigi s trdimi listi) in

igraca;
$ ZLATE HRUSKE: knjige oznacujemo z nalepko »zlata hruska«, ki so jo prejele

~

najkakovostnejse knjige za otroke in mladino po izboru Pionirske - centra za
mladinsko knjizevnost in knjiznicarstvo pri MKL;
KRlZ-KRAZ: kviz meseca v treh razlicicah: za otroke do 6. leta, za otroke stare od 6
do 9 let in za otroke starejse od 10 let. Otroci preko kviza spoznavajo knj izevne
junake;
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RAZSTA VE: pripravljamo razlicne razstave po tematiki, pomembnih dogodkih v
svetu knjizevnosti in tako vabimo Ijudi k izposoji teh knjig;
~ ANDERSENOV DAN V KNJIZNICI - pripravljamo program ob 2. aprilu mednarodnem dnevu knjig za otroke;
~ MALA GALERlJA SLOVENSKIH ILUSTRATORJEV: dopolnjujemo zbirko
originalnih del slovenskih ilustratorjev;
~ V PRA VLJICAH SMO DOMA: knjizni junaki v podobi - na oddelku za najmlajse
bralce gradimo zbirko lutk knjiznih junakov;
~ BRALNICE POD SLAMNIKOM: festival mladinske literature, ki ga organizira
zalozba Mis, Knjiznica Domzale pa je soorganizatorica. Predviden je podoben
program kot v letu 2017. V organizaciji Knjiznice Dornzale bo potekal v prostorih
knjiznice celotedenski festival dejavnosti, ki jih izvajamo za nase bralce skozi celo
leto. V tednu festivala bomo pripravili zakljucke dejavnosti: Pravljicni palcek, V
sozitju s knjigo, Pravljicne urice, Zelvino bralno potovanje, Zaplesimo v pravljico,
Pikino cajanko, bralnih krozkov ... Povezali se bomo tudi medgeneracijsko - z
Univerzo za tretje zivljenjsko obdobje Lipa Domzale;
\ll S KNJlGO V ZELENI TRA VI: v maju branje pravljic preselimo v Cesminov park (v
okviru festivala Bralnice pod slamnikom);
~ SRECANJE Z USTVARJALCEM: pripravljamo v sodelovanju z osnovnimi solami
in obelezujerno razlicne dogodke, povezane s knjigami. Po dogovoru v knjiznici
pripravimo srecanje s pisateljem/ico, pesnikom/ico ali ilustratorjem/ko;
.fr) ZALOZBE GOSTUJEJO V KNJIZNICI DOMZALE: povezujemo se s slovenskimi
zalozbami in izvajamo razlicna sodelovanja;
~ ZELVTNO BRALNO POPOTOVANJE in ZELVTNO POLETNO BRALNO
POPOTOV ANJE; s pornocjo vodenega programa otroke in druzine motiviramo za
obisk knjiznice, branje in dejavnosti, ki jih izvajamo;
~ POLETJE S KNJIGO: projektje namenjen otrokom od 10. do 15. leta, vabi jih k
branju v poletnem pocitniskem casu. Mladi bralci morajo med pocitnicarni prebrati 4
knjige, tri leposlovne knjige in eno poucno knjigo ter v zgibanki strniti svoje misli 0
prebranem. lzberemo tudi najljubse knjige po izboru mladih bralcev;
~ 1,2, 3 ... ZNAM!: projektje namenjen otrokom od 10. do 15. leta, otroke vabi k
spoznavanju poucnega gradiva z razlicnih podrocij clovekovega znanja. Mladi bralci
morajo tekom solskega leta prebrati vsaj 4 knjige ter v zgibanki zapisati svoje misli,
razrnisljanja 0 prebranem;
~ PIKTNA CAJANKA: gre za preplet zgodb 0 Piki Nogavicki ter igranja S Piko
Nogavicko in njenimi prijatelji ob igralnem setu. Sledi se Pikina ustvarjalnica;
tl PRA VLJICNO-GLASBENI PROJEKTI: projekti, ki jih izvajamo sami ali v
sodelovanju z zunanji sodelavci (Plesna sola Miki). Namenjeni so predsolskim
otrokom in otrokom prve triade osnovne sole. Vkljucujejo poslusanje pravljice,
orientacijo v prostoru, izrazanje z gibom in plesno poustvarjanje ali ucenje razlicnih
pesmic, izdelavo enostavnih glasbenih instrumentov ... Starsern po koncani dejavnosti
pripravimo knjige v povezavi z vzgojo najmlajsih in knjige, ki jih priporocamo
otrokom njihove starosti. Pri otrocih z glasbenimi pravljicami razvijamo izrazanje in
komuniciranje z umetnostjo;
~ POTUJOCA KNJIZNICA SE PREDSTAVJ: projekt sodelovanja z Vrtcem Urso,
Enoto Mavrica v Krtini, kjer ima Knjiznica Dornzale postajalisce Potujoce knjiznice.
Otroke skusamo motivirati za obisk Potujoce knjiznice, predstavimo jim bibliobus:
ogled in nacin izposoje. Vsako skupino v vrtcu obisce tudi knjiznicarka, ki izvede
bibliopedagosko uro; pove pravljico, pokaze raznovrstno gradivo, ki ga ima knjiznica:
spregovori 0 ravnanju s knjigami, predstavi postopek vpisa in izposoje;
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DVORANA IGRAC: igraje zelo pomembna za otrokov razvoj in ucenje. V knjiznici
veckrat predstavimo svojo igroteko, bogato zbirko kakovostnih igrac in tudi zbirko
igroknjig ter igralnih knjig za otroke;
POCrrNISKE DEJA VNOSTI:
Odklopi se! (druzenje ob druzabnih igrah).

Odrasle bralce spodbujamo
casa s sledecimi projekti:

