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Osrednja knjižnica Mozirje 
Hribernikova ulica 1 
Mozirje 
 

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA 
GRADIVA 
ZA LETO 2012 

Strokovna organiziranost Knjižnice Mozirje sega v leto 1973. To je bilo obdobje, ko je strokovna  

Matična služba pri Narodni in univerzitetni knjižnici  dala pobudo za ustanovitev  nove  mreže 

splošnih knjižnic, ki bi bile namenjene za uporabo v enaki meri vsem prebivalcem področja. 

Na področju Zgornje Savinjske doline je tako nastala Knjižnica Mozirje,  kot osrednja,  s  6 enotami v 

tedanjih krajevnih skupnostih.  Danes je to  sedem občinskih knjižnic, ki so povezane v Osrednjo 

knjižnico Mozirje. 

S svojo knjižnično zbirko zadovoljujejo potrebe  in želje prebivalcev po izobraževanju, informaciji, 

kulturi in kulturnem razvedrilu.  Temeljne vrednote človeka oziroma krajana so:  svoboda, blaginja in 

razvoj družbe ter  posameznika.  Vse to lahko doseže  z dobro obveščenostjo,  da  sam uresničuje 

svoje demokratične  pravice in se aktivno vključuje v družbo.  

Z dobro oblikovano knjižnično zbirko je splošna knjižnica  osnovna celica vsake lokalne skupnosti in je  

v tem segmentu krajanom v veliko pomoč. V knjižnici se trudimo  urejati  pogoje  za  vseživljenjsko 

učenje, za samostojno sprejemanje odločitev in kulturni razvoj posameznika ter  družbenih skupin. V 

poslanstvu vsake splošne knjižnice je zapisano, da so njene storitve na voljo uporabnikom po načelu 

enakega dostopa vsakomur. 

Na našem območju nas obiskujejo odrasli uporabniki, mladi in skupina ljudi s posebnimi potrebami iz 

Varstveno delovnega centra Mozirje. Jezikovnih manjšin,  ki bi bile deklarirane, nimamo. 

Dobro sodelujemo z vsemi osnovnimi šolami, skupinami vrtcev , Varstvenim delovnim centrom, 

društvi in ostalimi organizacijami. 

KNJIŽNIČNA ZBIRKA je temelj vsake knjižnice pri izpolnjevanju nalog kot so:  zadovoljevanje potreb 

uporabnikov  pri  izobraževanju, pridobivanju informacij, pri raziskovanjih, kulturnih potrebah  in v 

dobri  izrabi njihovega prostega časa. 

V Knjižnici Mozirje zato skrbno načrtujemo letni prirast knjižničnega  gradiva, ki ga obogatimo   z  

aktualnostjo in raznovrstnostjo. Največ gradiva  pridobimo z nakupom, nekaj pa tudi z darovi 

krajanov in založnikov. 

Trudimo se, da zbirko oblikujemo na podlagi ocene potreb uporabnikov in vrednotenja že obstoječe 

zbirke ter da dosežemo ravnovesje med učnim in poučnim gradivom,  raziskovalnim  ter med 

gradivom za dobro izrabo prostega časa ter med  knjigami,  periodiko in neknjižnim gradivom. 
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Pozorni pa smo tudi  na ravnovesje med tiskanim gradivom,  AV gradivom ter ostalimi mediji, ki se na 

novo pojavljajo na tržišču. 

 

Cilji, ki jih želi knjižnica doseči z načrtovanim nakupom  v  letu  2012 

 

Z nakupom gradiva v letu 2012 želimo še naprej izgrajevati kvalitetno in vsebinsko bogato knjižnično 

zbirko, ki bo ustrezala  kulturni, informacijski, izobraževalni, raziskovalni in razvedrilni funkciji. 

Izpolnjevati  moramo neomejeno dostopnost knjižničnega  gradiva  in vsakršnih informacij. Zavedati 

se moramo, da splošne knjižnice prevzemamo  aktivno vlogo pri razvijanju sodobne bralne kulture in 

informatizirane družbe.  Cilj nam je  kulturna vzgoja, obveščanje, izobraževanje in podpora 

kakovostni  izrabi  prostega časa. Zaradi tega bi morali zagotoviti pogoje za spodbujanje bralnih 

navad,  oblikovanju bralne  kulture  in razvijati funkcionalno pismenost. 

 

V našem primeru bo vse te naloge  težko realizirati, ker postajamo iz leta v leto bolj prostorsko 

omejeni in utesnjeni, kjer ni možno oblikovati primernih in prijaznih kotičkov za uporabnike ki bi bili 

sodobno opremljeni, kjer ni možno knjižnično zbirko postaviti prijazno do uporabnikov (premalo 

prostora na knjižnih regalih), kje so prehodi med knjižnimi regali preozki  in ker čas odprtosti knjižnice 

za uporabnike ni v skladu z minimalnimi pogoji – zaradi nezadostne zaposlenosti strokovnih delavcev. 

Zavedamo pa se, da bi se v naslednjih letih morali  še bolj približati k uveljavljanju Standardov za 

splošne knjižnice in Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015, ko bo stopil v veljavo. Zato se  

bomo  trudili, da bi v danih razmerah optimalno izrabili prostor,  opremljenost  knjižnice in 

zaposlenost  ter  s tem  visoko profesionalizirali našo dejavnost. 

