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Leto dni v knjižnici

Foto: Žiga Lovšin

Dogodki v prvem trimesečju
Leto smo začeli s predstavitvijo monografije Doma je vse po sta-

rem! – Miklovi iz Ribnice na Dolenjskem avtorice Zalke Arnšek, s 
katero smo zaključili projekt EU Knjižnice Miklova hiša Ribnica z na-
slovom Življenje ustvarja zgodbe, ki ga je finančno podprl LAS PPD. 
Hkrati je začel v prostorih Knjižnice Ribnica delovati tudi domoznan-
ski multimedijski zaslon, na katerem si lahko ogledate pesemsko in 
pripovedno izročilo Ribniške doline in Velikih Lašč, rekonstrukcijo 
loškopotoške oblačilne kulture, katalog Miklove zapuščine in elek-
tronske izdaje publikacij, ki so izšle v sklopu projekta.

Konec januarja smo organizirali literarnozgodovinsko predavanje 
Franceta Hitija, ki nam je predstavil Bloško Resnico o Martinu Krpa-
nu. Februarja smo k nam povabili ribniškega kantavtorja Žiga Biža-
la, ki je na koncertu predstavil novo zgoščenko z naslovom Šieme, 
nato igralko Vesno Anđelković z monokomedijo Ljubezenski oglas, 
konec februarja pa nam je danes žal že pokojni Metodij Rigler pred-
stavil Jakobovo pot v Sloveniji. Za naše najmlajše je COPZ Dolenja 
vas v začetku marca uprizoril glasbeno pravljico Luna gre na pot. 
Sredi meseca marca smo zaradi epidemioloških razmer prireditve-
no dejavnost v knjižnici zaustavili. Do takrat je prireditve obiskalo 
kar okrog 500 obiskovalcev.

Poletje v znamenju Poletavcev in Knjižnice pod krošnjami
Knjižnica pod krošnjami je letos v ribniškem grajskem parku med 

julijem in avgustom sprejemala obiskovalce vsak dan v tednu. Po-
leg ponudbe knjig smo pripravili še nabor raznoraznega dogaja-
nja, ki je potekalo vsak dan – branje pravljic, športne in družabne 
igre, vsak teden smo pripravili tudi ustvarjalno delavnico. Skupaj 
je v dveh mesecih odprtosti Knjižnico pod krošnjami obiskalo več 
kot 1000 obiskovalcev. Knjižnica pod krošnjami je letos potekala v 
sofinanciranju Občine Ribnica.

Poletavci so letošnje poletje brali že šesto leto zapored. Letos jih 
je bralno akcijo dokončalo kar 163. Akcija se je zaključila s spletnim 
prenosom žrebanja, kjer je nadobudneže pred zasloni zabaval Bo-
štjan Gorenc – Pižama. Vsak Poletavec je bil letos bogato obdaro-
van, za kar se zahvaljujemo letošnjim donatorjem.

Knjigobežnice
Konec septembra je Knjižnica Miklova hiša v sodelovanju z Ob-

čino Ribnica pred zdravstvenim domom postavila prvo knjigobe-
žnico. Knjigobežnica je hiška, v katero postavimo knjige, ki smo jih 
že prebrali in se nam zdijo vredne, da dobijo drugega lastnika, da 
jih prebere še kdo. Iz nje lahko brezplačno vzamemo knjigo in jo 
preberemo, potem pa je ni treba vrniti. Sprejema knjige vseh oblik 
in velikosti, otroške in odrasle. Spomladi, ko upamo, da se bo epi-
demiološka slika izboljšala, bodo knjigobežnice dobile svoje mesto 
še v ostalih krajevnih skupnostih ribniške občine.

Nova celostna grafična podoba in spletna stran
Knjižnico Miklova hiša lahko od novembra naprej prepoznate 

pod novim logotipom, ki prepoznava zapuščino Miklove hiše in jo 
združuje s sodobnimi oblikovalskimi pristopi. V tednu splošnih knji-
žnic smo začeli tudi z menjavo članskih izkaznic. Stare kartonske 
smo nadomestili s plastičnimi izkaznicami standardnega formata, 
ki na igriv način povezujejo klasično obliko logotipa s pisanimi knji-
gami z naših knjižnih polic. Avtorica CGP Knjižnice Miklova hiša je 

Za nami je nenavadno leto, ki nas je precej naučilo. Ko to, 
kar smo knjižničarji imeli za samoumevno, to nenadoma 
ni več, je treba poiskati druge načine, biti ustvarjalen, se 
naučiti novih veščin za oblikovanje novih poti do bralcev. 
Kako je leto 2020 potekalo v Knjižnici Miklova hiša? 

akademska slikarka Tina Đenadić. S koncem leta je luč sveta ugle-
dala tudi nova sodobna knjižnična spletna stran, prijazna uporab-
nikom, ki je trenutno še v urejanju.