h kakovostnejsemu

branju in kvalitetnemu

~

prezivljanju

prostega

OKUSIMO BESEDO: Bralna znacka Knjiznice Domzale za odrasle, ki jo oblikujejo
bibliotekarji odraslega oddelka in zajema kakovostno leposlovno (romani, eseji in
poezija) in strokovno gradivo;
~ V SOZITJU S KNJIGO: Bralna znacka za osebe z motnjo v dusevnem razvoju;
~ BRANJE V OBLAKU: E-bralna znacka za vse Ijubitelje branja, ki uporabljajo
elektronske naprave;
\11 SLOVENOLOGIJA: NENAVADNA VPRASANJA Z NOAHOM: mesecna srecanja:
Dr. Noah Charney razkriva razliko med zivljenjem v Sioveniji in ZDA ter svoje
videnje Siovenije. Vecere sooblikujejo razlicni gostje, ki so si kot tujci izbrali
Siovenijo za svoj dom, ter znani Siovenci;
~ BRALNI KLUBI: Zakljucene skupine zvestih bralcev se srecujejo in pogovarjajo 0
kakovostni slovenski in tuji literaturi;
~ BRALNA SRECANJA ZA STAREJSE: Zaposleni predstavljajo knjige in ostalo
knjiznicno gradivo oskrbovancem v domovih upokojencev;
~~ RASTEM S KNJlGO: Sodelujemo v nacionalnem projektu za prve letnike srednjih
sol;
~ LITERARNE NAGRADE: Oznacujemo v Sloveniji nagrajene knjige. Za posamezne
nagrade izdelamo nalepke, ki uporabnike opozarjajo na doloceno knjigo ali avtorja;
$ SPLOSNE RAZST AVE NA TEMO LITERATURE: Redno spremljamo dogodke s
podrocja literature in pomembne izpostavimo v obliki male razstave ter tako povabimo
uporabnike k izposoji dolocene literature;
~ TEMATSKE RAZSTAVE: Razstavljamo knjige na razlicne teme ob razlicnih
dogodkih, obdobjih, obletnicah in tako povabimo uporabnike k izposoji
izpostavljenega gradiva;
~ KNJIZNICARJI PRIPOROCAMO: Pripravljamo izbor kakovostnega knjiznega
gradiva za poletno branje;
~ S KNJIGO V PARK: Sodelujemo z Arboretumom Volcji Potok. Pripravljamo gradivo,
ki si ga obiskovalci lahko izposodijo v casu obiska parka;
~ KNJIGOBEZNICE:
Na razlicnih lokacijah izven knjiznice so postavljene hisice ali
regali s podarjenimi ali odpisanimi knjigami, ki si jih obcani lahko izposodijo. Knjige
prebirajo v blizini knjigobeznic ali pajih prebirajo doma in vrnejo kasneje;
~ LITERARNA KA VARNA: Literarno-glasbeni veceri z uveljavljenimi slovenskimi
pesniki in pisatelji. V programu sodelujejo ucenci Glasbene sole Dornzale;
~~ SODELOVANJE Z USTANOV AMI, katerih poslanstvo je ukvarjanje z Ijudmi s
posebnimi potrebami.
~ PROJEKT KNJTZNICNE USLUGE ZA SLABOVIDNE: S posebnimi nalepkami
oznacujerno gradivo, ki je tiskano z vecjirni crkami. Na razpolago je tudi lupa v
casopisni citalnici, kjer lahko uporabniki prebirajo gradivo;
~ SODELOVANJE Z VAROVANCI DOMOV ZA OSTARELE: Sodelovanje poteka
predvsem na podrocju vsezivljenjskega ucenja in branja;
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KNJIZNICA NA DOMU: Namenjenaje vsem clanom Knjiznice Domzale, ki zaradi
invalidnosti, starosti ali tezje bolezni tezko ali sploh ne morejo uporabljati osnovnih
storitev knjiznice. Izvaja se na obrnocju Knjiznice Domzale.
~ NAMIGI ZA BRANJE: Ob razlicnih dogodkih, obdobjih, obletnicah ali posebnih
priloznostih izpostavimo knjige na izbrano temo. Opozarjamo na dolocene trenutke in
obdobja v casu, ki so povezana z nasirni zivljenji. Na ta nacin povabimo nase clane k
izposoji posebej izpostavljenega knjiznicnega gradiva;
~ S KNJlGO V KINO: Kulturni dom Franca Bernika v sodelovanju s Knjiznico
Domzale v okviru delovanja Mestnega kina Dornzale vsak mesec izbere film, ki ima
neposredno ali posredno povezavo z literaturo ali literarnimi ustvarjaIci;
~ KUL TURNA DRUSTVA SE PREDSTA VIJO: Kulturna drustva imajo velik po men
za kulturno zivljenje v obcini in Sirse. V sodelovanju z JSKD Domzale zeiimo sirsi
javnosti predstaviti raznolike Ijubiteljske kulturno-umetniske dejavnosti ter bogato
ustvarjalnost clanov drustev, ki delujejo na obrnocju obcin Domzale, Menges,
Moravec, Lukovica in Trzin;
~ SE POMNITE, DOMZALCI?: V sodelovanju s Turisticno informacijskim centrom
Dornzale zelimo ohraniti in oziviti zgodbe starih Domzalcev. Poleg klenih Dornzalcev
gostimo tudi mlajse poznavalce Dornzal, ki odstirajo tancice skrivnosti iz zakulisja
zgodb;
~ DAN ZA ZDRA VJE, SPORT IN REKREACIJO: V sodelovanju z Zavodom za sport
in rekreacijo Domzale ter lokalnimi organizacijami, povezanimi z zdravim nacinom
zrvljenja, zelirno obcane navdusiti za razlicne obi ike rekreativnega sporta. Obcani
lahko prisluhnejo predavanju na temo zdravega nacina zivljenja ter se udelezijo
brezplacne in strokovno vodene vadbe na stadionu v Domzalah;
~ ALZHEIMER CAFFE - POGOVORI 0 DEMENCI: V sodelovanju z Domom
upokojencev Domzale potekajo pogovori 0 demenci, ki nosijo ime Alzheimer caffe.
Gostje so priznani strokovnjaki s tega podrocja. Pogovori so namenjeni vsem, ki se na
kakrsenkoli nacin srecujejo z boleznijo demence;
~ BlBA LEZE - CIKEL SRECANJ ZA STARSE Z DOJENCKI: Srecanja predstavljajo
smiselno vsebinsko celoto - strokovno pornoc in nasvete pri komunikaciji in
vzpostavljanju odnosa z dojenckorn. Cikel srecanj ponuja pestro paleto predavanj in
delavnic za starse in dojencke, podkrepljene s stevilnimi koristnimi in zanimivimi
nasveti ter prakticnirni primeri;
\l SRECANJA Z USTV ARJALCI: Gostimo najrazlicnejse ustvarjalce, ki ustvarjajo na
razlicnih podrocjih ter svoja znanja in vedenja delijo z nami. Gostje so ustvarjalci iz
Slovenije in tudi tujine. Osnova vsakega srecanja je knjiga, kije avtorsko delo nasih
gostov. Knjige gostov so del nase knjiznicne zbirke;
~ ALI VESTE?: Vsebina kvizaje vezana na razlicne avtorje in njihova dela. Kvizje v
razlicnih oblikah, npr. krizanka, skrivanka, ipd. Projektje namenjen odraslim
uporabnikom knjiznice;
" ZALOZBE GOSTUJEJO V KNJIZNICI DOMZALE: Povezujemo se s slovenskimi
~alozbami in izvaJamo razlicna sodelovanja;
¥) STARTAJ DOMZALE: Od strasti, poslovne ideje do zmage: Predstavljamo uspesne
podjetniske zgodbe in ideje obcanov;
~ VERJAMEM V BRANJE: Projekt smo pripravili skupaj z drustvom Verjamem vate
(zdruzenje starsev, z izkusnjami in znanjem, otrok z motnjo v telesnem in dusevnem
razvoju). Projekt vsebuje stiri srecanja: tri bralna srecanja in reciklarnico.
Slednjo pripravi drustvo in povabi tudi zunanje obiskovalce, da spoznajo drustvo,
njihovo dejavnost in ustvarjalnost. Pripravili smo tudi zgibanke Verjamem v
branje.
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Strokovni projekti v letu 2018:

\l predstavitev projektov s podrocja domoznanstva na spletni strani knjiznice ter portalu
~
~
~
~
~

Kamra;
sodelovanje pri portalu dobreknjige.si;
sodelovanje v projektu Biblos - elektronska knjiga v slovenskem jeziku;
urejanje knjiznicne zbirke in prilagoditev zbirke za uporabnike s posebnimi potrebami;
skrb za zbirko filmskega gradiva Nenada Jovicica;
predstavitev/izpostavitev
posameznih zbirk knjiznice.

