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1. Uvod

Knjižnica Šmarje pri Jelšah izvaja knjižnično dejavnost na območju občin Šmarje pri
Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Območje, ki ga knjižnica s svojo
dejavnostjo pokriva, ima 18416 prebivalcev (po 1.7.2021).

Temeljno poslanstvo naše knjižnice je, da s svojo knjižnično zbirko, nabavno politiko
ter kulturnim in izobraževalnim delovanjem prebivalcem na območju delovanja
zagotavlja pogoje za:

- dostop do informacij in gradiva z vseh področij človekovega ustvarjanja,

- za spodbujanje in razvijanje bralne in informacijske pismenosti,

- za vključevanje in aktivno sodelovanje v vseživljenjskem učenju,

- za ustvarjanje, poustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin,

- kakovostno preživljanje prostega časa.

Temeljni cilj naše knjižnice je omogočiti neomejen dostop do knjižničnega gradiva in
informacij ter informacijskih in kulturnih storitev vsem prebivalcem območja, na
katerem delujemo.

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva temelji na strokovnih izhodiščih, ki so za
oblikovanje in vzdrževanje učinkovite knjižnične zbirke določeni v Standardih za
splošne knjižnice, v Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe, v Zakonu o knjižničarstvu, v Zakonu o financiranju občin, v Uredbi o osnovnih
storitvah knjižnice, v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2021-2028 in
Odloku o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah – ob upoštevanju poznavanja
potreb.

Načrtovan nakup gradiva v letu 2022:

2300 enot gradiva - občinska sredstva
870 enot gradiva – ministrska sredstva
enot e-knjig – ministrska sredstva
100 enot zvočnih knjig – ministrska sredstva
130 enot gradiva – lastna sredstva
30 enot e-knjig – občinska sredstva



14 enot e-knjig  - lastna sredstva

Pri načrtovanju nakupa knjižničnega gradiva bomo upoštevali naslednje kriterije:

- prirast nakupa knjižničnega gradiva bo znašal 3270 enot knjižničnega gradiva
brez e-knjig in zvočnih knjig in brez serijskih publikacij

- aktualnost knjižničnega gradiva (2200 novih naslovov z vseh tematskih
področij),

- zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva, 400 enot neknjižnega gradiva,
125 naslovov serijskih publikacij v osrednji knjižnici in v povprečju 25 enot
naslovov časnikov in časopisov na enoto),

- zadovoljevanje potreb okolja glede nabave neknjižnega gradiva, AV gradiva in
elektronskih virov (načrtno in stalno spremljanje zadovoljstva in potreb
uporabnikov), zakup portala Biblos za leto 2022 za izposojo e-knjig in dokup
novih licenc in naslovov e-knjig ter prepoznavanje potreb potencialnih
uporabnikov ter njihovih pričakovanj glede naših storitev),

- zakup portala Audibook – zvočne knjige (100 naslovov),

- zagotavljanje knjižničnega gradiva za podporo vseživljenjskemu učenju
(formalnemu in neformalnemu izobraževanju ter priložnostnemu učenju),

- dopolnjevanje zbirke z gradivom na različnih nosilcih, ki podpira izvajanje
izobraževalnih in kulturnih dejavnosti za različne ciljne skupine uporabnikov
(podpora informacijskemu opismenjevanju, dejavnostim za mladino in odrasle
s posebnimi potrebami, starejše odrasle, brezposelne, otroke …),

- načrtno oblikovanje in dopolnjevanje zbirke domoznanskega gradiva,

- v nakup bomo vključili vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu
in s tem omogočili uveljavljanje izvirne slovenske ustvarjalnosti in zahtevnejših
vsebin.

Realizacija načrtovanega nakupa knjižničnega gradiva bo odvisna tudi od dodeljenih
sredstev Ministrstva za kulturo RS ter občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob
Sotli in Kozje (obvezne priloge - izjave občin s podpisi županov o financiranju nakupa
po občinah v letu 2022).