Knjižnica v koronačasu 
Z začetkom epidemije novega koronavirusa je knjižnica začela 

iskati nove načine, kako bralno kulturo gojiti virtualno. Da bi olaj-
šali dostop do knjižničnih storitev na daljavo, smo za čas epidemije 
omogočili brezplačen dostop do e-knjig in e-virov tudi za nečlane. 
Proti koncu leta smo kot novost uvedli izposojo zvočnih knjig – Au-
diobook, ki si jih lahko prek aplikacije (IoS, Android), ki si jo lahko 
naložite na svoj telefon ali tablico, člani knjižnice brezplačno izpo-
sodite na daljavo.

V prvem valu smo vse do poletja v sodelovanju z ribniško gledali-
ško skupino DramŠpil pripravljali interpretacije zgodb iz knjige Tam 
med Malo in Véliko goró. Vse zgodbe najdete na našem YouTube 
kanalu. Pripravili smo deset posnetkov, ki si jih je doslej ogledalo 
več kot 2000 ljudi. 

Oktobra smo postavili razstavo in sodelovali na okrogli mizi ob 
odprtju razstave Domoljub iz našega kraja – dr. Janez Oražem v luči 
učencev prvega razreda. Ob tej priložnosti je izšla tudi knjižica o 
projektu, ki ga je pripravilo Medgeneracijsko društvo za kakovostno 
starost Ribnica.

Za najmlajše smo novembra, ko zaradi drugega vala epidemije 
nismo mogli več izvajati pravljičnih uric, le-te prenesli na internet: 
nastale so Video pravljice, pravljice, ki jih ob ilustracijah iz slikanic 
mladinski knjižničarki pripravljata vsak četrtek ob 18.00 na naših 
spletiščih. Doslej je luč sveta ugledalo že devet pravljic. Poiščete jih 
lahko na naši spletni strani, YouTubu in Facebooku.

Jeseni smo kot novost uvedli še Poletavski knjižni izziv za učence 
od drugega do šestega razreda, v katerem vabimo otroke k sodelo-
vanju pri mesečnih kvizih, ki potekajo tudi prek spleta. Vsak mesec 
izmed sodelujočih izžrebamo nagrajence, ki so pravilno odgovorili 
na vprašanje za posamezni razred. 

Konec leta smo se med sabo povezale splošne knjižnice Dolenj-
ske, Posavja in Bele krajine z željo, da v vaše dnevne sobe prek 
spletnih predavanj pripeljemo zanimive priznane goste z različnih 
področij. Zaenkrat načrtujemo pet predavanj in pogovorov, ki si jih 
bo mogoče ogledati tudi za nazaj. Prvo predavanje psihologa Želj-
ka Ćurića z naslovom Kriza se konča v glavi je že za nami, ogledate 
si ga lahko prek povezave na naši spletni strani. Zaživela je tudi 
skupna Facebook stran, v kateri splošne knjižnice Dolenjske, Po-
savja in Bele krajine objavljamo in promoviramo zanimive vsebine 
– pravljice, predavanja in pogovore, ki nastajajo v naših knjižnicah.

Kaj pa izposoja?
Seveda na koncu ne smemo mimo najpomembnejše, osnovne 
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naloge vsake knjižnice, to je izposoja gradiva. Vseskozi smo se tru-
dili, da smo lahko zagotavljali prost dostop do polic; v nasprotnem 
primeru pa smo vam gradivo po predhodnem naročilu izposodili 
brezstično pred vrati Miklove hiše. Branje smo redno promovirali v 
različnih medijih – po radiu, v časopisih, na družabnih omrežjih. V 
pomoč pri izbiri smo z oktobrom začeli pripravljati tudi bralne vreč-
ke. V vrečkah lahko najdete kakovostne knjige, razdeljene po žanrih 
(za odrasle) in po letih (za otroke), ki jih priporočamo knjižničarji. V 
času zaprtja šol smo se povezali s šolsko knjižničarko na Osnovni 
šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica in skupaj omogočili, da so otroci 
lahko v naši knjižnici prevzeli šolske knjige za bralno značko in do-
mače branje.

V letu 2020 nas je obiskalo okrog 40.000 ljudi, to je blizu 700 na 
teden (všteti so tudi »obiski« prek telefonskih klicev za podaljšave, 
rezervacije). Kupili smo 2000 enot gradiva, izposodili pa ste si kar 
okrog 100.000 enot gradiva.

Za tako negotovo leto, kot je za nami, smo ponosni, da nam je 
uspelo doseči vse navedeno, in upam, da nam bodo razmere kma-
lu dovoljevale, da se spet srečamo tako med knjižnimi policami – 
zapis nastaja v času onemogočenega prostega dostopa v knjižnico 
– kot ob novih aktivnostih in dogodkih, ki jih ta čas pripravljamo 
za vas. 

