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LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
ZA LETO 2020
1 Poslanstvo, strategija in cilji, ki bodo doseženi z načrtovanim nakupom knjižničnega
gradiva
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 različnih založnikov.
Trudimo se, da zbirko oblikujemo na podlagi ocen 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. Pozorni pa smo tudi na ravnovesje med tiskanim gradivom, AV
gradivom ter ostalimi mediji, ki se na novo pojavljajo na tržišču.
Z nakupom gradiv v letu 2020 želimo izgrajevati kakovostno in vsebinsko bogato knjižnično
zbirko, ki bo ustrezala kulturni, informacijski, izobraževalni, raziskovalni in razvedrilni funkciji.
Izpolnjevati moramo neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in vsakršnih informacij, saj
imamo splošne knjižnice 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 želimo zagotoviti pogoje za spodbujanje bralnih
navad, oblikovati bralno kulturo in razvijati funkcionalno pismenost.

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
domoznanske podatkovne zbirke;
- slediti 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, člankov, dnevnikov, revij, zemljevidov ter
elektronskih podatkov na domači strani knjižnice);
- kulturno in sprostitveno središče (revije, knjige, zgoščenke ipd. s področja umetnosti,
doživljanja in ustvarjalnosti) z organizacijo prireditev – literarnih večerov, predavanj,
tematskih pogovorov, potopisnih predavanj, likovnih razstav, okroglih miz …
- izobraževalno središče za osebnostno in poklicno izobraževanje (poljudno-znanstvene
knjige, revije, slovarji, jezikovni tečaji, učbeniki, strokovna literatura za poklicno
izobraževanje, priročniki in učenje ter opismenjevanje);
- komunikacijsko središče, ki poleg kulturnih prireditev nudi različnim interesnim skupinam
brezplačno uporabo svetovnega spleta, svetovanje pri uporabi virtualne knjižnice Slovenije
mCOBISS na mobilnih napravah, svetovanje in uporabo e-bralnikov BIBLOS, rezervacije
knjižničnega gradiva, podaljševanje gradiva po telefonu;
- socialno središče z različnimi priročniki, svetovalno literaturo s področja pismenosti, dela in
poklicev, šolanja, dopolnilnega izobraževanja, iskanja zaposlitve, pripravništva.

2 Vsebinski kriteriji letnega nakupa za izgradnjo knjižnične zbirke
Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe našega okolja
A. Za zadovoljevanje informacijskih potreb občanov bomo nabavljali:
-splošno informativno periodiko v slovenskem jeziku;
-gradivo z informacijami javnega značaja (vladne in nevladne organizacije in agencije,
institucije civilne družbe);
-gradivo z informacijami, ki ljudem pomagajo pri organizaciji njihovega vsakdanjega življenja
in podpirajo njihovo participacijo v demokratičnih procesih
B. Za zadovoljevanje izobraževalnih potreb bomo zagotavljali:
-za predšolske otroke bomo nabavljali kakovostno in raznovrstno gradivo, ki bo spodbujalo
njihovo ustvarjalnost, vedoželjnost in domišljijo, ter upoštevali sezname odličnih mladinskih
knjig z znakom za kakovost Zlata hruška.