2.8. Uporabniki s posebnimi potrebami
V Knjiznici Dornzale posebno pozornost namenjamo uporabnikom s posebnimi potrebami.
Izvajamo bralno znacko V sozitju s knjigo, ki je namenjena osebam z motnjo v dusevnem
razvoju (sodelujemo z drustvom Sozitje). Poleg rednih mesecnih srecanj v prostorih knjiznice
uporabniki doma prebirajo knjige, ki jih pripravijo knjiznicarji.
lzvajamo bralna srecanja v domovih upokojencev.
Za Ijudi s slabim vidom (primarno starejsi) smo pripravili 4 e-bralnike, predstavili nacin
uporabe injih dali v uporabo Domu upokojencev Domzale.
Za stanovalce bliznjih domov upokojencev organiziramo vodstva po vecjih razstavah in
izvajamo program za ohranjanje kognitivnih sposobnosti. Organiziramo medgeneracijska
srecanja, kamor poleg starejsih povabimo tudi otroke iz okoliskih vrtcev in sol.
Ornogocarno izposojo bralnih ocal in uporabo elektronske lupe.
Za naglusne uporabnike smo v dvorani knjiznice namestili indukcijsko zanko.
Urejamo gradivo za osebe z disleksijo.
Posebej so oznacene knjige z vecjimi crkami.
Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoce
izposoditi zvocne knjige - zgoscenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoscenke je mozno
poslusati v knjiznici ali pa si jih izposoditi na dom.
Bolnim in ostarelim omogocamo dostavo knjiznicnega gradiva na dom.
Skupaj z Domom upokojencev Dornzale in Kulturnim domom France Bernik izvajamo
projekt Alzheimer caffe, ki je namenjen vsem, ki se srecujejo z demenco.
Odpisane knjige podarjamo drustvom in skupinam, ki skrbijo za socialno sibkejse.
Sodelujemo z osnovno solo Roje, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Zanje
pripravljamo posebne bibliopedagoske ure.
Za otroke, lei imajo tezave z branjem, in otroke s posebnimi potrebami izvajamo branje v
druzbi terapevtskega psa in vodnika (Tacke berejo).
Sodelujemo z drustvom Verjamem vate, ki je zdruzenje starsev in otrok z motnjo v telesnem
in dusevnem razvoju.
V zbirki hranimo taktilne slikaniee ter igrace za slepe in slabovidne otroke. V enoti v Ihanu
igrace tudi izposojamo na dom.
Spletna stran knjiznice je prilagojena uporabnikom s slabsirn vidom.
Sodelujemo z drustvom lesenski evet, v katerem se srecujejo starejsi obcani, Skupaj z njimi
pripravljamo delavniee.
Za uporabnike s posebnimi potrebami in starejso populaeijo po dogovoru izvajamo prilagojen
program IKT opismenjevanja.
Sodelujemo z Institutom Republike Siovenije za rehabilitaeijo in sodelujemo pri zaposlitvah
nj ihovih rehabi Iitandov.
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2.9. Zaloznistvo

Pri svojem delu se Knjiznica Domzale, predvsem zaradi ustreznega informiranja svojih
uporabnikov, nujno srecuje tudi z zaloznisko dejavnostjo. Med drobno zaloznisko dejavnost
sodijo razlicna informativna gradiva: urniki, ceniki, priporocila, navodila, obvestila, plakati,
informativne zgibanke, koledar prireditev.
Posebno obliko zaloznistva predstavlja urejanje dornace spletne strani in profila na druzabnern
omrezju Facebook.
3. Kadrovski nacrt

V letu 2018 nacrtujemo naslednjo kadrovsko strukturo:
Na podlagi 36. elena Zakona 0 knjiznicarstvu; 14. elena Pravilnika 0 pogojih za izvajanje
knjiznicne dejavnosti kotjavne sluzbe; Pravilnika 0 nacinu dolocanja skupnih stroskov
osrednjih knjiznic, ki zagotavljajo knjiznicno dejavnost v vee obcinah, in stroskov delovanja
krajevnih knjiznic; Pravilnika 0 notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjiznice
Dornzale (2017), je nacrtovana naslednja kadrovska struktura:
a) strokovni delavci:
~ bibliotekar (VII): 12,5
'" visji knjiznicar (VI): 4
~ knjiznicar (V): 7,5*
b) manipulativni in adrninistrativno-tehnicni
delavci:
" racunovodja (VII): 1
~ poslovni sekretar (VII): 1
~ knjiznicni manipulant (IV): 2,5
.V) tehnicni delavec (V): I
c) direktor: 1
SKUPAJ: 30,51 sistemiziranih delovnih mest
Knjiznica Domzale zaradi racionalizacije javnih sredstev ne zaposluje racunovodje, ampakji
ta dela vodi zunanji racunovodski servis, torej neposredno zapolnjuje 29,5 sistemiziranih
delovnih mest.
Zaradi racionalizacije poslovanja tudi najbolj nujna dela, kot so hisnisko vzdrzevalna dela,
ciscenje in voznja bibliobusa opravljajo zunanji izvajalci.
V prihajajocern obdobju bo zaradi sledenja normativom, zahtev ZPIZa in sirjenja knjiznicne
mreze oblikovan Pravilnik 0 notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjiznice
Domzale, ki bo vkljuceval navedene spremembe.
V knjiinici opravljajo delo skladno s Standardi za splosne knjiinice strokovni knjiinicni delavci
z visoko, visjo in srednjo izobrazbo.
Splosna knjiinica zaposluje 5 strokovnih knjiinicnih delavcev na 10.000 prebivalcev, ki jih
razporedi v osrednjo knjiinico, organizacijske enote in izposojevalisca.

I Dodatno delovno mesto knjiznicarja
(polovicni delovni cas - 4 ure) je sistemizirano zaradi izpolnjevanja
odlocbe ZPIZ-a 0 prilagoditvi delovnega mesta zaposleni delavki - knjiznicarki, invalidu IlI. kategorije.
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Po izracunu glede na standard za splosne knjiinice, je za Knjiinico Domzale primerna
zapos/itev 29 strokovnih delavcev, 5,80 manipulativnih delavcev, 2 strokovna delavca za razvoj
racunalniske mreie, komunikacij in programske opreme (informatik) in 3,80 upravnih
delavcev; tore} skupaj 40,6 delavca.
4. Obratovalni cas (Uredba

0

osnovnih storitvah knjiznic, Ur. I. RS st. 29/03):

Knjiznicna javna sluzba je namenjena temu, da na celotnem obmocju delovanja zagotovi
enakomeren in enakopraven dostop do knjiznicnega gradiva, informacij in storitev, zato skusa
knjiznica organizirati odprtost posameznih knjiznic in izposojevalisc tako, daje ta casovno in
po obsegu prilagojena potrebam vecine Ijudi v posameznem okolju.
Knjiznica v Dornzalah bo v letu 2018 za uporabnike odprta II ur dnevno od ponedeljka do
petka in 5 ur ob sobotah, v Ihanu pa 15 ur tedensko. V Obcini Dornzale ima knjiznica tudi
postajalisca potujoce knjiznice: Dornzale (Dom upokojencev Domzale), Krtina, Zice, Rova,
Dolenje.
Potujoca knjiznica vozi vsak drugi teden v mesecu.
V decembrskih

predpraznicnih

dnevih velja v knjiznici sobotni urnik.