Nastja Hafnar, direktorica
Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Sofinanciranje vezave diplomskih, magistrskih in dok-
torskih nalog

Knjižnica Miklova hiša Ribnica bo v sodelovanju z Občino 
Ribnica v letu 2021 omogočila sofinanciranje tiska in vezave 
diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog študentom s stal-
nim bivališčem v Občini Ribnica.

Uveljavljate lahko sofinanciranje tiska in vezave naloge v 
trdi vezavi, pri čemer skupni znesek sofinanciranja znaša naj-
več 40 EUR. En (1) izvod naloge v trdi vezavi ostane Knjižnici 
Miklova hiša Ribnica za potrebe domoznanske zbirke.

Pogoji sofinanciranja:
- stalno prebivališče v Občini Ribnica,
- zaključek študija v šolskem letu 2020/21,
- uveljavljate lahko diplomska dela
  (1. bolonjska stopnja), ki se vsebinsko navezujejo 
  na področje občine Ribnica,
- uveljavljate lahko magistrska (2. bolonjska stopnja) in
  doktorska dela (3. bolonjska stopnja) z vseh področij.

Več podrobnosti najdete na www.miklovahisa.si.

 J A V N I    R A Z P I S 
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v občini Ribnica za leto 2021 
1.  Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica.
2.  Predmet razpisa je sofinanciranje materialnih in programskih stroškov 

za naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, 

kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano 
tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študent-
ske populacije – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne pro-
grame,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti,

– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine. Za kulturne progra-
me štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, mažoretne, folklorne, 
gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti 
ter kulturne dediščine. 

3.  V roku prispele prijave bodo ovrednotene na podlagi določil in stro-
kovnih meril Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejav-
nosti v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 13/12, 12/18, 170/20). Pravilnik z merili je 
priloga razpisne dokumentacije.

4.  Vrednost sredstev razpisa je 35.000 EUR. 
5. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v obdobju 

proračunskega leta 2021, upoštevaje plačilne roke, kot jih določajo Zakon o 
izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.  

6. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna dru-
štva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, ostala društva, ki imajo v 
okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi s področja 
vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustano-
vitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni kulturni ustvarjalci (nepoklicni), 

katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem 
od opisanih področij ustvarili zaključen projekt in izpolnjujejo naslednje po-
goje:

- da imajo sedež v občini Ribnica,
- da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
- da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske 

možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji pro-

gramov in načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- da imajo plačane zapadle obveznosti do Občine Ribnica,
- posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v občini Ribnica.
7.  Vsebina vloge: Ponudbe morajo biti obvezno podane na prijavnih 

obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih 
ur v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica. Razpisna doku-
mentacija je objavljena tudi na spletni strani občine (www.ribnica.si).

8.  Rok in način prijave: Pisne prijave na prijavnih obrazcih, z vsemi ob-
veznimi prilogami, morate predložiti najkasneje do srede, 3. 3. 2021, do 12. 
ure na naslov Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica (glavna pisarna), 
v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in pripisom »Javni razpis LJUBI-
TELJSKA KULTURA 2021 – NE ODPIRAJ«.

9.  Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 3. 2021 ob 12. uri v pisarni 
Oddelka za družbene dejavnosti. Odpiranju vlog smejo prisostvovati predstav-
niki društev in javnih zavodov oziroma vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.

10.  Obveščanje o izboru: Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 
8 dni po sprejeti odločitvi direktorja občinske uprave. Z izvajalci kulturnih pro-
gramov in projektov bo župan Občine Ribnica sklenil pogodbe o sofinancira-
nju. 

11.  Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Ribnica, 
Oddelku za    družbene in gospodarske dejavnosti, pri Metki Tramte: telefon 01 
837 20 23, e-pošta: metka.tramte@ribnica.si.

Številka: 410-0007/2021                                                            Samo Pogorelc, 
Ribnica, 29. 1. 2021                                                               župan Občine Ribnica

Občina Ribnica na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kul-
turne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 13/12, 12/18, 170/20) objavlja
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December, mesec obdarovanj

Zaključek leta 2020 je zaznamovala drugačna dinamika dogodkov, kot so sicer 
značilni za to obdobje. Te dinamike ne zaznamujeta le strah pred boleznijo in 
negotovost, ki nam jo je prinesla epidemija, ampak tudi solidarnost, odgovor-
nost do drugih, skrb in drugo, kar premoremo ljudje. Na Centru za socialno delo 
Osrednja Slovenija – zahod, Enota Ribnica smo ravno v preteklem decembru 
zaznali še večjo pripravljenost za pomoč ljudem v stiski in željo po obdarovanju. 