-Za osnovnošolce bomo nabavljali gradiva, ki bodo dopolnjevala formalno izobraževanje in
širila njihovo znanje. Z novim gradivom jim bomo pomagali odkrivati nova interesna
zanimanja, razvijati bralne navade in spoznavati informacijske pripomočke.
-Za srednješolce bomo kupovali gradiva, ki jim bodo v pomoč pri izdelovanju raziskovalnih
nalog, pri pripravi na različna tekmovanja v znanju ter pri pripravi na maturo.
-Za študente bomo kupovali gradiva, ki jih rabijo za študij in gradiva, ki so pomembna za
njihovo sedanjo vlogo v družbi ter za njihove osebne interese.
-Za odrasle uporabnike, ki jim je namenjen precejšen del knjižnične zbirke, bomo skušali
zadovoljiti potrebe po kakovostnem preživljanju prostega časa in strokovnem
izpopolnjevanju. Kupovali bomo leposlovje vseh žanrov, pozornost bomo namenili izvirni
slovenski literaturi. Od prevodne literature bomo večinoma nabavili klasična dela in
kakovostna sodobna dela (nagrajena).
Kupovali bomo tudi kakovostna avdio in video gradiva; gradiva za učenje tujih jezikov;
gradiva za raziskovanje zgodovine in kulturnih korenin našega širšega okolja.
Kupovali bomo periodični tisk v domačem jeziku.
Za upokojence bomo nabavljali gradivo, s katerim jim bomo pomagali ohranjati njihove
mentalne sposobnosti in spodbujati pozitiven odnos do življenja in staranja.
C. Za zadovoljevanje raziskovalnih potreb bomo:
- izgrajevali domoznansko zbirko z gradivi s področja zgodovine, etnografije, kulturne
dediščine in promocije krajev naše doline. Vsebina gradiv se bo nanašala na domače okolje
in bo namenjena uporabnikom za potrebe raziskovalnih nalog, za izdelavo različnih zbornikov
ter monografij krajev.
Domoznansko zbirko rokopisov, člankov, fotografij, knjig, periodičnega tiska s področja vseh
sedmih krajev naše doline bomo redno dopolnjevali in strokovno urejali.
D. Kulturne potrebe pa bomo zadovoljevali:
- z izgradnjo kakovostnih zbirk leposlovnega gradiva za različne starosti, okuse in
zahtevnostne stopnje,
- z nabavo kakovostnega avdiovizualnega gradiva ter z izborom kakovostne strokovne
literature s področja umetnosti.
Uporabnikom bomo nudili čim bolj širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal njihovim
potrebam po informacijah in željam po izobraževanju, kulturi, raziskovanju in znanstvenemu
delu ter razvedrilu.

3 Analiza in upoštevanje značilnih in posebnih potreb okolja, dopolnjevanje zbirke z
gradivom za uporabnike s posebnimi potrebami in zagotavljanja enakosti
zadovoljevanja ugotovljenih potreb okolja (informacijske, izobraževalne, raziskovalne
in kulturne potrebe)
A. Upoštevanje značilnih potreb okolja
Pri letnem prirastu gradiva bomo v največji meri upoštevali značilne potrebe okolja, v
katerem deluje knjižnična mreža. V osrednjo enoto, Knjižnico Mozirje, ki se nahaja v
upravnem središču Zgornje Savinjske doline, se ljudje dnevno vozijo zaradi koriščenja
upravnih storitev in kulturnih dobrin. Krajevne knjižnice v dolini pa obiskuje predvsem
nemobilno prebivalstvo - predšolski otroci, osnovnošolci in starejši ljudje, zato bomo ta
dejstva upoštevali pri oblikovanju knjižnične zbirke. Upoštevali bomo tudi različne lokalne
akterje kot so društva, kulturne institucije, organizacije, civilno družbene iniciative, mediji …
Upoštevali bomo število potencialnih uporabnikov, značaj okolja, starostno, izobrazbeno in
socialno strukturo prebivalstva, prisotnost uporabnikov s posebnimi potrebami v VDC centru
in prisotnost uporabnikov v Centru starejših Gornji Grad, kjer se nahaja krajevna knjižnica.
Za te namene bomo izgrajevali aktualno gradivo, ki prinaša nova znanja, in posodabljali
priročno zbirko ter odpisovali zastarelo in neaktualno gradivo.
B. 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 km2, na katerem po zadnjih podatkih živi 16.085 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 občinskih središčih delujejo krajevne knjižnice, ki so vključene v katalog vzajemnega
bibliografskega sistema. Vse imajo računalniška mesta za iskanje gradiva po elektronskem
katalogu. V največji možni meri bomo upoštevali enako dostopnost knjižničnega gradiva za
vse prebivalce na območju knjižnice. Uresničevali jo bomo s knjižnično mrežo v vseh sedmih
enotah knjižnice, med katerimi bomo izvajali izvajamo medoddelčno izposojo.
Vsi člani si lahko z enkratnim plačilom članarine v kateri koli enoti sposojajo gradivo pod
enakimi pogoji v vseh sedmih enotah.