 

Trudili se bomo: 

- zagotavljati tudi gradivo za uporabnike s posebnimi potrebami, z lastnim nakupom ali 

medknjižnično  izposojo; 

-zagotavljati  gradivo za študijske namene in domoznanske študije, ki bodo osnova izgradnji 

domoznanski podatkovni zbirki; 

-slediti v največji možni meri razmerju  znotraj knjižnične zbirke po uravnoteženju različnega 

tematskega gradiva, na različnih medijih.  

 

S premišljenim nakupom gradiv želimo knjižnico oblikovati predvsem v: 

- informacijsko središče za podatkovno, bibliografsko, usmerjevalno in tematsko informiranje 

(zbirka aktualnega drobnega tiska, brošur, fotokopij, člankov, dnevnikov, revij, zemljevidov 

ter elektronskih podatkov na domači strani knjižnice); 

- kulturno in sprostitveno središče (revije, knjige, videokasete, zgoščenke ipd. s področja 

umetnosti, doživljanja in ustvarjalnosti) z organizacijo razstav, predstavitev različnih avtorjev, 

s tematskimi pogovori, okroglimi mizami itd; 

- izobraževalno središče za osebnostno in poklicno izobraževanje (poljudno-znanstvene knjige, 

revije, slovarji, jezikovni tečaji, učbeniki, strokovna literatura za poklicno izobraževanje, 

priročniki in učenje in opismenjevanje); 
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- komunikacijsko središče, ki poleg kulturnih prireditev  nudimo  različnim interesnim 

skupinam različne okrogle mize, pogovore, tribune, nasvete, rezervacije knjižničnega gradiva, 

podaljševanje gradiva  po telefonu, internetu, faksu in elektronski pošti; 

- socialno središče z različnimi priročniki, svetovalno literaturo s področja pismenosti, dela in 

poklicev, šolanja, dopolnilnega izobraževanja, iskanja zaposlitve, pripravništva, brezplačno 

poizvedovanje po internetu ipd. 

 

Pri nabavni politiki knjižničnega gradiva upoštevamo 

vsebinske kriterije: 

 

1.  INFORMACIJSKE, IZOBRAŽEVALNE, RAZISKOVALNE IN KULTURNE POTREBE NAŠEGA 

OKOLJA 

A. Informacijske potrebe 

-splošna informativna periodika v slovenskem jeziku ter periodiko, namenjeno učenju tujih jezikov: 

angleščina, nemščina in italijanščina; 

-gradivo z informacijami, ki bodo uporabnikom  pomagale pri njihovem vsakdanjem življenju v 

priročni zbirki in e-virih; 

-gradivo javnega značaja na lokalnem nivoju in deloma tudi na državnem oziroma  evropskem nivoju; 

-domoznanska zbirka  različnih  knjižničnih gradiv v  domoznanski čitalnici. 

 

B. Izobraževalne potrebe 

-za predšolske otroke bomo nabavljali  kakovostno in raznovrstno gradivo, ki bo spodbujalo  njihovo 

ustvarjalnost, vedoželjnost   in domišljijo in s katero bodo spoznavali  nove  pojme in predmete ipd; 

Poskušali jim bomo s kakovostnim gradivom in pozitivnim odnosom strokovnih delavcev razvijati lep 

odnos do knjige in knjižnice.  V ta namen bomo kupovali gradivo na različnih medijih – tiskane, 

zvočne, elektronske, igrače… Pri vsebini bomo pozorni predvsem na kvaliteto jezika in ilustracij; 

-za osnovnošolce bomo nabavljali gradiva, ki  jim  bo dopolnjevalo formalno izobraževanje in  širilo 

njihovo znanje.  

Z novim gradivom jim bomo pomagali odkrivati nova interesna zanimanja;  razvijati domišljijo in 

ustvarjalnost; pomagali razvijati bralne spretnosti in bralne navade;  spoznavati  in uporabljati  

informacijske  pripomočke;   razvijali jim bomo zavedanje, da je branje prijetno in zabavno.   V ta 

namen bomo kupovali gradiva, ki obravnavajo probleme odraščanja, oblikovanje osebnosti, 

probleme družbe, s katerimi se srečujejo, kot so droge, alkoholizem, nasilje…  Gradivo bo na različnih 

medijih: tiskanih, zvočnih, filmih, elektronskih… Po vsebini pa bo poučno in leposlovno s kvalitetnim 

jezikom in kvalitetnimi likovnimi prilogami oziroma ilustracijami. 

-za srednješolce bomo  kupovali  gradiva, ki jim bodo v pomoč pri šolskih obveznostih;  pri 
izdelovanju  tematskih seminarskih in raziskovalnih nalogah;  pri pripravi na različna tekmovanja v 
znanju;  gradiva namenjena pripravi na maturo.  
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Kupovali bomo gradiva, ki obravnavajo probleme odraščanja in oblikovanju svoje osebnosti, gradiva, 
ki jim bodo v pomoč pri izbiri nadaljnjega študija oziroma pri poklicnem usmerjanju, gradiva, ki bodo 
obravnavala interese mladih, kot so glasba, šport, svet filma, avtomobilizma, potovanja ipd.          
Velik poudarek bomo dali tudi na elektronske podatkovne zbirke, ker opažamo, da mladi  vse bolj 
posegajo po teh virih, kot pa po  pisnih.  Ker se pri mladih opaža intenzivnejša uporaba interneta,  
smo naročeni na knjižnične elektronske vire: Oxford, Naxos Music Library, D ~Lib. Ti viri so jim 
dostopni tudi iz domačih računalnikov. 