V juliju in avgustu deluje Knjiznica Domzale v skladu z Uredbo po poletnem delovnem casu.
V juliju in avgustu potujoca knjiznica ne vozi.
5. Potrebna oprema in vzdrzevanje
~
~

vzdrzevanje oz. nakup iztrosene racunalniske opreme za uporabnike in zaposlene;
redno vzdrzevanje;
<\f) redno vzdrzevanje prostora in opreme potujoce knjiznice;
~ ustrezna signalizacija postajalisc potujoce knjiznice;
~ drobni inventar.
6. Krajevna knjiznica Ihan
Vzpostavitev knjiznice v lhanu pomeni dopolnitev rnreze Knjiznice Dornzale.
Knjiznica v lhanu je pomemben dejavnik pri oblikovanju
kulturnega,
informacijskega
in izobrazevalnega utripa lokalne skupnosti. Z vkljucevanjem v lokalno skupnost [han
Knjiznica Domzale stopa v nekoliko bolj podezelsko okolje.
V knjiznici je kakovostna knjizna zbirka. Poseben poudarek knjiznica v Ihanu namenja
izposoji neknjiznega grad iva, saj je primarno osredotocena na izposojo druzabnih iger in
didakticnih igrac. Poleg tega si clani v ihanski enoti lahko izposodijo revije na dom.
Program promocije branja v enoti je raznolik in namenjen vsem starostnim skupinam. S
svojimi storitvami knjiznica vzpodbuja otroke, da rastejo s knjigo, odrasle pa osvesca 0
pomenu udelezbe v vsezivljenjskem ucenju. S posebnimi dejavnostmi za otroke, mladostnike
in starejse knjiznica postaja tudi medgeneracijsko sticisce.

7. Problematika
Obcani mnozicno zahajajo v knjiznico. Posledica velikega obiska in izposoje je povecana
potreba po stevilu knjiznicnih izvodov. Zaradi nizanja sredstev za nabavo knjiznicnega
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gradiva v primerjavi s sredstvi izpred nekaj let Knjiznica Domzale potrebam uporabnikov
more slediti v zeleni meri.

ne

V Knjiznici Dornzale se soocamo s tezavami glede shranjevanja gradiva in opreme.
Primernega skladisca znotraj knjiznice nimamo, pray tako nimamo sredstev za najem
primernih prostorov v blizini knjiznice.
7. Povzetek
Knjiznica Domzale je clanica Zdruzenja splosnih knjiznic Siovenije, ki na svoji spletni strani
poudarja, da so »splosne knjiznice izobrazevalna, informacijska in kulturna sredisca ter
socialna sticisca; so najpomembnejSe kulturne institucije v lokalnih skupnostih, katerih
poslanstvo je uveljavljanje kulture v njeni eticni, socialni, gospodarski in politicni razseznosti
ter razvijanje pismenosti, se posebej inforrnacijske pismenosti, in vsezivljenjsko
izobrazevanje celotne populacije. Splosne knjiznice so nepogresljiv agens lokalne skupnosti,
saj so brez zadrzkov na voljo vsem clanom skupnosti, ne glede na raso, narodno pripadnost,
starost, spol, vero, jezik, invalidnost, socialni polozaj, zaposlitev in stopnjo izobrazbe«.
Knjiznica Domzale je zavod kakovostnih uslug. Nagovarja vsakega posameznika
vstopi vanjo. Deluje za jayne koristi svojega okolja.

v kraju, naj

Uporabniki si izposojajo razlicno gradivo, obiskujejo prireditve in dogodke, se udelezujejo
izobrazevanj, uporabljajo racunalnike in internet, dostopajo do razlicnih baz podatkov, berejo
casopise in revije.
Storitve knjiznice lahko uporabljajo tudi virtualno, z obiskom spletne strani knjiznice in
virtualne knjiznice Siovenije (COBISS), portalov Kamra in Oobre knjige, Digitalne knjiznice
Siovenije (dLib.si) ali svoje vprasanje naslovijo na virtualnega knjiznicarja.
Knjiznicna zbirka sledi normativom.
Posebno pozornost knjiznica namenja zbirki lokalnega
krepitev pripadnosti lokalnemu okolju.

znacaja,

saj ta pomeni

sredstvo za

Knjiznica je dobro obiskana tako zaradi obiska dogodkov in prireditev kot zaradi kakovostne
knjiznicne zbirke. Velik obisk seveda pomeni vecje povprasevanje po gradivu. Gradiva je
zaradi nizjih sredstev premalo in uporabniki pogosto ne morejo dobiti zelene knjige. Kot kazejo
podatki, bosta zaradi nizjega nakupa branega, aktualnega, knjiznicnega gradiva tako izposoja
kot obisk knjiznice pocasi upadala. Knjiznica bo morala se krepiti promocijo branja in knjige,
V Knjiznici Domzale se zavedamo, da morajo priloznosti biti odprte za vse, ob tern pa mora
biti posebej poskrbljeno za ranljive skupine, saj je socialna vkljucenost vseh prebivalcev
pomemben razvojni dejavnik vsakega obmocja. Posebno pozornost bo knjiznica se naprej
namenjala otrokom, starejsim, invalidom in priseljencem.
Knjiznica je prostor, ki presega razlike in zdruzuje,
lokalna skupnost vlaga v njeno delovanje in razvoj.

to pa se kako opravicuje sredstva, ki jih

Povezovalna vloga, ki je ena izmed temeljnih funkcij knjiznice, je v sodobnem casu
neprecenljiva. Pomembno je, da se ustanovitelji zavedajo pomena knjiznice ter ji posvecajo
posebno pozornost, tudi financno.
Pripravila: Barbara Zupanc Oberwalder,

direktorica
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-Kultura je skupek dosezkov, vrednot cloveske druzbe, ki so rezultat clovekovega
delovanja, ustvarjanja
-Kultura je dejavnost, ki obsega podrocje clovekovega umskega, zlasti umetniskega
delovanja in ustvarjanja
-Kultura je lastnost cloveka glede na obvladanje, uporabljanje
splosno veljavnih
nacel, norm, pravi! pri vedenju, ravnanj .

• Kulturni
kulturnih
kvalitetnih
Zanrsko
»blagovno
vrednot.

dom Franca Bernika Domzale bo organizator
kvalitetnih in vrhunskih
ustvarjalnih
dosezkov slovenskih
ustvarjalcev
in poustvarjalcev
ter
kulturnih dogodkov in dosezkov ustvarjalcev in poustvarjalcev iz tujine.
raznoliko kulturno ponudbo
bomo organizirali
kot zaupanja vredno
znamko«, naravnano v prihodnost in terneljeco na izhodiscih preverjenih

.V Kulturnem domu Franca Bernika Dornzale cutimo posebno odgovornost
do
vsakega izmed obiskovalcev
prireditev.
Njihova pricakovanja
bomo zdruzili v
celovito ponudbo kulturnih vrednot z uresnicevanjern
zakonskih in moralnih pravi!
poslovanja. Enako odgovornost cutimo tudi do izvajalcev kulturnih programov zato
bomo poskrbeli utrditev dobrega imena javnega zavoda. Pricakovanja uporabnikov
in izvajalcev kulturnih dobrin bomo uresnicili z ustreznim motiviranjem zaposlenih
in tistih zunanjih sodelavcev, ki skrbijo za uspesno realizacijo kulturnih vrednot.