2. Vsebinski kriteriji in cilji nakupa gradiva v letu 2022

2.1. Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja

Knjižnica Šmarje pri Jelšah s petimi enotami v štirih občinah deluje na območju
Obsotelja in Kozjanskega. Za celotno območje je značilna manjša gostota
poseljenosti prebivalstva od slovenskega povprečja, višja stopnja brezposelnosti,
število študentov in diplomantov je nekoliko nižje od povprečja v Sloveniji, povprečna
starost prebivalstva je več kot 50 let. Občini Bistrica ob Sotli in Kozje ter del občine
Podčetrtek spadajo v zaščiteno območje Kozjanskega parka, ki skrbi za ohranjanje in
oživljanje naravne in kulturne dediščine. Vse občine so obmejne občine, občina
Podčetrtek je tudi izrazito turistična, občina Šmarje pri Jelšah pa je upravno središče
Upravne enote Šmarje pri Jelšah.
Vse te značilnosti področja vplivajo tudi na informacijske, raziskovalne in kulturne
potrebe, ki jih zadovoljujemo tako z nakupom knjižničnega gradiva kot tudi z
izvajanjem (kulturnih in izobraževalnih) dejavnosti.

Knjižnica bo v letu 2022:

- občanom nudila informacije in storitve, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje

(posredovanje informacij obiskovalcem, organizirane tematske predstavitve
knjižničnega gradiva različnim ciljnim skupinam npr.: brezposelnim,
udeležencem izobraževanja odraslih - UTŽO, kmetom, staršem, starejšim
odraslim, ponudnikom turističnih storitev …. ),

- spodbujali in izvajali bomo informacijsko opismenjevanje in tudi drugo
izobraževanje (v obliki individualnega in skupinskega dela) ter zagotavljali
knjižnično gradivo za potrebe izobraževanja na različnih področjih in stopnjah
zahtevnosti tudi s ciljem podpore potrebam posameznikov za raziskovanje in
samostojno učenje,

- sodelovali z vzgojnimi in izobraževalnimi ustanovami (od predšolske vzgoje do
izobraževanja odraslih), socialnimi ustanovami, javno upravo in
gospodarstvom v našem okolju na področju za razvijanja pismenosti, kulturne
dejavnosti, nudenja kakovostnih in celovitih informacij in knjižničnega gradiva,

- posebno pozornost bomo posvetili dejavnostim oz. področjem, ki se
prednostno razvijajo v okolju in se zato tudi izražajo potrebe po knjižničnem
gradivu (kmetijstvo, turizem, raziskovalna dejavnost, trajnostni razvoj,
zgodovinska, kulturna in naravna dediščina, ljubiteljska kulturna dejavnost …),



- z različnimi prireditvami in akcijami bomo spodbujali kakovostno preživljanje
prostega časa vseh ciljnih skupin (predšolski otroci, šolska mladina, odrasli,
starejši odrasli in uporabniki s posebnimi potrebami),

- zbirali, hranili in urejali bomo zbirko domoznanskega gradiva, ki bo podpirala
tudi lokalne študije,

- prebivalce območja, kjer delujemo, bomo informirali o kakovostni literaturi,
novostih ter prireditvah in dejavnostih preko različnih medijev (e-pošta, lokalni
časopisi, radio, spletni časopisi Obsotelja in Kozjanskega, zloženke,
nenaslovljena direktna pošta, informacije na domači spletni strani …).

2.2. Razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti

V knjižnici spodbujamo razvoj pismenosti in branja z različnimi oblikami dela tako z
bralci kot tudi s prizadevanjem po čim večji dostopnosti kakovostne literature za
različne starostne stopnje, izobrazbene strukture in socialne skupine. Tudi v letu 2022
bomo v osrednji knjižnici in v vseh enotah spodbujali branje in bralno kulturo z
različnimi oblikami dela za različne ciljne skupine:

- predšolski otroci: pravljične ure, ustvarjalne delavnice, organizirani obiski
skupin otrok v knjižnici in obiski knjižničark v vrtcih, vodeni ogledi
priložnostnih razstav, skupni projekti z vrtci (predšolska bralna značka,
tematski obiski …), predstavitve novosti otrokom, vzgojiteljem in staršem,
priprava informativno-izobraževalnih zloženk, postavitev stalnih tematskih
kotičkov. V letu 2022 bomo nadaljevali z izvajanjem Predšolske bralne značke,
ki je namenjena otrokom v starosti od 4 do 6 let in njihovim staršem. Cilj
programa je spodbujanje družinske bralne pismenosti.