-za študente, ki jih štejemo v mlajše odrasle uporabnike, bomo kupovali gradiva, ki jih rabijo za študij 
in gradiva, ki so pomembna za njihovo sedanjo vlogo v družbi in za njihove osebne interese. 

Študijsko gradivo se v veliki meri pokriva z gradivi, ki je  namenjeno   odraslim uporabnikom  pri 
njihovem permanentnem izobraževanju. Študentje so pomembna ciljna skupina tudi za splošne 
knjižnice, (čeprav  uporabljajo tudi  knjižnice pri univerzah),  predvsem zaradi ohranjanja stika z 
domačo   knjižnico,  pri spremljanju njihove nadaljnje življenjske poti in povratnih informacijah pri 
študijskih programih.  

Velik poudarek dajemo pri načrtovanju in nudenju elektronskih podatkovnih virov, predvsem tistih, ki 
so dostopne 24 ur na dan,  tudi iz domačih računalnikov.  

-za odrasle uporabnike, ki so povečini že izoblikovane osebnosti  in iščejo gradiva s področja različnih 
življenjskih situacij, družbenih vlog  v okolju, v katerem živijo.  Nekateri  iščejo nove zaposlitve,  si 
ustvarjajo  družine ali si želijo dopolniti ali posodobiti že pridobljena znanja,   se permanentno 
izobražujejo ipd. V ta namen rabimo  gradiva najrazličnejših strok in znanstvenih disciplin za različne 
stopnje zahtevnosti.  Zato bomo zbirko  dopolnjevali (kolikor bo pač finančnih možnosti) tudi s 
tujejezičnimi izdajami, predvsem na tistih področjih, ki jih na domačem knjižnem trgu manjka 
(potovanja, turistični vodniki …)  Kupovali bomo leposlovje vseh žanrov, predvsem tisto, ki bo 
uporabnikom pomagalo pri dobri  izrabi  prostega časa, ki jim bo nudilo razvedrilo  ali bodo lahko 
spremljali razvoj literarne ustvarjalnosti. Veliko pozornost bomo namenili izvirni slovenski literaturi.  
Od prevodne literature pa klasična dela in  kvalitetna sodobna dela (nagrajena). 

Pozornost bomo dajali tudi nakupu kvalitetne zbirke  glasbenih posnetkov in filmov;  gradivom za 
učenje tujih jezikov;  za  ugotavljanje  in raziskovanje zgodovine in kulturnih korenin  našega širšega  
okolja. 

Kupovali bomo periodični tisk v domačem jeziku. 

Pridobivali bomo gradiva z informacijami javnega značaja. 

Za upokojence, ki jih uvrščamo v starejše odrasle uporabnike, bomo nabavljali gradivo, ki je usklajeno 
z njihovo vlogo v družbi in njihovimi osebnimi interesi, potrebami in okusom. 

V  ta  namen bomo kupovali gradiva, ki jim bo pomagalo  ohranjati njihove mentalne sposobnosti,  ki 
bodo spodbujale aktivnosti in pozitiven odnos do življenja in staranja in ki jim bo v zadovoljno in 
prijazno preživljanje starosti. 

Trudimo se poiskati čim več gradiva z večjimi črkami in fizično lahke knjige. 

Za  primer dobre prakse se je pokazala otvoritev krajevne knjižnice v Gornjem Gradu,  v Centru 
starejših.  Veliko varovancev obiskuje knjižnico, ki bi jo sicer zaradi oddaljenosti ne  mogli.  

Če strnemo plan nakupa za leto 2012, bomo kupovali naslednje: 
-gradivo, ki bo namenjeno  permanentnemu izobraževanju; 

-gradivo iz najrazličnejših strok, za različne stopnje zahtevnosti; 
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-gradivo na različnih medijih (knjige, periodika, neknjižno gradivo); 

-v slovenskem jeziku, razen v primerih, če želene stroke ne bo v domačem jeziku; 

-gradivo, ki bo namenjeno osebnostni rasti uporabnikov; 

-gradivo, ki bo namenjeno kakovostni  izrabi prostega časa, osebnim interesom ter podpiranju 

različnih hobijev uporabnikov. 

 

C. Raziskovalne potrebe 

-velik poudarek bomo polagali  na izgradnjo zbirke v  domoznanski čitalnici z gradivi s  področja  

zgodovine, etnografije, kulturne dediščine in promocije naše doline.  Vsebina gradiv se bo nanašala 

na domače okolje in bo namenjeno vsem uporabnikom.  Po tem gradivu največ   povprašujejo 

osnovnošolci, dijaki in študenti za pripravo različnih seminarskih, raziskovalnih in diplomskih nalog. 

Gradivo bo  neprecenljive vrednosti tudi pri izdelavi različnih zbornikov in monografij  krajev, kot se je 

to že pokazalo pri izdajanju monografije  Mozirje. 

-pri zbirateljskem delu bomo podpirali  domačega pisca in raziskovalca g. Aleksandra  Videčnika , ki 

ima zbranega že veliko gradiva s področja Zgornje Savinjske doline v obliki rokopisov, člankov, 

fotografij, razglednic, knjig in periodičnega tiska. Ta zbirka gradiv, ki jo je knjižnici g. Videčnik podaril, 

je temelj  domoznanski čitalnici. 

-trudili se bomo s pridobivanjem novih zbirk znanih in zaslužnih krajanov. 