Program Kulturnega doma Franca Beruika Dornzale za leta 2018
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PROGRAMSKI IN IZVEDBENI CILJI V LETU 2018
Letni program Kulturnega doma Franca Bernika Dornzale v letu 2018 sestavljata v
prireditvenem delu programa realizacija drugega dela sezone 2017/18 in prvi del sezone
2018/19, ki trenutno se ni oblikovan (sprejem junij 2018). Program prireditvene
in
razstavne dejavnosti Kulturnega doma Franca Bernika Dornzale je pripravljen kot
zaokrozena celota sezon, ki se zacenjajo septembra in koncajo s poletjem naslednjega
koledarskega leta. Program sestavlja kar se da pestra ponudba prireditev in razstavnih
dogodkov z vseh podrocij prireditvenega znacaja, to je glasbenih prireditev, gledaliskih
predstav razlicnih zanrov, drugih odrskih dejavnosti, prireditev za otroke, prireditev, s
katerimi spodbujamo ustvarjalnost
mladih, razstav in filmskih projekcij ter ostalih
prireditev v lastni produkciji, soorganizaciji ter prograrnov, ki jih v Kulturnem domu
Franca Bernika organizirajo zunanji organizatorji. Sezonsko so pripravljeni in oblikovani
tudi programi Menacenkove dornacije, Galerije Dornzale in Slamnikarskega muzeja.
Kulturni dom Franca Bernika Dornzale je javni zavod, ki mu je obcina kot ustanoviteljica
ornogocila z ustanovitvenim aktom (v letu 1998, 2003 in 2012) sorazmerno zelo siroko
paleto razlicnih dejavnosti. V letu 1999 je zavod prevzel tudi organizacijo in izvedbo
Mednarodnega festivala komorne glasbe Groblje, ki so se v letu 2004 prenehali izvajati, v
letu 2000 pa je s prevzemom Likovnega razstavisca pricel z redno galerijsko dejavnostjo
v Galeriji Dornzale. Poleg tega je Kulturni doma Franca Bernika prevzel od Obcine
Dornzale v upravljanja objekt Menacenkove domacije (od leta 2011 dalje) in Kofutnikove
dornacije (od leta 2014 dalje). V letu 2012 je Obcinski svet Obcine Dornzale (na 13. seji,
12. aprila 2012) sprejel nov Odlok 0 izdajanju glasila Slamnik, v katerem je za izdajatelja
dolocil Kulturni dom Franca Bernika Dornzale.
S filmsko dejavnostjo smo priceli v letu 2009, v letu 2010 pa jo razsirili tudi z moznostjo
predvajanja filmov s 35 mm traku.
Ze v letu 2012 smo priceli z aktivnostmi pri
vzpostavitvi digitalnega kina, ki je pricel svojo pot v letu 2013. V tern letu smo prvic
realizirali program Letnega kina na prostem v Cesminovem parku. Od leta 2015 potekajo
v okviru filmske dejavnosti trije filmski abonmaji, eden od njih namenjen posebej starejsi
populaciji. V letu 2017 je bilo s financno pornocjo Obcine Domzale zamenjano filmsko
platno in zvocna tehnika.
V letu 2012 je bila v Slamnikarskem muzeju postavljena stalna muzejska postavitev
slamnikarstva (300 let slamnikarstva na Dornzalskem], vsako leto je postavljena vsaj ena
obcasna razstava.
V Menacenkovi dornaciji je bila v letu 2016 postavljena stalna razstava kiparja Franca
Ahcina.
V letu 2017 je bila pripravljena tudi Idejna zasnova za prenovo Kofutnikove domacije.
V letu 2014 smo v okviru delovanja Galerije Dornzale priceli tudi z Galerijo na potepu posebno obliko obiskovanja likovnih razstav v doma in v tujini, na katerih je poudarek na
strokovnem vodenju nasega zunanjega sodelavca akademskega kiparja [urija Smoleta.

Casopis Slamnik izhaja enkrat mesecno, kar vpliva na programsko
pokriva aktualno
aktualnost.

dogajanje,

zato je bolj usmerjen

v

politiko, saj tezko
vsebine, ki presegajo trenutno

Program Kulturnega doma Franca Beruika Dernzale za Ieto 2018
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PRIREDITVENA

DEJAVNOST

Kulturno-umetnlski programi
Osnovna programska shema je pripravljena kot rezultat analize dosedanje programske
politike, ki sloni na raznovrstni programski ponudbi, terneljeci na abonmajskem razpisu
[gledaliskern, glasbeno-scenskem,
koncertnern, fiImskem in dveh otroskih abonmajih s
predstavami
za otroke), obogatenem
s programi, ki smiselno zaokrozajo podobo
posamezne
sezone po posameznih kulturnih zvrsteh. Programsko bomo prioritete
oblikovali skladno z aktualnimi dogodki in casovno dostopnostjo izvajalcev ter optimalno
kadrovsko
izkoriscenostjo
zaposlenih delavcev zavoda in zunanjih sodelavcev. Ta
optimalnost predstavlja:
o

24 ponovitev 6 gledaliskih uprizoritev za gledaliske abonmaje in za izven
Gledaliski abonma je avtorsko oblikovan program sestih uprizoritveno in zanrsko
razlicnih gledaliskih predstav slovenskih poklicnih dramskih gledalisc oz. drugih
izvajalcev ali izvajalskih skupin.
Tehnlcnt pogoji nasega odra onernogocajo
gostovanja nekaterih zanimivih gledaliskih uprizoritev, ki bi zagotovo se mocneje
potrdili osnovno usmeritev
po kvalitetnih
in zanimivih uprizoritvah,
tako
dramskih kot komedijskih zanrov. Pomembna tehnicna pomanjkljivost ni sarno
velikost odra, ampak predvsem premajhno zaodrje. Posamezno predstavo je
potrebno glede na interes abonentov sttrtkrat ponoviti, kar predstavlja tudi vecj!
financni strosek. V letu 2018 bode med drugim gostovali ciani SNG Nova Gorica in
Gledalisca Koper s predstavo [eklene magnolije, SNG Maribor s Staromodno
kornedijo, Presernovo gledallsca Kranj s predstavo Pred upokojitvijo in SNG Drama
Ljubljana s predstavo Razglednice.
Program oblikuje Cveta Zalokar.

o

5-6 koncertov za koncertni abonma in za izven
Koncertni abonma klasicne glasbe, ki ga avtorsko oblikuje vrhunski slovenski
glasbenik Mate Bekavac, je avtorsko zaokrozena celota sestih koncertnih vecerov,
oblikovanih
kot sest samostojnih
programskih
enot s tematsko izbranimi
skladbarni, ki letos nosijo skupni naslov SUVENIRJI S POTOVANJ.Tematski izbor je
izjernen, tudi mednarodno obarvan, saj bode gostovali varovanci ene najbolj elitnih
privatnih glasbenih akademij iz Kronberga. Na odru kulturnega doma bodo
nastopili tudi William Hagen, Gareth Lubbe, Santiago Canon Valencia, pa Komorni
zbor Dekor, Nuska Drascek, Nina Strnad. Na koncertih bo sodeloval abonmajski
komorni orkester,
sestavljen iz pretezno mladih slovenskih poustvarjalnih
umetnikov, zdruzenih z mladostnim zarom idealizma in predanostl, ki se jim bode
pridruzili domaci in tuji solisti. Koncertni abonma bo tudi v sezoni 2017/18
oblikoval Mate Bekavac, s poudarkom na praizvedbi nekaterih skladb slovenskih
avtorjev, med drugim tudi dornacina Tornaza Habeta ter koncertih manjsih zasedb
in posarneznikov, vrhunskih glasbenih poustvarjalcev iz tujine in tudi Slovenije.