b. Dopolnjevanje zbirke z gradivom za uporabnike s posebnimi potrebami
V sosednjem kraju Nazarje deluje enota VDC savinjsko-šaleškega območja, t.i. enota Vrba, z
ljudmi z motnjo v duševnem ali telesnem razvoju. Pri njih bomo izvajali projekt lahkega branja,
bralno značko Vrba. V enoti smo postavili tudi premično zbirko z lažjim leposlovnim in
strokovnim gradivom, kjer gradivo enkrat mesečno zamenjamo. V letu 2020 bomo nadaljevali
z nakupom gradiv za lahko branje.
Za slabovidne bralce imamo v knjižni zbirki gradivo, ki je ustrezno opremljeno z oznakami za
večji tisk in je v pomoč pri razumevanju različnih bralnih težav. Na voljo imamo tudi seznam
gradiv za bralce z disleksijo.
Knjižnica Gornji Grad se nahaja v centru starejših Gornji Grad, zato knjižnico redno obiskuje
mnogo starejših občanov. Nudimo jim brezplačno članarino. Pri nabavi gradiva bomo tudi v
prihodnje upoštevali slabovidnost, disleksijo, okvare sluha.
V primeru povpraševanja bomo izvajali tudi dostavo gradiva na dom, ki bo namenjena gibalno
oviranim osebam (invalidnost, starost, bolezen).

4 Razvijanje branja, bralne kulture, bralne in informacijske pismenosti
A. Razvijanje branja in bralne kulture
-

Za predšolske otroke bomo prirejali pravljične ure v vseh enotah knjižnice in oglede
ter predstavitve knjižnic za oddelke vseh zgornjesavinjskih vrtcev.
Za predšolske otroke in otroke drugega in tretjega triletja bomo izvajali Pikino bralno
značko v sodelovanju s Knjižnico Velenje.
Učence drugega in tretjega triletja bomo v sodelovanju s šolskimi knjižnicami
spodbujali k reševanju slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza.
Sodelovali bomo pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo s šolskimi knjižnicami in
sedmošolci zgornjesavinjskih srednjih šol.
Pripravili bomo 16. sezono branja za odrasle Zgornjesavinjčani s knjigo v roki.
V petih enotah knjižnice bomo izvajali redna mesečna literarna srečanja, bralne klube
za odrasle v tretjem življenjskem obdobju.
Za uporabnike VDC SAŠA, enoto Vrba, bomo izvajali bralni projekt Bralna značka Vrba
in jim mesečno dostavljali in menjavali gradivo na knjižni polici v njihovi prostorih.
V lokalnem časopisu bomo objavljali več stalnih rubrik - »Novosti na knjižnem trgu«,
»Najbolj brane knjige« in »Knjiga meseca«.
Organizirali bomo literarne večere, predavanja, potopise in srečanja.
Poskrbeli bomo za izbor leposlovnih knjig za odrasle, pri čemer bomo skrbeli za
zastopanost različnih žanrov in različnih stopenj zahtevnosti.
Nabavljali bomo kakovostne slikanice, knjige z oznako Zlata hruška in tematsko raznolik
izbor leposlovnih knjig za starostni stopnji M in P.
Z Osrednjo knjižnico Celje bomo sodelovali pri projektu PRIPOROČAMO, kjer
uporabnikom predstavljamo nove zanimive leposlovne knjige.

B. Razvijanje informacijske pismenosti

-

-

Organizirali bomo individualno računalniško izobraževanje za iskanje gradiva v sistemu
Cobiss za vse starostne skupine, saj za informacijsko opismenjevanje v skupinah
nimamo prostorskih pogojev.
Nove člane bomo individualno učili rabe in uporabe knjižnice.
Nabavljali bomo nove in posodobljene izdaje enciklopedij, leksikonov, slovarjev in
raznih priročnikov.