D. Kulturne potrebe 

Za odrasle in mlade uporabnike bomo v segmentu zadovoljevanja kulturnih potreb upoštevali 

predvsem:  

-nakup  kvalitetne zbirke glasbenih posnetkov in igranih filmov; 

-nakup kvalitetnega leposlovja za vse starostne skupine uporabnikov; 

-nakup strokovne literature s področja umetnosti – vseh zvrsti; 

 

Uporabnikom  bomo dali na  voljo  predvsem kvaliteten izbor leposlovja  domačih avtorjev,  v 

zadostnem številu in v vseh krajevnih knjižnicah;  zadostno število razvedrilne literature pa bomo 

ponudili predvsem v ostalih krajevnih knjižnicah, saj se trudimo, da bi čim več uporabnikov 

obiskovalo svoje domače krajevne knjižnice,  kar nam je po ureditvi novih prostorov, novi opremi in  

računalniško podprti  izposoji , s ponudbo kvalitetne in številčnejše  zbirke gradiva ter  z zaposlitvijo 

strokovnih delavcev,  tudi že  uspelo. 

2. RAZVIJANJE BRANJA, BRALNE KULTURE IN INFORMACIJSKE PISMENOSTI 

A. Razvijanje branja in bralne kulture 

Trudili se bomo za skrbno oblikovanje vseh zbirk gradiva po vseh krajevnih knjižnicah ter tudi za 

promocijo novega gradiva z objavljanjem rubrik  »Novosti!,  »Najbolj brane  knjige« in »Knjiga 

meseca«   v lokalnem časopisu Savinjske novice. Opažamo, da so te rubrike v časopisu zelo odmevne, 

saj  bralci prihajajo z željami  iz teh rubrik. V knjižnicah  postavljamo občasne tematske razstave 

gradiv (dobro poletno branje, spominska literatura posameznega avtorja, različni spominski dnevi…) 
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-za predšolske otroke sodelujemo z vrtci in skupaj načrtujemo redne obiske otrok, kjer jim 

predstavimo knjižnico, naše delo, nove knjige in  jim preberemo pravljico ali zgodbico; 

Prirejamo redne pravljične ure v vseh krajevnih knjižnicah. Termine pravljičnih uric objavimo v 

lokalnem časopisu in v vseh knjižnicah.  

Načrtujemo pa tudi izvedbo bralne značke za predšolske otroke in njihove stare starše. To bo nov 

motiv in izziv pri izbiri in nakupu primernih gradiv. 

-za osnovnošolce sodelujemo z vsemi osnovnimi šolami naše doline in se dogovorimo za obiske 

posameznih razredov, tako v osrednji knjižnici, kot tudi v njihovih krajevnih knjižnicah; 

Sodelujemo s šolskimi knjižnicami za  gradiva domačega branja in bralne značke, da ga v okviru  naših 

zmožnostih zagotovimo v  zadostnem številu;  ponudimo se za  pomoč pri izbiri gradiv za različna 

tekmovanja  ter izdelovanja  raziskovalnih nalog; 

Sodelujemo pri literarnem  vseslovenskem  MEGAKVIZU in sodelujemo pri projektu Ministrstva za 

kulturo RASTEM S KNJIGO, s katerim  vse sedmošolce enkrat letno povabimo v osrednjo knjižnico. 

Načrtujemo redna srečevanja z osnovnošolci  s pogovori o literaturi. Iz njihovih vrst bomo skušali  k 

sodelovanju  pritegniti tudi literarne ustvarjalce.  

Na domači strani knjižnice objavljamo mesečne literarne uganke, na katere se odzivajo mladi iz vseh 

krajev našega področja.  

-za odrasle že 7. leto zapovrstjo organiziramo branje za »Bralno značko za odrasle«.  Letošnje leto 

sodeluje že okoli  100 bralcev, ki  obvezno preberejo 8  knjig iz priporočilnega seznama 30 naslovov. 

S Knjižnico Laško načrtujemo nadaljevanje  skupnega bralnega projekta Beremo slovenske  avtorje, 

pri katerem vabimo bralce in uporabnike, da preberejo najmanj dva naslova domačih avtorjev, po  

svojem lastnem izboru. Projekt branja Beremo slovenske avtorje vsako leto zaključimo  3. decembra, 

na  »Veseli dan kulture«, ko v goste povabimo  priznanega slovenskega  literata. S te projektom 

izvajamo večjo  promocijo slovenskih avtorjev. 

Oba projekta branja  povezujemo z nazivom »SAVINJČANI S KNJIGO V ROKI«. 

V lokalnem časopisu redno objavljamo novosti iz knjižnične zbirke. 

Redno prirejamo literarne večere in srečavanja z literarnimi ustvarjalci ter  drugimi umetniki. Velik 

poudarek dajemo tudi domačim ustvarjalcem  iz Zgornje Savinjske doline. 

Na spletni strani knjižnici oblikujemo različne portale za različne ciljne skupine s priporočilnimi 

seznami branja in projektom Bralci priporočajo  bralcem. 

S knjižnicami celjskega področja sodelujemo pri  projektu PRIPOROČAMO, kjer predstavimo zanimive 

in nove knjige, predvsem leposlovja.  