Program Kulturnega doma Franca Berutka Domzale za leto 2018
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o

12 prireditev 6 kulturnih dogodkov za glasbeno scenski abonma in za izven
Glasbeno scenski abonma je ponudba prireditev, ki se izvedbeno
gibljejo med
gledaliscern, glasbo in plesom. Ob zanrski raznolikosti jih povezuje govorjena
beseda in glasba. V programski sezoni 2017/18 bomo na domzalskern odru med
drugim gostili pevko Laro Jankovic, Svetlano Makarovic, predstavo maribosrskega
gledalisca Glorius! In noviteto Cakalnlca po literarni predlogi Gorana Vojnovica, ki
jo bosta izvedla Lado Bizovicar in [anez Hocevar Rifle.
Program oblikuje Jure Maticic.

o

40 ponovitev prireditev za otroske abonmaje
Program prireditev za otroke in mladino, oblikovan za zakljucene abonmajske
sku pine otrok iz dornzalskih vrtcev in nizjih razredov osnovne sole, je oblikovan kot
zaokrozena celota treh, stirih ali petih prireditev, ki so zanrsko tako raznolike, da
omogocajo najmlajsim otrokom njihovi starosti primerno spoznati najsirso paleto
estetik. Od lutkovne in igrane predstave, preko plesne prireditve, glasbenega dogodka
ali filmske predstave z izdelavo opticne igrace, V letu 2018 bomo med drugim
najmlajsim pokazali predstavo za otroke Katje Gehrmann Medved in mali, Skrata
Kuzmo in Vevericka posebne vrste Svetlane Makarovic ter zivo risanko Severni sij.
V sezoni 2017/18 smo prvic oblikovali in zasnovali tudi Sobotni Otroski abonma za
izven, v okviru katerega si bode otroci v letu 2018 lahko ogledali Medvedka Puja
Lutkovnega gledalisca Pupilla, Afrisko sonce Gledalisca Mali veliki in lutkovno
predstavo trzaskega gledaltsca po motivih Andersena Kdo je sesil cesarju nova
oblacila.
Programa otroskih abonmajev oblikuje Jure Maticic,

o

10 prireditev za otroke v ciklu »Sobotna matineja«, za izven
Nacelu raznolikosti pa sledi tudi cikel »Sobotna otroska matineja« v casu od
oktobra do vkljucno aprila ob sobotah, vanjo pa so vkljucene tako lutkovne
predstave kot tudi filmske projekcije. Program prireditev za otroke oblikuje Jure

Maticic,

Program Mestnega kina Domzale
Osnovna usmeritev Mestnega kina Dornzale je prikazovanje kvalitetnih filmov »art«
produkcije, pri cemer se naslanjamo na slovenski in evropski, pa tudi azijski film, iz
programa pa ne izkljucujerno kvalitetnejsih filmov ameriske produkcije. Mestni kino je
clan zdruzenja Evropa cinemas, od katerega prejemamo tudi del financnih sredstev. Pray
tako je aktivni clan Art kino mreze Slovenije. Poseben poudarek je dan projekcijam za
otroke in mladino, za katere je Kulturni dom tudi pridobil sredstva na razpisih
Slovenskega filmskega centra, ter dornzalskirn premieram slovenskih filmov s pogovori s
filmskimi ustvarjalci. Nadaljevali bomo tudi s pripravo tematskih pogovornih dogodkov,
ki so se izkazali za dobro sprejete in so popestrili dosedanje ze uveljavljene premiere
slovenskih filmov. Programsko bomo priori tete oblikovali skladno z aktualno filmsko
produkcijo in casovno dostopnostjo
filmov ter optimaino kadrovsko izkoriscenostjo
zaposlenih delavcev zavoda in zunanjih sodelavcev. Z letom 2013 smo presli na digital no
projekcijo, saj klasicna 35 mm projekcija ne bo vee v uporabi za projekcije filmov iz redno
distribucije.
Od leta 2015 se tudi neposredno vkljucujerno s projekcijo filma na

Program Kulturnega doma Franca Bernika Dornzale za Ieto 2018
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Rotterdamski mednarodni filmski festival ter v zivo spremljanim prenosom pogovora z
ustvarjalci in sodelovanja z vprasanji preko Twitterja. Mestni kino Domzale sodeluje z
Evropskim pariamentom pri izboru najboljsega evropskega filrna, prejemnika filmske
nagrade LUX,kar ornogoca tudi brezplacno projekcijo filmov. Vseskozi sodelujemo tudi s
festivalom Gorniskega filma Dornzale (projekcija nagrajenih filmov), s Knjiznico Dornzale
pa skupno pripravljamo promocijo filmov, narejenih po literarnih predlogah, za katere
nudimo Clanom Knjiznice Domzale 20 % popust pri nakupu vstopnic. Mestni kino
Domzale sodeluje tudi z srecanji Alzhaimer caffe in pripravlja posebne projekcije filmov,
ki govorijo 0 demenci. Ze v letu 2013 smo z digitalnim kinom rea liz irati tudi prve
projekcije na prostem, v letu 2015 pa smo se odlocili za brezplacne projekcije v
Cesminovem parku in stevilo projekcij ter obiskovalcev tudi obcutno povecali.
Filmski program oblikujeta Jure Maticic in Cveta Zalokar. V letu 2018 bomo predvidoma
realizirali:
o
o
o
o

o
o
o
o

16 filmskih projekcij v filmskem abonmaju in za izven
8 filmskih projekcij z uvodnimi predstavitvami v filmskem abonmaju za starejse
2 tematska pogovora ob filmskih projekcijah
250 filmskih projekcij za izven
20 filmskih projekcij v ciklu »Sobotni druzinski film«. za izven
14 filmskih projekcij v ciklu »Sobotna filmska matineja«, za izven
9 filmskih projekcij na prostem, Kino v parku, za izven
Najmanj 5 premiernih projekcij slovenskih filmov s pogovori z ustvarjalci filma

Program Galerije Domzale
Galerija Dornzale deluje v sklopu Kulturnega doma Franca Bernika od leta 2000. Sicer
ima razstavna dejavnost ze pestro zgodovina od sredine 70 let preteklega stoletja in je
potekala v istih prostorih, kjer deluje se danes. Prostor je vse manj lokacijsko primeren za
svoje delovanje, saj je odmaknjen od dogajanja in ima tudi sicer slabo opremo in
infrastrukturo,
je brez primerno
urejenega
ogrevanja
(ogrevamo
z elektricnimi
radiatorji). Kljub temu pa smo s popestritvami, ki jih predstavljajo ponovno uvedeni redni
pogovori z razstavljajocimi umetniki in priblizevanje likovne umetnosti s strokovno
vodenimi obiski likovnih razstav doma in v tujini Galerija na potepu), priblizati sicer v
druzbi vse bolj zapostavljeno likovno umetnost, sirsi publiki. Kulturni dom je pricel tudi
z oblikovanje stalne zbirke sodobne likovne umetnosti, ki trenutno obsega 57 likovnih
umetnin. Tudi v letu 2018 nacrtujerno odkup vsaj enega likovnega dela za umetnisko
zbirko. Galerijski programi so vezani na samostojne razstave s podrocja slikarstva,
kiparstva, grafike, fotografije, video umetnosti, vecrnedijskih instalacij in interaktivnih
projektov. V prvem delu sezone 2018 bomo najprej videli izjemno razstavo Cankar v
stripu, kjer v tandemih sodelujejo pisatelji Gombac, Rozman in Gombac z ilustratorji
Stepancicern, Sinkovcem in Komadinovo, v januarju nas caka dornaca razstava kiparja
[urija Smolceta, kasneje pa bomo videli se likovne razstave Mase Gale, Petra Kostruna in
dr. [ozefa Muhovica,
Program Galerije Domzale avtorsko oblikuje strokovni sodelavec [uri] Smole. Sestavni del
galerijskega programa je tudi kulturno-vzgojni program MINI Galerije, pod strokovnim
vodstvom Lucke Berlot, ki obsega vodenje po razstavah in priprave sobotnih delavnic,
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prirejenimi starostni zahtevnosti
bomo predvidoma pripravili:

o
o
o
o

otrok iz vrtcev in osnovnih ter srednjih sol. V letu 2018

6 samostojnih razstav
6 kulturno-vzgojnih programov vezanih na tematiko razstav
odkup umetniSkega dela za stalno zbirko
4 strokovne ekskurzije z ogledom Iikovnih razstav Galerija na potepu