5 Stanje in načrtovan obseg nakupa novih enot knjižničnega gradiva1
Preglednica 1: Podatki o stanju knjižnične mreže
Število enot knjižničnega
gradiva
Organizacijska
Število
enota
prebivalcev
načrtovan
zaloga
nakup
Mozirje
4.112
61.888
2.477
Gornji Grad
2.535
8.056
243
Ljubno
2.558
9.237
249
Luče
1.481
4.649
144
Nazarje
2.600
5.181
245
Rečica ob Savinji
2.279
5.711
186
Solčava
520
4.097
96

Delež MK
od
celotnega
nakupa
68%
6,7%
6,8%
4,0%
6,7%
5,1%
2,6%

Odprtost
/
ur na
teden2
45
15
15
6
15
15
7

Pri nakupu knjižničnega gradiva v letu 2020 načrtujemo nakup 3.640 enot knjižničnega
gradiva, kar pomeni 0,23 enote na prebivalca našega območja in od tega približno 1.400
različnih naslovov knjižnega in neknjižnega gradiva ter periodike. Povprečno ceno na enoto v
letošnjem letu načrtujemo 20,97€.
Načrtujemo nakup 90% tiskanih medijev (knjige, brošure, periodični tisk), 10% pa
neknjižnega gradiva, kot so AV gradiva, izobraževalni mediji, domoznansko neknjižno
gradivo, CD-romi.
Obrazložitev nakupa gradiva v letu 2020:
-

-

1
2

da bi uresničili kulturne, izobraževalne, informacijske, raziskovalne in socialne potrebe
naših uporabnikov načrtujemo nakup 3.640 enot knjižničnega gradiva, kar pomeni 0,23
enote na prebivalca področja. S tem bi podprli dobro izrabo njihovega prostega časa in
jim nudili dostop do pestrega izbora leposlovja, prav tako pa tudi do vseh predmetnih
področij. Nakup gradiva bo raznolik tudi po vrstah in oblikah.
načrtujemo dotok 118 naslovov tekoče periodike v osrednji knjižnici. Največ časnikov
in časopisov je v osrednji knjižnici, v krajevnih knjižnicah smo za postavitev periodike

Pri navedbah enot in obsega naslovov knjižničnega gradiva elektronskih knjig ne upoštevajte.
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03) v svojem 13. členu opredeljuje minimalni obseg obratovalnega časa
knjižnice, ki je za posamezno vrsto knjižnic:
- osrednja in osrednja območna: 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur,
- krajevna knjižnica: 4 ure tedensko (do 2000 prebivalcev), 15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev), 4 ure dnevno, 5 dni v tednu (nad
6000 prebivalcev).

-

-

-

-

zelo omejeni s prostorom. 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 400 enot neknjižnega gradiva, kar pomeni 0,02 enote na prebivalca
področja ali 10% od skupnega nakupa. V tej kategoriji nakupa je veliko filmskega
gradiva na DVD-jih. Povpraševanje po tej zvrsti gradiva je veliko predvsem v krajevnih
knjižnicah.
načrtujemo razmerje 60:40 med naslovi strokovnega gradiva in leposlovja, med
naslovi mladinskega gradiva in gradiva za odrasle pa načrtujemo razmerje 30:70.
načrtujemo zastopanost 19% naslovov publikacij v javnem interesu, ki jih finančno
podpira Javna agencija za knjigo v okviru založniških programov in projektov s področja
kulture.
načrtujemo, da bomo v letu 2020 z nakupom zagotovili prisotnost gradiv vsaj 50-ih
slovenskih založb.
načrtujemo tedensko odprtost osrednje knjižnice 45 ur ali 100% in 73 ur ali 107,4%
tedensko
odprtost
organizacijskih
enot.
V letu 2020 načrtujemo skladno z Odločbo Inšpektorata RS za kulturo in medije
povečati delovni čas v štirih krajevnih knjižnicah za skupno 24 ur tedensko in ga tako
uskladiti z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic.
načrtujemo 4.000 aktivnih članov ali 25% prebivalcev področja.