- šolska mladina: bibliopedagoško dejavnost izvajamo za pet osnovnih šol na
območju našega delovanja (vodeni obiski osrednje knjižnice in enot, postavitve
gradiva, informacijsko usposabljanje (mCobiss, Biblos), tematske predstavitev
gradiva, izpeljava učnih ur v knjižnici …). Sodelujemo v projektih Moja naj knjiga,
Mega kviz in Rastem s knjigo (sedmošolcem vsako leto organiziramo srečanje z
izbranim avtorjem), pripravljamo srečanja z avtorji, ki pišejo za otroke in mladino. V
okviru nabavne politike skrbimo tudi za to, da sledimo potrebam šolske mladine po
literaturi, ki podpira dejavnosti v katere je vključena (domače branje, bralna značka,
tekmovanje za Cankarjevo priznanje, angleška bralna značka, eko bralna značka,
različna tekmovanja in raziskovalne naloge …). V tem šolskem letu so vse osnovne



šole vključene v projekt spodbujanja branja in naše sodelovanje s šolskimi
knjižnicami je dobro (skupna priprava tem s področja branja in pismenosti, povečano
število organiziranih obiskov …).

- odrasli: za spodbujanje bralne kulture izvajamo projekt bralne značke za
odrasle, bralne študijske krožke, predstavitve knjig, literarne večere in srečanja z
avtorji. Obiskovalce knjižnice opozarjamo na novosti s priložnostnimi razstavami,
zgibankami, sodelujemo v projektu Priporočamo z OKC, z različnimi akcijami
obeležujemo pomembne dneve oz. dogodke (npr. na dan poezije podarjamo pesmi
…). Posebno pozornost namenjamo ranljivim skupinam – v Domu upokojencev
Šmarje pri Jelšah izvajamo tedenske bralne

urice, ki se jih udeležujejo gibalno ovirani, naglušni in slabovidni stanovalci. Z
varovanci (odrasli z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) Varstveno
delovnega centra Šentjur v enotah Šmarje pri Jelšah in Podplat izvajamo
študijske krožke, kjer skozi različno knjižnično gradivo (knjige, zvočne knjige,
dvd…) varovance seznanjamo z domoznanskim gradivom, jih usposabljamo za
uporabo knjižnice in izvajamo najosnovnejše informacijsko opismenjevanje.

Pri naši knjižnici že dvanajst let deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje, v
okviru katere predstavljamo članom (starejšim odraslim) gradiva različnih
tematik, izvajamo bralne krožke, organiziramo srečanja z različnimi avtorji ter
izvajamo informacijsko opismenjevanje.

Pri nakupu gradiva si bomo prizadevali, da bomo z nabavo gradiva podpirali in
spodbujali navedene dejavnosti in tudi zagotavljali dostopnost različnih kakovostnih
bralnih virov za otroke, mladino in odrasle. Pri leposlovju bomo dali prednost nabavi
izvirne slovenske literature, prevodom zahtevnejšega leposlovja ter nakupu
subvencioniranega gradiva.

Posebno pozornost bomo namenili zagotavljanju gradiva za določene skupine
prebivalcev: dislektike (nakup leposlovja in strokovnega gradiva in posredovanje
informacijami – v sodelovanju z društvom Bravo), nabavi zvočnih knjig in tipalnih
knjig, knjig s povečanim tiskom (za slepe in slabovidne), gradivu za iskalce zaposlitve
in informacijsko usposabljanje (tudi e-gradiva, različni računalniški programi), pa tudi
za zaposlene in šolajoče se uporabnike (različno strokovno gradivo, spletno gradivo –
oddaljen dostop, periodika …) s ciljem, da enakomerno posodabljamo knjižnično
zbirko na različnih vsebinskih področjih s sodobnimi mediji.