MUZEJSKA DEJAVNOST
Program Menacenkove domaelle
Muzejska hisa Menacenkova
dornacija je pomemben
prostor dornzalske kulturne
dediscine zaradi ohranjanja in prikazovanja dornzalske preteklosti, ki sloni na obrtniski
tradiciji. Bogato opremljena s starimi predmeti in pohistvorn je hisa avtenticen prikaz
nekdanje podobe hise in zivljenja kmecko-obrtniske
druzine. Bivalni del hise je namenjen
etnografski zbirki, v gospodarskem delu pa so urejeni razstavni prostori za likovne in
muzejske razstave. V obnovljenem
pcdstresnem
prostoru bomo v letosnjem letu
pripravili nekaj dogodkov in delavnic. Po dolgoletnih prizadevanjih smo v letu 2016 v
zgornjih prostorih postavili stalno razstavo umetniskih del kiparja Franceta Ahcina.
Vsako leta je organiziran tudi poseben Iikovni natecaj, ob tern pa pripravljena tudi
posebna razstava izbranih del, prvo nagrajeni ustvarjalec pa v naslednji sezoni dobi
moznost samostojen razstave. Program Menacenkove domacije in muzejske dejavnosti v
celoti oblikuje umetnostna zgodovinarka Katarina Rus Kruselj, ki pomembno pozornost
posveca tudi kulturno-vzgojnim
programom. V letu 2018 bo v Menacenkovi domaciji
pripravljena
med drugim tudi zgodovinska razstava ob 70 obletnici smrti Frnaceta
Bernika, predvidoma pa je v nacrtu naslednji kulturni program:
o
o
o
o

4
4
4
1

razstave
kulturno-vzgojnih programov vezanih na tematiko razstav
delavnice
sredina pripovedovalska ali glasbena vecera Iiudskega izrocila

Kofutnikova domaeila
Kulturni dom je v letu 2014 od Obcine Domzale prevzel v upravljanje Kofutnikovo
domacijo v [arsah. Objekt je v izjemno slabem stanju, zato smo v letu 2014 iz njega
preselili vse muzejske predmete
v povecane skladiscne prostore v bivsi tovarni
Univerzale. Priceli smo s popisom ter evidentiranjem muzejskih predmetov , ki pa je bil
prekinjen zaradi nevarnosti rusitve. V letu 2016 smo zakljucili s popisom muzejskih
predmetov. Na osnovi dodatnih sredstev v proracunu za leto 2017 smo s posebno
strokovno komisijo dorekli namenskost in lokacijo Kofutnikove dornaci]e, ter obcini
predali Idejno zasnovo obnove in umestitve z okvirnim projektantskim
predracunorn.
Poskrbeli smo tudi za najbolj nujna vzdrzevalna dela, placilo stroskov in zavarovanje. V
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letu 2018 predvidevamo
pricetek obnove domacije in prernescanja
Slamnikarskem parku, kar je odvisno od odlocitve Obcine Dornzale.

na lokacijo

v

Program Slamnikarskega muzeja
Leto 2012 predstavlja izjemno pomembno prelomnico za dornzalsko kulturno dediscino,
Kulturni dom Franca Bernika Domzale je v okviru prostovoljnega studijskega krozka pod
strokovnim vodstvom Gorenjskega muzeja Kranj postavil izredno bogato in pestro
slamnikarsko muzejsko razstavo »300 let slamnikarstva«, ki siri vedenje ter vzbuja in
krepi zavest 0 domzalski slamnikarski dediscini. Ob razstavi nudimo tudi vodene oglede
ter demonstracije pletenja kit in sivanja slamnikov ter razlicne delavnice. V letu 2014 je
bil pripravljen tudi kulturno-vzgojni program za ucence osnovnih in dijake srednjih sol.
Razstava je stalno odprta pet dni v tednu. Poteka cetrta sezona, ko pripravljamo posebne
pogovorne dogodke oz. srecanja, poimenovana kot »Srecanje pod slamniki«. Dogodke, ki
bodo povezani tako s slamnikarstvom, domaco obrtjo in rokodelstvom z nasega podrocja
pa tudi posameznih slovenskih pokrajin pripravlja Cveta Zalokar. V letu 2018 bodo
pripravljeni pogovori z Borisom Cokom 0 staroverstvu
in starovercih, 0 vsebinskem
interpretacijskem
nacrtu za Kofutnikovo dornacijo, ter pogovor z Vlasto Mlakar rastlinski
dediscini. Slamnikarsko zbirko smo v letu 2014 dopolnili z obseznejsim odkupom
muzejskih predmetov. V letu 2014 je bila pripravljena tudi obcasna razstava 0 Vitezu
Adamu Ravbarju s Krumperka v sodelovanju s Komisijo za turizem pro Obcini Dornzale, v
letu 2015 je bila pripravljena razstava fotografskih portretov znanih Domzalcanov in
drugih osebnosti fotografa Vilija Majhenica. V letu 2015 je bi! realiziran tudi projekt Vedic
po tovarnah slamnikov v Domzalah. V jeseni 2015 se je prvic organiziral tudi Tecaj sivanja
slamnikov, ki je potekal tudi v leta 2016 in 2017, nadaljevalni tecaj pa bomo pripravili
tudi v letu 2018.
V letu 2018 nacrtujerno obsezno usposabljanje
vodnikov po
slamnikarskem
muzeju in slamnikarski dediscim Domzal, prijavljenih je vee kot 15
udelezencev,
Pripravljena
bo tudi obcasna razstava 0 tovarni Toko (Domzalska
industrijska dediscina}, v mesecu juniju pa tudi Slamnikarski sejem. Okrepljeno bo
sodelovanje s novoustanovljenim
TIC Dornzale. Program Slamnikarske muzejske zbirke
je zaokrozen v naslednje dogodke:
o stalna razstava »300 let slamnikarstva«
o 1 obcasna razstava
o 5 pogovornih programov »Srecanja pod slamniki«
o Tecaj sivanja slamnikov. nadaljevalni
o 10 kulturno-vzgojnih programov vezanih na slamnikarstvo
o demonstracije in delavnice pletenja slamnatih kit in sivanja slamnikov
o odkup muzejskih predmetov
o Slamnikarski sejem
o Predstavitev
slamnikarske
dejavnosti
na sejemskih
in drugih
prireditvah
o Mednarodno sodelovanje na podrocju slamnikarstva