Vse te naštete naloge nas obvezujejo, da oblikujemo pestro, kvalitetno in zanimivo knjižnično zbirko 

in s tem tudi poskušamo usmerjati bralce na kvalitetno branje. 
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B. Razvijanje informacijske pismenosti 

Za informacijsko pismenost skrbimo največkrat individualno s posameznimi uporabniki z nakupom 

priročne zbirke, z uvajanjem v računalniška znanja (iskanje po OPAC-u, podaljševanja izposojenega 

gradiva, iskanje informacij po svetovnem spletu, urejevanje računalniških besedil…)  Uporabnikom 

nudimo dostop do različnih baz podatkov (omogočamo tudi oddaljen dostop do naročenih 

elektronskih virov) in povezave do spletnih portalov za različne ciljne skupine. 

E-tečajev za odrasle ne moremo organizirati zaradi prostorske stiske.  To dejavnost še vedno samo 

načrtujemo, ker načrtovane selitve knjižnice v nove in večje prostore v naslednjih treh letih ne bo 

zaradi izločitve v javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje nove knjižnice 

Za informacijsko pismenost mladih  pa skrbimo predvsem ob obiskih posameznih skupin osnovnih 

šol, kjer jim predstavimo  uporabo iskanja po  OPAC-u, podaljševanja gradiv, iskanja gradiv bo bazah 

podatkov… Za uporabo vsega naštetega pa koristimo individualne želje po tovrstnem znanju 

posameznih učencev in dijakov. 

3. UPOŠTEVANJE ZNAČILNOSTI POTREBE OKOLJA, PRIPOROČILA STANDARDOV IN 

NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO 2011-2015 

A. Upoštevanje značilnosti potreb okolja 

Pri  nakupu knjižnične zbirke bomo upoštevali  značilnosti okolja v  posamezni občini  na našem 

področju, v katerih  delujejo krajevne knjižnice.  V prvi vrsti nas bo vodilo:  aktualne gospodarske 

razmere – predvsem posledice gospodarske krize in s tem povezane  prekvalifikacije delavcev;  

razvojni trendi – predvsem razvoj turizma in razvoj malega gospodarstva;  problemi na socialnem 

področju – predvsem brezposelnost prebivalcev;  značilnosti ciljnih skupin predšolskih otrok, 

učencev, dijakov in n študentov;  izobrazbeni nivo prebivalcev in prizadevanja za spremembo le-tega;  

koriščenja nakupovanja, zdravstvenih uslug, upravnih storitev in kulturnih dobrin – kar pride v poštev 

v krajevni knjižnici Mozirje, ki se nahaja v upravnem središču Zgornje Savinjske doline.   

V ostalih krajevnih knjižnicah pa bomo pri oblikovanju  knjižnične zbirke upoštevali predvsem 

nemobilno prebivalstvo: predšolske otroke, učence in starejše. Upoštevali bomo, da  v krajih Solčava 

in Luče v veliki meri ljudje živijo  pretežno od  kmetijstva in turističnih kmetij;  da  je v  Nazarjah   

doma industrija, da se prebivalci Rečice, Ljubnega in Gornjega Grada vozijo v službo v druge kraje. 

Upoštevali pa bomo tudi različne krajevne inštitucije kot so društva, zavodi, mediji in druge 

organizacije.       

Upoštevali bomo število potencialnih uporabnikov, značaj okolja, starostno, izobrazbeno in socialno 

strukturo prebivalstva,  prisotnost ljudi s posebnimi potrebami v VDC centru in prioritete v lokalnem 

okolju. 

Za te namene bomo kupovali aktualno gradivo, ki prinaša nova  znanja in strokovna spoznanja; nova 

gradiva  s sodobnega literarnega ustvarjanja; z novimi posodobljenimi prevodi starejših klasičnih 

literarnih del; s posodabljanjem priročne zbirke; z odpisom zastarelega in neaktualnega gradiva v 

skladu s Pravilnikom za odpis knjižničnega gradiva.  
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B. Upoštevanje priporočil Standardov za splošne knjižnice 2005-2015 

Standardi za splošne knjižnice so strokovna priporočila za učinkovito in gospodarno organiziranje 

javne splošne knjižničarske dejavnosti za doseganje družbenih ciljev. 

Standarde bomo upoštevali, kolikor bo v naši moči,  za načrtovanje našega dela, trudili se bomo za 

uspešne pogovore o ustreznem  financiranju z vsemi sedmimi občinami na našem področju.  

V skladu s standardi bomo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev  oziroma zaradi odsotnosti  

zadostnega financiranja poskušali skrbeli za ustrezno knjižnično zbirko glede sestave  aktualnosti in 

obsega. Po vsej verjetnosti bomo morali  omejiti nakup števila enot gradiva in s tem ne bo možno 

realizirati priporočil -  250 enot na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 

1.000 prebivalcev.  

C.  Upoštevanje Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015 

Do sedaj je objavljena  Analiza stanja na področju kulture s predlogi ciljev za nacionalni program za 

kulturo 2012-2015. S tem v zvezi opažamo,  da je naša knjižnica, v primerjavi z večino drugih knjižnic, 

ki so med tem  časom pridobile nove knjižnične prostore oziroma obstoječe obnovile,  pridobile tudi 

nov tehnološki napredek in razvile nove oblike in obseg dela.  