Portal Biblos omogača brezplačno izposojo e-knjig (omogočamo tudi brezplačno
izposojo e-bralnikov v vseh enotah), portal Audibook pa izposojo zvočnih knjig v
slovenskem jeziku, Ebsco Host in Press Reader pa sta tudi orodji dostopni preko
oddaljenega dostopa za vse člane in ponujata pregled e-virov. Z oddaljenim



dostopom preko Osrednje knjižnice Celje (projekt območnosti) je mogoč tudi dostop
do portala Ius-info, kje so aktivne vse zakonske vsebine v R Sloveniji. Prav tako je
mogoč oddaljen dostop do portala Bonitete, kje so zbrani vsi podatki o fizičnih in
pravnih subjektih v R Sloveniji. Tudi časnik Večer je mogoče prebirati in listati z
oddaljenim dostopom. Vsekakor se strinjamo, da sledimo trendom in našim
uporabnikom ponudimo tudi vse te možnosti, ki jih oddaljen dostop ponuja.

2.3. Značilne potrebe okolja

Za uspešno izpolnjevanje ciljev splošne knjižnice za prebivalce v vseh življenjskih
obdobjih bomo upoštevali standarde in priporočila o izgradnji in vzdrževanju
kakovostne knjižnične zbirke. Pri tem bomo pozorni na različne dejavnike, kot so
demografska struktura, struktura uporabnikov in njihove izobraževalne in kulturne
potrebe – celotnega območja in tudi območja, ki ga s svojim delovanjem pokriva
posamezna enota. Osrednja knjižnica in enote so občinski informacijski in tudi
kulturni centri, zato si prizadevamo, da zbirke redno dopolnjujemo tudi z nabavo
domoznanskega gradiva in gradiva, ki podpira in omogoča kakovostno preživljanje
prostega časa.

Območje, na katerem deluje naša knjižnica, je izrazito podeželsko, usmerjeno v
razvoj (ekološkega) kmetijstva in turizma (tako zdraviliškega kot turizma na kmetijah,
pohodništva, kolesarstva, romarskega turizma …). Tu zadnja leta poteka kontinuirano
raznoliko usposabljanje v obliki tečajev in delavnic namenjenim prebivalcem (turizem
v zidanicah, lokalni turistični vodniki, učenje tujih jezikov, ekološka pridelava hrane,
trajnostni razvoj, ki ga v največjih primerih izvaja Razvojna agencija Sotla), kar se
kaže tudi v povečanem povpraševanju po različnem gradivu s teh področij. Na
območju deluje pet osnovnih šol (s podružnicami) in prav toliko otroških vrtcev, ni pa
sedeža nobene srednje šole. Kljub temu pa velik delež naših uporabnikov
predstavljajo srednješolci in študentje, ki si izposojajo tako leposlovno kot tudi
strokovno literaturo. Veča se tudi število uporabnikov, ki so vključeni v formalno –i
zredno izobraževanje odraslih, ki iščejo leposlovno in strokovno literaturo od nivoja
osnovne šole do univerzitetnih študijev.

Veča se tudi delež uporabnikov, ki so brezposelni in iščejo gradivo s področja
zaposlovanja in zakonodaje, potrebujejo tudi pomoč pri iskanju informacij in se v
veliki meri vključujejo v informacijska usposabljanja. V največji meri jih skušamo
pritegniti tudi k obiskovanju kulturnih in ostalih dejavnosti, da ostanejo dejavni in
vključeni v družbo.

Z uvedbo dejavnosti univerze za tretje življenjsko obdobje se je tudi povečal delež
starejših aktivnih uporabnikov naših storitev in obiskovalcev prireditev. Vključujejo se
v krožke z različnih področij (tuji jeziki, umetnost, zdravje, naravoslovje, branje,
računalniško opismenjevanje …), ob tem pa jim knjižnična zbirka predstavlja temeljne



vire za učenje. Pri nabavi smo pozorni tudi na potrebe te ciljne skupine (npr. pri
leposlovju knjige z večjim tiskom).

2.4. Posebne potrebe okolja

Knjižnica bo zagotavljala enakovreden dostop do knjižničnega gradiva za vse
prebivalce območja, vse enote so komunikacijsko povezane in dostopne na internetu,
gradivo je vključeno v vzajemni katalog. Uporabnik si lahko s člansko izkaznico
gradivo izposoja v katerikoli enoti knjižnice, zagotavljamo medknjižnično izposojo, ki
je na območju DBC brezplačna in dostop do e-virov in e-knjig. Pri nabavi gradiva
skrbimo, da z njo odgovarjamo tudi na potrebe, ki jih zaznamo v okolju, pri tem pa
sledimo tudi strokovnim priporočilom.