etnoloskih

Glasilo Siamnik
V letu 2012 je ustanoviteljica glasila Slamnik Obcina Domzale z Odlokom 0 glasilu Slamnik
prenesla izdajateljstvo na Kulturni dom Franca Bernika Dornzale. Svet zavoda je sprejel
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prograrnsko zasnovo glasila, za urednico pa je bila (po predhodnern rnnenju Obcinskega
sveta) irnenovana Spelo Keber. Glasilo, v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in urednisko
politiko, omogoca in zagotavlja obvescanje javnosti 0 dogajanju v Obcini Dornzale. Z
objavljanjern resnicnih. objektivnih in celovitih inforrnacij z vseh podrocij druzbenega
zivljenja in dela v Obcini Dornzale uresnicuje glasilo svoj osnovni narnen, naloge in cilje. V
letu 2014 je bila uvedena in postavljena nova rubrika Dogaja se, v kateri je objavljen
koledar 0 vseh kulturnih prireditvah v obcini. Glasilo izhaja enkrat mesecno, v letu 2018
bo izslo 12 stevilk glasila in sicer pravilorna zadnji teden v rnesecu. Glasilo Slarnnik je v
letu 2016 povecalo svojo naklado na 13.500 izvodov zaradi povecanega zanirnanja in
vecjega stevila prejernnikov ter projekta, da je glasilo na voljo na stevilnih javnih rnestih
(CSD; Zdravstveni dorn, lokali ...). Leta 2017 je bila za odgovorno urednico ponovno
izbrana gao Spela Terskan, Ob zacetku leta 2018 (januar) bo zakljuceno vecje javno
narocilo za tisk in distribucijo glasila Slarnnik.

Programi in produkcija za zunanje narocnlke
Kulturni dorn Franca Bernika Dornzale bo v letu 2018 realiziral in pripravil tudi eno
produkcijo za narocnika Obcino Domzale in sicer osrednjo obcinsko slovesnost ob
slovenskern kulturnern prazniku.

Prireditve zunanjih izvajalcev
Kulturni dorn Franca Bernika Dornzale nudi tehnicne in organizacijske storitve tudi
zunanjih uporabnikorn na prireditvenih
prostorih, s katerirni upravlja zavod. Zaradi
sicersnje pestrosti in obseznosti osnovnega prograrna so prostorske
in kadrovske
kapacitete, ki so se na voljo ob osnovnern prograrnu, zelo skrornne. Z ustrezno
organizacijo pa borno skusali ustreci
organizatorjern,
ki bode s svojirni prograrni
dopolnjevali pestrost in raznolikost ter kvaliteto kulturne ponudbe v obcini Dornzale. Med
odrnevnejse prireditve zunanjih organizatorjev sodijo Gosticevi dnevi, koncerti Glasbene
sole Dornzale, koncerti v organizaciji Sirnfonicnega orkestra in Godbe Domzale, otvoritev
festivala Bralnice v organizaciji Zalozbe Mis, prireditve za otroke v organizaciji Zveze
prijateljev rnladine Dornzale. V poletnern casu nudirno tudi moznost razstav v Galeriji
Domzale, kjer se kot organizatorji pojavljajo Javni sklad za ljubiteljsko kulturo, Likovno
drustvo Senozeti, Univerza za tretje zivljenjsko obdobje Lipa in Likovno drustvo Petra
Lobode, sole, drustve., Obcasno oddajarno v skupni organizaciji
tudi prostore
Menacenkove dornacije za organizacijo delavnic in tecajev.

Pripravila:
Cveta Zalokar Orazem
Direktorica
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Jskd

JAVNI SKLAD REPUBLIKE
SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Obmocna izpostava Domiale
Ljubljanska 76, 1230 Dornfale

VSEBINSKI PROGRAM JSKD OBMOCNE
OBMOCNO

IZPOSTAVE DOMZALE ZA LETO 2018
Sobota, 3. marec

SRECANJE ODRASLIH IN OTROSKIH FOLKLORNIH SKUPIN

(soorganizacija)
OBMOCNI

cetrtek, 15. in petek,

REVIJI ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV (organizacija)

16. marec
OBMOCNA REVIJA MLADINSKIH
(organizacija)
OBMOCNA

Cetrtek 5. april, petek

in OTROSKIH PEVSKIH ZBOROV

6. april
marec

REVIJA OTROSKIH GLEDALlSKIH SKUPIN

TEDEN UUBITEUSKE

11. - 20. maj

KULTURE

REGIJSKO SRECANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN (organizacija)

sobota 12. maj

SRECANJE UUDSKIH PEVK IN PEVCEV

junij

OBMOCNA

september

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV (organizacija)

OBMOCNO SRECANJE LlKOVNIH SKUPIN - EX TEMPORE - predavanje
(organizacija)
OBMOCNA

RAZSTAVA LlKOVNIH DEL EX TEMPORE (organizacija)

REGIJSKO LlKOVNO SECANJE (organizacija)
OBMOCNO

september
oktober
oktober

SRECANJE GLEDALlSKIH SKU PIN (organizacija)

OBMOCNIIZOBRAZEVALNI

-

SEMINAR - (organizacija)

november
oktober

FILMSKI FESTIVAL - DRZAVNO SRECANJE (organizacija)

november

PREDSTAVITEV KULTURNIH DRUSTEV (organizacija)

Januar - december

REGIJSKO LlTERARNO SRECANJE

Udelezba -

SRECANJE LUTKOVNIH

Udelezba

SKUPIN GORENJSKE

REGIJSKO SRECANJE OTROSKIH GLEDALlSKIH SKU PIN

udelefba

REGIJSKO SRECANJE OTROSKIH FOLKLORNIH SKUPIN

Udelefba -

FESTIVAL MLADE LITERATURE URSKA

Udelezba -

REVIJA OTROSKIH PLESNIH SKUPIN "NAMIG"

Udelezba -

REVIJA MLADINSKIH

Udelezba -

PLESNIH SKUPIN "NAMIG"

-

REGIJSKO SRECANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

Udelezba

TABOR PEVSKIH ZBOROV SENTVID

Udelezba

REGIJSKO SRECANJE LlTERATOV - SENIORJI

Udelefba -

REGIJSKO SRECANJE UUDSKIH PEVCEV IN GODCEV

Udelezba -

MALA GROHARJEVA KOLONIJA

Udelezba -

REGIJSKO SRECANJE MALIH PEVSKIH SKU PIN

Udelezba -

SOZVOCENJA - REGIJSKA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV

Udelefba -

ATACCA-

Udelezba -

REGIJSKA REVIJA MLADINSKIH

PEVSKIH ZBOROV

REGIJSKO SRECANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN POSAMEZNIKOV
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Udelezba-

V tabeli so prikazane revije in seminarja, ki jih bo organizirala 01 Domzale. Prikazane so tudi revije oz.
srecan]a, katerih se praviloma udelefijo tudi skupine iz nasega obrnocja. Niso pa prikazane udelefbe
na seminarjih, ki se jih bodo udelefill nasi ciani. Razpisanih bo cca. 25 razlicnih oblik izobrafevan].
Prav tako niso upostevane udelezbe na drZavnih revijah, saj se je nanje potrebno sele uvrstiti.
Obrnocna izpostava bo sodelovala tudi na obletnicah
drustev, ki se se nacrtujejo.

in odrnevnejsih

projektih

posameznih kulturnih

Matej Primozic
koordinator 01
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