Po evropski  in nacionalni  strategiji naj bi se splošne knjižnice razvile  v demokratična središča 

lokalnih skupnosti. Strokovne smernice in priporočila težijo k uveljavljanju enakosti državljanov pri 

dostopnosti in kakovosti knjižničnih storitev, predvsem v novi tehnologiji, novih medijih pri 

pridobivanju, izbiri in uporabi informacij ter uporabi informacijske tehnologije v vsakdanjem življenju 

občanov (informacijsko opismenjevanje), uveljavljanju  njihove ustvarjalnosti  z zbiranjem in 

predstavljanjem domoznanskega gradiva in razvijanjem knjižnične kulture za različne skupine 

prebivalstva.   Občani Zgornje Savinjske doline so v tem oziru močno prikrajšani, saj  osrednja 

knjižnica v Mozirju  ne more biti  urejena po teh sodobnih načelih. Kljub današnjemu času  recesije in 

upočasnjene gospodarske aktivnosti s strani države in lokalne skupnosti, bi lahko prav knjižnicam dali 

priznanje posebnega  pomena. 

Kot smo že  omenili,  pa se bomo knjižničarji trudili, da bi v največji možni meri upoštevali   

priporočila, predvsem na naslednjih področjih:  povečanje števila članov knjižnice – zlasti odraslih 

uporabnikov;  zagotavljanje večjega deleža zahtevnejše literature in slovenskih avtorjev;  

zagotavljanje večjega deleža umetniške avdio-vizualne produkcije, tudi s poudarkom na evropskih 

avtorjih;  intenzivnejše informiranje uporabnikov;  večjo rast izposoje knjižničnih gradiv;  skrb za 

slovenski jezik in knjižnično vzgojo; pomoč pri  intenzivnejši  informacijski  pismenost pri rabi 

knjižničnih gradiv in storitev;  rast bralne kulture;  promocija slovenske knjige;  letni prirast 

knjižničnega gradiva v skladu s Standardi za splošne knjižnice;  omogočanje izposoje AV gradiv;  

povečanje števila dobro opremljenih računalniških mest z dostopom do interneta za uporabnike – 

predvsem pri uporabi e-storitev države in podporo prebivalcem pri dejavnostih civilne družbe;   

razvoj spletnih portalov  za dostop do knjižnice in njihovo enostavno uporabo;  digitalizacija 

določenih knjižničnih zbirk gradiva in razvoj e-vsebin,  predvsem za potrebe šolajoče mladine, za 

lokalne študije ter za razvoj turizma in kreativnih industrij;  intenzivnejše izobraževanje bibliotekarjev 

za potrebe vseh dejavnosti v sodobni knjižnici; dejavno vključevanje digitaliziranih knjižničnih vsebin v 

mrežo na področju kulturne vzgoje. 
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4. UPOŠTEVANJE POSEBNIH POTREB  OKOLJA 

A. Zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva za vse prebivalce 

Okolje Osrednje knjižnice Mozirje je področje Zgornje Savinjske doline, ki je razdeljena na 7 občin: 

Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. Celotno področje meri  508 

m2, na katerem po zadnjih podatkih živi 16.386 prebivalcev,  v 61 naseljih.  Iz tega je razvidno, da je v 

poprečju redko naseljena, saj je predvsem v zgornjem delu doline precej gorata. 

V vseh občinski h središčih delujejo krajevne knjižnice, ki so v povprečju le zadovoljivo urejene, tako 

prostorsko, kot tudi z opremo (računalniki, telefon, fax, tiskalniki…)  V  vseh knjižnicah delajo 

strokovni delavci, zaposleni za določen oziroma za nedoločen čas. 

Pod okrilje knjižnice Mozirje spada še  manjše  izposojevališče Gorska knjižnica Golte, ki je 

namenjena dnevnim in stacionarnim gostom te turistične točke ter mladim iz Savinjske in Šaleške 

doline, ki se udeležijo vsakoletnih raziskovalnih taborov na Golteh. Gradivo se dopolnjuje z nakupom, 

z darovi posameznikov in z odpisanimi  izvodi. Izposoja tega gradiva je urejena po  posebnih  pogojih. 

Zanimanje za knjižnico je precejšnje in je  bralcem  na voljo vsak dan, vse dni v letu. 

Na področju Zgornje Savinjske doline deluje 6 samostojnih šol: 

- Mozirje,  s 399 učenci in z 2 podružničnima šolama v Šmihelu in na Lepi Njivi; 

- Gornji Grad, s 194 učenci in z 2 podružničnima šolama v Bočni in Novi Štifti; 

- Ljubno ob Savinji, s 237 učenci in nima podružnične šole;  

- Luče s 193 učenci in z 1 podružnično šolo v Solčavi; 

- Nazarje s 207 učenci in z 1 podružnično šolo v Šmartnem ob Dreti; 

- Rečica ob Savinji s 200 učenci in nima podružnične šole; 

Srednje šole na našem področju ni. 

 

Vsa ta raznolikost nas vodi do oblikovanja premišljene knjižnične zbirke, ki v veliki meri kroži med 

vsemi krajevnimi knjižnicami, odvisno od povpraševanja uporabnikov. Večina knjižničnega gradiva v 

krajevnih knjižnicah pa je stalna in je last posameznih občin. 

B. Zagotavljanje knjižničnih storitev za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami 

Na našem območju deluje varstveno delovni center  v Mozirju s približno 20  odraslimi  varovanci  z 

motnjo v duševnem ali telesnem razvoju.  Organizirano in redno obiskujejo knjižnico v Mozirju, kar 

jim je nedvomno v veliko pomoč pri sposobnosti  pridobivanja  socialnih navad in vključevanju v 

okolje.  Največkrat si  izposodijo  AV gradivo in  priročnike, ki jim je v pomoč pri prostočasnih 

dejavnostih.  Knjige pa si izposojajo posamezniki, v svojem prostem času.  Strokovni delavci  knjižnice 

imajo  s temi varovanci  dobre odnose, zato jim  varovanci pri izbiranju primernega gradiva zaupajo. 