V letu 2022 bomo nadaljevali že vzpostavljeno dobro sodelovanje z vrtci in šolami, pa
tudi drugimi ustanovami s področja vzgoje in izobraževanja, z zavodom za
zaposlovanje, domom upokojencev, varstveno-delovnim centrom, centrom za
socialno delo, lokalno akcijsko skupino za preprečevanje odvisnosti, razvojno
agencijo, lokalno akcijsko skupino za razvoj podeželja, Kozjanskim parkom, Termami
Olimia, območno obrtno zbornico, območno izpostavo javnega sklada za kulturne
dejavnosti, občinami in različnimi društvi – tako pri pripravi in izvajanju prireditev in
dejavnosti, kot tudi pri zagotavljanju knjižničnega gradiva za njihove potrebe oz.
potrebe njihove dejavnosti. V sodelovanju s šolami, vrtci in lokalno akcijsko skupino
za preprečevanje odvisnosti bomo veliko pozornost namenili tudi področju vzgoje, v
okviru izvajanja projektov za dvig ravni pismenosti pa načrtujemo tudi nabavo
različnih vrst gradiv s področja spodbujanja družinskega branja in pismenosti ter
informacijskega usposabljanja. Posebna skrb bo namenjena tudi starejšim
uporabnikom – nabava zvočnih knjig, knjig z večjim tiskom, predstavitve gradiva…
Pridobili bomo tudi vso gradivo, ki je domoznanskega pomena za občine, kjer
izvajamo dejavnost - tako knjižno kot tudi neknjižno gradivo, ter tako bogatili
domoznansko zbirko.

2.5. Aktualnost knjižničnega gradiva

Za aktualnost knjižnične zbirke bomo skrbeli z rednim dopolnjevanjem in rednim
izločanjem in odpisovanjem knjižničnega gradiva. Pri tem bomo pozorni na nakup
zadnjih izdaj in tekočih letnic, kontrolirali bomo dotok posodobitev in aktualizacije
verzij pri elektronskih virih, zakup zadostnega števila licenc in dmr zaščite za
e-knjige, nakup zvočnih knjig pri portalu Audibook, upoštevali bomo tudi stanje
trenutne zaloge in ponudbo na trgu. Posebno skrb bomo namenjali literaturi, ki izhaja
na našem območju ali naše območje predstavlja (dopolnjevanje domoznanske
zbirke).



2.6. Načrtovano število enot knjižničnega gradiva

V letu 2022 načrtujemo nakup 3230 enot knjižnega gradiva, 140 e-knjig in 100 enot
zvočnih knjig. Razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivo bomo
prilagodili standardom – 60% strokovno in 40% leposlovno.

2.7. Načrtovano število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska v
osrednji knjižnici

Načrtovano število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska v osrednji
knjižnici je 125. Pri nabavi periodičnega tiska smo pozorni na to, da nabavimo skoraj
vso pomembno tekočo produkcijo časnikov in časopisov, ki izhajajo pri nas, ter ves
lokalni periodični tisk, ki je pomemben za informiranje uporabnikov o dogajanjih na
lokalnem področju.

2.8. Načrtovano število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska v
organizacijskih enotah

Načrtovano število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska v enotah
ostaja pri 25-ih naslovih.

2.9. Zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih

Zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih zagotavljamo z izborom in
nakupom tako knjižnega gradiva kot tudi avdiovizualnega gradiva, elektronskih virov,
e-knjig, zvočnih knjig in vseh drugih ne tiskanih medijev kot nosilcev zapisa.
Uporabnikom zagotavljamo prost dostop do gradiva, možnost izposoje na dom in
oddaljen dostop za uporabo elektronskih baz podatkov, na katere smo naročeni. Pri
izboru nakupa tovrstnega gradiva upoštevamo aktualnost vsebine in pogostost
posodobitev, strokovne reference avtorjev, primerna iskalna orodja, enostavnost
uporabe, dovoljenje založnika ali avtorja za izposojo oz. oddaljeni dostop,
povpraševanje naših uporabnikov po tovrstnem gradivu …