Naj omenim, da so bile pobude za po-
moč in za sodelovanje izražene s strani 
lokalnega podjetja, dveh humanitarnih 
organizacij, javnega zavoda in tudi po-
sameznikov. Da bi lažje obdarili tiste, ki 
jim je obdarovanje namenjeno, smo se v 
lokalnem okolju odločili povezati z vsemi 
pripravljenimi obdarovalci. Ti so v okviru 
svojih zmožnosti izvedli akcijo z name-
nom pridobitve dobrin, namenjenih za 
obdarovanje. V Knjižnici Miklova hiša je 
tako v mesecu decembru potekala akcija 
zbiranja različnih knjig. Lions klub Ribnica 
se je z akcijo »Otrok podari igračo otroku« 
dotaknil otroških src. Ti so podarili pliša-
ste igrače, da bi razveselili druge otroke. 
Rdeči križ Ribnica je z namenom obdaro-
vanja prispeval nekaj šolskih potrebščin. 
Na Centru za socialno delo Osrednja Slo-
venija – zahod, Enota Ribnica pa smo kot 
že leta prej tudi letos prijavili na projekt 
Božiček za en dan otroke in starostnike, 
ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij. 

Skupaj je bilo obdarjenih več kot sto oseb 
z Upravne enote Ribnica.

Svojo humanitarno naravnanost in ve-
likodušnost pa je ponovno izkazalo tudi 
podjetje Inotherm, d. o. o., z večjo dona-
cijo, namenjeno družinam, ki so se znašle 
v hudi materialni stiski. Prek naše institu-
cije bo podjetje finančno pomagalo več 
družinam pri plačilu mesečnih obvezno-
sti, dolgov in tudi pri investiciji, kot je do-
končanje kopalnice. 

Svojo dobrodelnost so pokazali tudi 
člani Liste Sama Pogorelca. Z namenom 
pomoči socialno šibkim posameznikom 
in družinam so se odpovedali sejninam.

Zaradi epidemioloških ukrepov in po-
sledično zaprtih trgovin so se nekatere 
družine znašle tudi v stiski z oblačili. V 
ta namen so nam posamezniki odstopili 
topla in uporabna oblačila, ki so jih potre-
bovali pretežno otroci. 

Vsa dobra dejanja kažejo na to, da lju-
dje zmoremo stopiti skupaj in smo po 

svojih močeh še s tako majhnimi dejanji 
pripravljeni pomagati. Vsem dobrotni-
kom letošnjega obdarovanja se v ime-
nu vseh, ki so bili deležni pozornosti in 
pomoči, lepo zahvaljujemo. Še posebej 
pa veliko hvaležnost izkazujemo podje-
tju Inotherm, d. o. o., ki bo z doniranimi 
sredstvi pomagalo premagati marsikate-
ro ogrožajočo družinsko situacijo.

Bernarda Drobnič, 
pomočnica direktorice

Centra za socialno delo
Osrednja Slovenija – zahod,

Enota Ribnica

Obdarili smo naše najstarejše sokrajane

Če kdaj, potem je zdaj zelo pomembno biti človeku človek. Stiske so velike, 
mnogi se spopadajo z depresijo, odnosi so se skoraj v celoti preselili na social-
na omrežja. Praznični dnevi potekajo drugače, kot smo navajeni.

Kaj pa starejši, osamljeni, kako oni do-
življajo ta čas? Prav to vprašanje nam je 
bilo vodilo, da smo se v Krajevni skupno-
sti Dolenja vas odločili, da našim najsta-
rejšim krajanom priredimo vsaj malo 
prazničnega vzdušja. Pripravili smo da-
rilca, naši šolarji so na povabilo učite-
ljice Špele naredili čudovite voščilnice. 
Vse skupaj smo lično zavili in jih razdelili 
75 krajankam in krajanom. Obiskali smo 
Grčarice, Grčarske Ravne, Rakitnico, 
Blate, Lipovec, Prigorico in Dolenjo vas. 
Seveda smo pri razdeljevanju upoštevali 
vsa priporočila za preprečevanje okužb. 

Želeli bi si z vsakim malo poklepetati, saj 
se zavedamo, da bi čas, ki bi mu ga na-
menili, pomenil več kot darilce.

»Stara sem 91 let pa mi še nikoli ni 
nihče prinesel darila za božič,« so bile 
besede ene od krajank Dolenje vasi, po-
tem ko sem ji izročila darilce in ji zažele-
la zdravja. Špela, Betka, Bernarda, Jurij, 
Oliver, Jana in Breda smo si bili edini, da 
smo dobili več kot dali, saj so hvaležni 
pogledi povedali več kot tisoč besed. 

 
Breda Lovšin