V Osnovni šoli Mozirje deluje tudi oddelek učencev s prilagojenim poukom, s katerim imamo prav 

tako dogovor o obiskovanju knjižnice Mozirje in izposoji primernih gradiv. 

Obiskujejo nas tudi slepi in gluhonemi  posamezniki, za katere imamo v svoji zbirki že nekaj 

primernega gradiva, ostalo pa si izposodimo v Osrednji knjižnici Celje. Izposoja in posredovanje le-

tega je za uporabnike brezplačna. 
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Delno je poskrbljeno  tudi za invalide s telesno okvaro, saj je v knjižnico Mozirje, Ljubno, Luče, Rečica  

in Gornji Grad možen dostop z invalidnimi vozički, v knjižnico Nazarje, Solčava pa ne. 

Pri načrtovanju nakupa gradiv smo pozorni tudi na te skupine,  zato bomo zbirko  AV gradiva, zvočnih 

knjig  in knjig z večjimi črkami še povečali. 

C. Oblikovanje  posebnih  zbirk  knjižničnega  gradiva 

Posebna oblika zbirke knjižničnega gradiva,  je  domoznanska čitalnica.  Gradivo, ki je zelo 

raznovrstno,  ga strokovno urejamo  in  je na voljo vsem  uporabnikom  našega področja. Za pomoč 

pri strokovnem urejanju smo  zaprosili območno knjižnico Celje. 

V okviru domoznanske čitalnice smo pripravili posebno vsebino za portal KAMRA, in sicer 

predstavitev raziskovalca in publicista Aleksandra Videčnika, s predstavitvijo večera ob otvoritvi tega 

novega oddelka. Načrtujemo pa še precej drugih vsebin in bogate zakladnice domoznanske zbirke. 

 

5. AKTUALNOST KNJIŽNIČNEGA  GRADIVA 

Za aktualnost gradiva bomo poskrbeli z nakupom novih del s področja sodobnega literarnega 

ustvarjanja, s posodabljanjem priročne zbirke, z odpisom neaktualnega oziroma zastarelega gradiva 

in z gradivi, ki prinašajo nova spoznanja v različnih strokah. 

Zato redno pregledujemo knjižnično  zbirko v vseh krajevnih knjižnicah, spremljamo novosti na 

slovenskem knjižnem trgu, obiskujemo sejme knjig  in spremljamo podelitev literarnih nagrad. V večji 

meri pa upoštevamo tudi utemeljene želje in potrebe uporabnikov. 

6. ZASTOPANOST RAZLIČNIH VRST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

Pri nakupu skušamo upoštevati priporočila standardov,  zato načrtujemo nakup  okoli 3.500 enot  

knjižničnega gradiva in od tega približno 990 različnih naslovov knjižnega  in neknjižnega gradiva ter 

periodike. Povprečno ceno na enoto v letošnjem letu načrtujemo 22,80€. 

7. ZASTOPANOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA RAZLIČNIH MEDIJIH 

Načrtujemo nakup v  dobrih  90 odstotkih tiskanih medijev (knjige, brošure, periodični tisk), slabih 10 

odstotkov pa neknjižnega gradiva, kot so AV gradiva, stare razglednice za potrebe domoznanske 

čitalnice, CD-rome, igrače in elektronske podatkovne zbirke. 

8. ZASTOPANOST RAZLIČNIH TEMATSKIH OZIROMA PREDMETNIH PODROČIJ 

Načrtujemo nakup gradiv v približnem razmerju, kot jih priporočajo standardi za splošne knjižnice, to 

pomeni 52% strokovne literature in 48% leposlovja. 

Leposlovja nakupimo v več izvodih za ostale krajevne knjižnice, kjer je potreba in dejanska izposoja 

večja. Pozorni pa smo na zastopanost pestrega literarnega žanra ter  zastopanost  literature za 

različne stopnje zahtevnosti,  ki pa bo vsekakor ustrezala  osnovnim kriterijem literarne kvalitete. 

Razmerje med gradivom za mladino in za odrasle  planiramo  v priporočilnem odstotku, saj je potreba 

po gradivu za mlade večja,  ker  so nekatere šolske knjižnice še v izgradnji in v zadnjem času (še 

posebno v letošnjem letu 2011) z nezadostnimi finančnimi sredstvi za nakup novih gradiv. 
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9. OMOGOČANJE ENAKE DOSTOPNOSTI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA VSE PREBIVALCE NA 

OBMOČJU DELOVANJA KNJIŽNICE 

Vse krajevne knjižnice oziroma organizacijske enote so vključene v vzajemni katalog in imajo  urejeno 

računalniško podprto izposojo. 

Knjižnične zbirke po posameznih krajevnih knjižnicah so količinsko prilagojene velikosti  krajev, v 

veliki meri pa so omejene  zaradi premajhnih prostorov, premalo metrov polic  ter pomanjkanja 

zadostnih finančnih sredstev.   

Nakup za posamezne enote izvajamo v smislu priporočil, glede na število prebivalcev in dejansko 

velikost knjižnice. Kljub rednim letnim odpisom gradiv, je število polic premajhno.  Zaradi tega   ne 

moremo zagotoviti enake možnosti dostopa do gradiv, zato si pomagamo   z medoddelčno izposojo 

(v naši mreži knjižnic)  in z rezervacijami gradiva, ki jih uporabnikom dostavijo knjižničarji, ki skrbijo za 

določeno krajevno knjižnico. V veliko pomoč pa so tudi oddaljeni dostopi do elektronskih gradiv. 