2.10. Načrtovano število enot neknjižnega gradiva na prebivalca



V letu 2022 bomo nabavili 400 enot neknjižnega gradiva, kar pomeni 0,023 enote na
prebivalca. Po normativu naj bi bil prirast neknjižnega gradiva bil 10% od vsega
kupljenega gradiva v letu 2022. Za nakup licenc e-knjig v letu 2022 pa se bomo
držali priporočila MK, 20 % vrednosti dodeljenih sredstev MK R Slovenije.

2.11. Zastopanost različnih tematskih oziroma predmetnih področij

Pri nabavi bomo upoštevali zastopanost različnih tematskih področij in zagotavljali
širok izbor naslovov, ki jih bomo razporejali po knjižnični mreži. Sledili bomo cilju, da
bomo z nabavo zajeli vso strokovno literaturo od 0 do 9 ter beletristiko v želji, da
smo aktualni za vse kategorije uporabnikov. Gradivo bomo nabavljali tudi glede na
sprotne potrebe in zahteve uporabnikov, ki jih zabeležimo v izposoji, glede na
založniško produkcijo in založenost knjižnega trga, glede na potrebe, ki jih narekujejo
dogodki v kulturnem okolju in lokalni skupnosti, pa tudi glede na razpoložljivost
finančnih sredstev.

Pri izboru gradiva smo usmerjeni h kvaliteti in aktualnosti, hkrati pa skrbimo, da
nabavimo vsa klasična dela s področja leposlovja in humanistike. Nabavili bomo vsaj
35 % subvencioniranega gradiva ter nabavljali gradivo iz več kot 50 slovenskih
založb.

2.11.1. Načrtovano razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom

Nakup bomo uravnavali v okviru priporočil standardov glede razmerja med strokovno
literaturo in leposlovjem. Načrtovano razmerje naslovov med strokovnim in
leposlovnim gradivom je v skladu s priporočili standardov, in sicer 60 % (strokovno
gradivo), 40 % (leposlovje). V letu 2022 bo večji poudarek pri nakupu strokovne
literature kot leposlovja in kvaliteten nakup naslovov v portalu Biblos in zvočnih knjig
v portalu Audibook.

2.11.2. Načrtovani delež naslovov za otroke in mladino

Načrtovani delež naslovov za otroke in mladino je 26% od skupnega števila
načrtovanega prirasta naslovov, kar je v skladu s priporočili standardov.



2.12. Upoštevanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na
območju knjižnice in sodelovanje knjižnice z drugimi knjižnicami

V okviru Knjižnice Šmarje pri Jelšah delujejo naslednje enote: osrednja knjižnica
Šmarje pri Jelšah, enota Podčetrtek, enota Bistrica ob Sotli, enota Kozje in enota
Lesično. Upoštevanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na
območju knjižnice bomo v letu 2022 zagotavljali z izborom temeljnih naslovov, ki jih
bomo kupili za vse enote knjižnice. Dostopnost bomo uveljavljali tudi z ustrezno
odprtostjo osrednje knjižnice in enot, medoddelčno izposojo, medknjižnično izposojo,
oddaljenim dostopom do elektronskih virov, izposojo e-knjig, dostopom do
knjižničnega kataloga in vseh pomembnih informacij (napovednik kulturnih in drugih
prireditev, kontakti ….) preko spletne strani, skupnimi akcijami in prireditvami
(predšolska bralna značka, bralna značka za otroke, mladino, bralna značka za
odrasle, Rastem s knjigo …), pa tudi z organizacijo različnih kulturnih in
izobraževalnih prireditev po vseh enotah (ure pravljic, literarni večeri in predstavitve
knjig, informacijsko opismenjevanje uporabnikov …). Člani vseh naših enot imajo tudi
enotno izkaznico, s katero lahko obiskujejo in si izposojajo gradivo v vseh enotah. V
vseh enotah so tudi javne, brezplačne e-točke.
Pri zagotavljanju gradiva in storitev za uporabnike in tudi pri strokovnih nalogah
sodelujemo z drugimi knjižnicami – predvsem z našo območno knjižnico (OK Celje),
pa tudi z drugimi knjižnicami (medknjižnična izposoja, ki je na področju območnosti
brezplačna, skupni projekti – npr. Priporočamo, bralni študijski krožki, bralna značka
za odrasle, oddaljen dostop do e-virov …), aktivno pa sodelujemo tudi z vsemi
šolskimi knjižnicami našega območja (bralna značka, Rastem s knjigo, Mega kviz ter
bibliopedagoška dejavnost …).