6 Načrtovan obseg nakupa naslovov po zvrsteh3; zastopanost knjižničnega gradiva
različnih vrst, oblik in dostopnosti
Preglednica 2: Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na zvrst
Priporočeno
Stroka 60%
Leposlovje 40%
Skupaj 100%
Načrtovano
60%
40%
100%

Preglednica 3: Podatki o načrtovanem razmerju nakupa gradiva glede na namen
Priporočeno
Mladina 25-30%
Odrasli 70-75%
Skupaj 100%
Načrtovano
30%
70%
100%
Načrtujemo nakup gradiva v priporočenem razmerju 60% strokovne literature in 40%
leposlovja. Za organizacijske enote načrtujemo nakup do 50% leposlovne literature, kot
priporočajo Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice iz leta 2018.
Zahtevnejše leposlovje bomo kupili v enem ali dveh izvodih in v skladu z željami ter
potrebami bralcev. Nabavljali bomo temeljna dela posameznega strokovnega področja in
skrbeli za pokritost vseh strokovnih področij. Skrbeli bomo, da bodo čim bolj enakomerno in
skladno s potrebami uporabnikov zastopana različna znanstvena področja. Izvajali bomo
medoddelčno izposojo med vsemi organizacijskimi enotami.
3

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018): Priporočeno razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom je
do 50 % naslovov leposlovnega gradiva v krajevnih knjižnicah. Z velikostjo knjižnice se praviloma veča delež
strokovnega gradiva. Delež knjižničnega gradiva za predšolske otroke, šolske otroke in mladostnike je praviloma 30
%. Knjižnica pri tem smiselno upošteva delež teh skupin med prebivalci ter prioritete med knjižničnimi vlogami.

Glede na namen bomo kupili 30% gradiva za predšolske, šolske otroke in mladostnike ter 70%
gradiva za odrasle.
Pri nabavi gradiv za predšolske otroke bomo upoštevali sezname odličnih mladinskih knjig z
znakom za kakovost Zlata hruška. Kupovali bomo gradivo na različnih medijih – tiskanih,
zvočnih, elektronskih medijih, didaktične igrače.
Za osnovnošolce bomo kupovali gradiva, ki obravnavajo probleme odraščanja, oblikovanje
osebnosti, probleme družbe, s katerimi se srečujejo, kot so droge, alkoholizem, nasilje …
Gradivo bo prav tako na različnih medijih: tiskanih, zvočnih, elektronskih.
Za srednješolce bomo kupovali gradiva, ki obravnavajo probleme odraščanja in oblikovanja
svoje osebnosti, gradiva, ki jim bodo v pomoč pri izbiri nadaljnjega šolanja. Velik poudarek
bomo dali tudi elektronskim podatkovnim zbirkam. Ponujali bomo dostop do številnih
elektronskih podatkovnih zbirk, od tega jih bo polovica dostopna preko oddaljenega dostopa
s številko članske izkaznice in z geslom knjižnice.
Za odrasle bomo kupovali leposlovje vseh žanrov, pozornost pa namenili izvirni slovenski
literaturi. Večji del zbirke za odrasle pa bo namenjen njihovemu strokovnemu
izpopolnjevanju.

7 Načrtovan obseg nakupa in zastopanosti e-knjig v zbirki
V letu 2020 načrtujemo, da bomo našim uporabnikom ponudili 420 naslovov e-knjig, in sicer
190 licenc v okviru mesečne naročnine na osnovni paket Biblos, 160 licenc e-knjig v Biblosu iz
preteklih let ter 70 novih licenc e-knjig v Biblosu, ki jih bomo kupili v letu 2020.
Načrtovani nakup e-knjig uvrščamo v nakup 10% neknjižnega gradiva, ki ga načrtujemo v letu
2020.