Enake možnosti dostopa še ne zagotavljamo tudi pri času odprtosti knjižnic, saj je v knjižnici 

zaposlenih premalo strokovnih delavcev.  Zato bi bila v letu  2012 nujna dodatna zaposlitev 

strokovnega delavca, a je verjetno  ne bo možno realizirati zaradi zaostrenih pogojev, ki vladajo v 

državi in bodo verjetno  planirana manjša finančna sredstva. 

 

Obrazložitev  nakupa knjižničnega  gradiva  v  letu  2012: 

 

- Da bi uresničili kulturne, izobraževalne, informacijske raziskovalne in socialne potrebe naših 

uporabnikov načrtujemo nakup 3.500 izvodov knjižničnega gradiva, kar pomeni 0,2 enote na 

prebivalca področja. S tem bi podprli tudi dobro in prijazno izrabo njihovega prostega časa in 

jim s tem nudili dostop do različnega leposlovja. Prav tako pa tudi do vseh predmetnih  

področij. Nakup gradiva bo raznolik tudi po vrstah in oblikah. Največ je povpraševanja je po 

klasični knjigi in revijah, zato bo tega nakupa okoli 85%.  

- Načrtujemo dotok  102 naslova tekoče periodike v osrednji knjižnici. Več  časnikov in 

časopisov je v osrednji knjižnici, ker je v krajevnih knjižnicah za postavitev premalo prostora. 

Zato se tudi pri tem gradivu poslužujemo medoddelčne izposoje – v veliki meri po željah 

uporabnikov. 

- Načrtujemo dotok 10 naslovov tekoče periodike v organizacijski enoti; 

- Načrtujemo dotok 460 enot neknjižnega gradiva, to pomeni  0,027 enote na prebivalca 

področja ali 15% od skupnega nakupa. V tej kategoriji nakupa  je največ  filmskega gradiva, na 

DVD-jih. Še vedno namreč opažamo, da je povpraševanje po tej zvrsti gradiva veliko, 

predvsem v krajevnih knjižnicah (Solčava, Luče). 

- Med  naslovi strokovnega gradiva in leposlovja načrtujemo razmerje 52:48. Zavedamo se, da 

to razmerje, ki ga načrtujemo ni povsem v skladu s priporočili, kar utemeljujemo z večjim 

povpraševanjem po leposlovju v vseh organizacijski enotah. Za vsako organizacijsko enoto 

leposlovje nakupimo v enem izvodu, za osrednjo pa vsaj 2 izvoda. Zahtevnejše leposlovje 

kupimo v enem ali dveh izvodih in  v skladu z željami  ter potrebami uporabnikov in bralcev. V 
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veliki meri izvajamo medoddelčno izposojo med vsemi organizacijskimi enotami. Precej 

strokovne literature pa kupimo tudi za potrebe permanentnega izobraževanja in druge 

študijske potrebe. 

- Načrtujemo razmerje med naslovi mladinskega in  gradiva za odrasle  v razmerju 30:70. V tej 

kategoriji nam uspe nakup v skladu s priporočili, saj je izposoja mladinske literature velika, 

tako leposlovja, kot tudi strokovne. Pozorni smo tudi na izbore za domača branja in bralne  

značke ter različna tekmovanja, kot je na primer  za Cankarjevo priznanje. Upoštevamo pa 

izbore za osnovno in srednjo šolo. 

- Načrtujemo zastopanost vsaj 15% naslovov gradiva v javnem interesu ter zastopanost 

gradiva iz 50 slovenskih založniških hiš. 

- Načrtujemo tedensko odprtost osrednje knjižnice 42 ur ali 93,3%, organizacijskih enot pa 43 

ali 63%, kar ni v skladu z minimalnimi pogoji.  Tako stanje opravičujemo z nizko zaposlenostjo 

strokovnih delavcev, saj bi po pravilniku o minimalnih pogojih morali zaposliti 9,7 

strokovnega delavca, zaposlujemo pa jih  6,7.  Od tega 2 za določen čas. Z zaposlitvijo za 

določen čas, pa ne moremo načrtovati večje odprtosti knjižnic. 

 

Plan odprtosti krajevnih knjižnic: 
Knjižnica Število ur 

odprtosti 

Določila 

uredbe 

Doseganje 

odprtosti v 

% 

Plan 

odprtosti 

2012 

Doseganje 

% 

2012 

Mozirje 38 45 84,4 42 93 

G.Grad 6 15 40 6 40 

Ljubno 10 15 66,6 10 66,6 

Luče 6 4 150 6 150 

Nazarje 7 15 46,6 7 46,6 

Rečica 7 15 46,6 7 46,6 

Solčava 7 4 175 7 175 

 

- Načrtujemo 100 delež organizacijskih enot, ki imajo dostop do vzajemnega kataloga. Vso 

gradivo  je strokovno obdelano v sistemu COBISS, razen domoznanskega gradiva v 

domoznanski čitalnici (razglednice, fotografije, dokumenti), ker smo urejanje tega oddelka 

pričeli šele v letu 2010.  

Vse organizacijske enote in oddelki so opremljeni z računalniki, tiskalniki in ustreznimi 

računalniškimi programi. 

- Načrtujemo 23% števila včlanjenih bralcev ali 3.768 aktivnih članov. 

 

 

 

 

25. oktober 2011 