2.12.1. Načrtovano tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice

Da zadostimo potrebam in željam uporabnikov in zagotavljamo kakovostne in
dostopne storitve, načrtujemo v letu 2022 enako odprtost kot v letu 2021. Odprtost
osrednje knjižnice bo ostala nespremenjena, 49 ur tedensko.

2.12.2. Načrtovan delež odprtosti organizacijskih enot v skladu z določbami
Uredbe

Načrtovan delež odprtosti organizacijski enot je 100% in je v skladu z določbami
Uredbe za leto 2022.



2.12.3. Načrtovan delež organizacijskih enot z dostopom do vzajemnega kataloga
in dostopnost do informacij o kupljenem gradivu v katalogu vzajemnega
bibliografskega sistema

Realiziran delež organizacijskih enot z dostopom do vzajemnega kataloga v Knjižnici
Šmarje pri Jelšah je 100%. Vpogled v knjižnično zbirko je javnosti na voljo v javnem
dostopnem katalogu bibliografskega sistema (COBISS+ in mCobiss). V aplikaciji
COBISS3 je vsaka enota nabavljenega knjižničnega gradiva katalogizirana oziroma
inventarizirana po vseh standardih in normativih za obdelavo knjižničnega gradiva.

Na spletni strani knjižnice je viden tudi podatek gradiva kupljenega s sredstvi MK od
leta 2012 naprej. Za leto 2022 bo podatek javno viden na naslednji url povezavi:

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=fi%3Dmk*+and+da%3D2022*&db=siksm
a&mat=allmaterials

2.12.4. Načrtovano število včlanjenih prebivalcev

V letu 2022 načrtujemo včlanitev 35 % prebivalcev in povečamo izposojo tako, da bo
obrat gradiva čim višji. To bomo dosegli z novimi projekti in oblikami dela z bralci oz.
potencialnimi uporabniki (preko novih programov za dvig ravni pismenosti, krepitvijo
univerze za tretje življenjsko obdobje, vedno večjega vključevanja v projekt bralne
značke za predšolske otroke, bralne značke za otroke in mladino, bralne značke za
odrasle, bralne študijske krožke ter z delom z brezposelnimi in mladimi starši,
izposojo e-bralnikov, ki so na voljo v vsek oddelkih ter spodbujanje večje uporabe
portala Biblos in izposoje e-knjig …).

3. Zaključek

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je splošna knjižnica in je namenjena vsem prebivalcem –
od najmlajših do najstarejših. Vsem nudimo prostor, vire in informacije za
vseživljenjsko učenje, kakovostno preživljanje prostega časa in kulturno
udejstvovanje. S svojim delovanjem in poslanstvom smo vpeti v lokalno okolje, ga
pomembno bogatimo in sooblikujemo življenje v njem – tako z vsemi prireditvami in
dejavnostmi, ki jih izvajamo, kot tudi knjižničnim gradivom, ki ga nudimo. Našo
nabavno politiko gradimo tako na zahtevah zakonodaje kot tudi na zahtevah okolja in
povpraševanja uporabnikov posameznih enot knjižnice. Cilj nabavne politike je

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=fi%3Dmk*+and+da%3D2022*&db=siksma&mat=allmaterials
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=fi%3Dmk*+and+da%3D2022*&db=siksma&mat=allmaterials


zadovoljiti vse člane in uporabnike naših storitev s širokim izborom knjižničnega
gradiva, ki bo ustrezal njihovim potrebam po informacijah in željam po učenju, kulturi
in razvedrilu.

V Šmarju pri Jelšah, november 2021                                dr. Marko Samec,  direktor

Načrt pripravil: Roman Turk