8 Utemeljenost odstopanj od strokovnih priporočil pri načrtovanju
Nakup knjižničnega gradiva v letu 2020 glede na zvrst načrtujemo v skladu s priporočili in
standardi za splošne knjižnice, torej 60% naslovov strokovnega gradiva in 40% naslovov
leposlovja. Prav tako načrtujemo, da bomo glede na namen kupili 30% gradiva za mladino in
70% gradiva za odrasle, tako da predvidevamo, da odstopanj od strokovnih priporočil ne bo.

9 Zastopanost 15-ih odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu v vsaki
organizacijski enoti in vsaj 50-ih slovenskih založb, kakovost in aktualnost naslovov
Pri nakupu knjižničnega gradiva v letu 2020 načrtujemo zastopanost 19% naslovov publikacij
v javnem interesu, ki jih finančno podpira Javna agencija za knjigo v okviru založniških
programov in projektov s področja kulture. Ker gre pri podprtih publikacijah v veliki meri za
zahtevnejša leposlovna in humanistična dela, bomo tovrstno gradivo kupovali predvsem za
osrednjo knjižnico in z medoddelčno izposojo omogočali dostop do teh gradiv uporabnikom
krajevnih knjižnic. Temeljno podprto gradivo, primerno za širši krog bralcev, pa bomo
kupovali tudi za organizacijske enote knjižnice v zahtevani zastopanosti.
Prav tako načrtujemo, da bomo v letu 2020 z nakupom zagotovili prisotnost gradiv vsaj 50-ih
slovenskih založb.
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. Redno bomo pregledovali
knjižnično zbirko v vseh krajevnih knjižnicah, spremljali novosti na slovenskem knjižnem
trgu, obiskovali sejme knjig in sledili podelitvam literarnih nagrad. V večji meri bomo
upoštevali tudi utemeljene želje in potrebe uporabnikov.
10 Povezovanje z deležniki v okolju (medknjižnična izposoja, osrednja območna
knjižnica, druge vrste knjižnic) za izboljšanje vseh elementov knjižničnega sistema;
promocija knjižničnih zbirk) (do 2000 znakov)
Knjižnica bo redno sodelovala v vseh oblikah medknjižnične izposoje. Na celjskem območju je
medknjižnična izposoja brezplačna, kar zagotavlja osrednja območna knjižnica Celje v okviru
izvajanja posebnih nalog OOK. Gradiva, ki jih z medknjižnično izposojo ne moremo dobiti iz
knjižnic na Celjskem, pridobivamo z medknjižnično izposojo iz drugih slovenskih knjižnic.
Z Osrednjo knjižnico Celje bomo tudi v prihodnje z vnosom domoznanskih vsebin sodelovali
pri portalih KAMRA in spletni biografski leksikon CELJSKOZASAVSKI.SI.
Tudi v prihodnje bomo z dejavnostmi za otroke, odrasle in uporabnike s posebnimi
potrebami skrbeli za promocijo knjižničnega gradiva. Organizirali bomo literarna srečanja,
razstave, predavanja, izobraževanja, knjižne uganke, pravljične ure in podobne aktivnosti.

Posebna zbirka knjižničnega gradiva je gradivo iz domoznanske čitalnice. Zbirko, ki zajema
knjižno in neknjižno gradivo s področja vseh sedmih krajev naše doline dnevno dopolnjujemo
in strokovno urejamo. V letu 2020 bomo pozorno nabavljali gradivo, ki dokumentira
sedanjost in preteklost krajev Zgornje Savinjske doline. Digitalizirali bomo domoznansko
neknjižno gradivo, redke stare razglednice krajev Zgornje Savinjske doline z začetka

prejšnjega stoletja, fotografije, zemljevide … in tovrstno gradivo promovirali na
domoznanskih dogodkih.
V naši mreži sedmih krajevnih knjižnic izvajamo nakup za posamezne enote v smislu
priporočil, glede na število prebivalcev in glede na dejansko velikost knjižnice. S tem še ne
moremo zagotoviti enake možnosti dostopa do gradiv, zato si pomagamo z medoddelčno
izposojo, z rezervacijami gradiva, ki jih uporabnikom dostavijo knjižničarji, ki skrbijo za
določeno krajevno knjižnico.
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