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1 Uvod

Knjižnice s svojo tradicionalno vlogo sodijo med najstarejše ustanove s storitveno dejavnostjo na
področju kulture, izobraževanja in znanosti. Pri svojem delovanju se opirajo na zakonske predpise,
ki jim poleg temeljnih določajo tudi posebne naloge, s katerimi poskušajo zadovoljiti potrebe
uporabnikov različnih ciljnih skupin. Kot javna služba je splošna knjižnica usmerjena v korist
posameznika in lokalne skupnosti, saj zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo gradivo, pomembno
za ohranjanje kulturne dediščine kraja. S tem uporabnike seznanja in izobražuje ter si tako
prizadeva dvigati raven kakovosti njihovega življenja.

V svojem lokalnem okolju splošna knjižnica opravlja pomembno nalogo, saj s svojo zbirko
tiskanega in drugega gradiva spodbuja uporabnike k razvoju pismenosti in bralne kulture, ki se
razvijata prav skozi branje in uporabo knjižnice. Svoje uporabnike ozavešča o pomenu branja, pri
neuporabnikih knjižnice pa skuša zbuditi zanimanje za branje in uporabo knjižnice. Knjižnica torej
ni samo prostor srečevanja in druženja, s svojim delovanjem v največji meri vpliva na spoznavanje
in razvoj pismenosti in bralne kulture, kar je bistvo njenega delovanja, s katerim pomembno vpliva
na oblikovanje kulturnega življenja lokalne skupnosti.

V strateškem načrtu 2021-2025 Knjižnica Šmarje pri Jelšah svoje cilje zastavlja v smeri proaktivno
naravnane splošne knjižnice, kjer upošteva potrebe svojih uporabnikov in se prilagaja
spremembam in trendom v okolju. Na uresničitev ciljev bo v veliki meri vplival interes in
kompetence zaposlenih, predvsem pa pozitiven odziv pri zagotavljanju za to potrebnih sredstev s
strani države in lokalne skupnosti.

Poslanstvo

JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah je stičišče vseh generacij in prostor kulturnega izražanja, ki združuje
ljudi, spodbuja vseživljenjsko učenje in podpira ustvarjalnost. Zavod je z vsemi svojimi dejavnostmi
ključen partner skupnosti pri ohranjanju preteklosti, bogatenju sedanjosti in ustvarjanju
prihodnosti.

Knjižnica uresničuje svoje poslanstvo tako, da:
● Predstavlja kulturno, izobraževalno, informacijsko in socialno stičišče vseh deležnikov

lokalne skupnosti, z njimi sodeluje in se povezuje ter jim nudi prostor za srečevanje,
druženje in izobraževanje.

● Ob prepoznavanju želja in potreb uporabnikov oblikuje kakovostno knjižnično zbirko.
● Upošteva temeljne vrednote kot so prijaznost, ustrežljivost, komunikativnost, strokovnost.
● Uporabnikom omogoča dostop do knjižnične zbirke in informacij na klasičen in sodoben

način.
● Organizira različne oblike dejavnosti, s katerimi vpliva na razvoj bralne kulture in bralne

pismenosti različnih ciljnih skupin lokalnega prebivalstva ter svoje storitve prilagaja
trendom in spremembam v okolju.

● Pridobiva, obdeluje, hrani, posreduje in skrbi za promocijo domoznanske zbirke, s čimer
opozarja na lokalno zgodovino in ohranja kulturno dediščino.
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● Organizira različne kulturne prireditve, s katerimi privablja prebivalce lokalne skupnosti v
skupen kulturni prostor. Z raznolikimi vsebinami vpliva na njihovo osebnostno rast in jim
omogoča kakovostno preživljanje prostega časa.

● Skrbi za permanentno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, ki v spodbudnem
delovnem okolju kvalitetno uresničujejo svoje zastavljene cilje.

Vizija

Smo kulturno srce naše skupnosti in hiša prijazne kulture, kjer se vsi učimo, odkrivamo, ustvarjamo
in povezujemo.

Vizija razvoja zavoda:
● Oblikovati aktualne in pestre knjižnične zbirke in omogočiti uporabnikom neovirano

uporabo zbirke ter izposojo gradiva na dom.
● Oblikovati knjižnične storitve glede na raznolikost ciljnih skupin uporabnikov.
● Spodbujati bralno kulturo in bralno pismenost na različne načine (z bralnimi srečanji,

bralnimi značkami in podobnimi projekti) predvsem pri otrocih in mladostnikih ter
skupinah s posebnimi potrebami.

● Zbirati, obdelovati, hraniti ter posredovati gradivo in informacije o svoji lokalni skupnosti,
dopolnjevati domoznansko zbirko ter ohranjati kulturno dediščino in nanjo opozarjati.

● Uporabnikom omogočiti dostop do nekaterih knjižničnih storitev na daljavo preko spletne
strani in družbenih omrežij.

● Ustvariti prostor knjižnice kot “tretji prostor” lokalne skupnosti, kjer se srečujejo
posamezniki in družine ob uporabi knjižnične zbirke in njenih storitev.

● Aktivno sodelovati v vseživljenjskem učenju z organiziranjem in izvajanjem neformalnih
oblik izobraževanja vseh ciljnih skupin.

● Z ustrezno promocijo skrbeti za prepoznavnost knjižnice v okolju ter za promocijo svojega
lokalnega okolja v širšem nacionalnem okolju ter izven njega.

● Sodelovati in povezovati se s kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami
v lokalnem okolju ter z drugimi knjižnicami, muzeji in arhivi na območju.

● Postati prepoznavni tudi v mednarodnem okolju in širiti mednarodna partnerstva.

Vrednote

● Strokovnost, prijaznost in ustrežljivost.
● Iznajdljivost in prilagodljivost.
● Povezanost in pripadnost.
● Sodelovanje in povezovanje.
● Ustvarjalnost in inovativnost.
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1.1 Zakonske podlage

Ustanovitveni akt:
● Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 8/2003).
● Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.

12/2005).
● Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah ter (Uradni list

RS, št. 37/2018).

Zakoni in drugi predpisi:
● Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.

73/03, 70/08 in 80/12);
● Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03 in 74/17);
● Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09, 19/15 in

38/16);
● Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS 19/03);
● Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS 29/03);
● Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS, št.

41/94, 2/96, 106/00 in 56/02);
● Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb

javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09, 33/10 in 50/17).
● Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v

plačilna navodila (Ur.l. RS, št. 120/07);
● Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679);
● Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15);
● Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03);
● Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.

73/03, 70/08 in 80/12);
● Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno

prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg);
● Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP);
● Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
● Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 –

ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3)
● Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD1) (Uradni list RS, št. 43/11);
● Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno

besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15 in 63/16 – ZKUASP in 59/19);
● Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1) (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno

besedilo);
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● Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21)

● Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
● Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT, 33/16 –

PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US); 22/19 – ZPosS in 81/19)
● Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08,

69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF);
● Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18);

● Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZdavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17).

Poslovanje Muzeja baroka, TIC-a in turizma urejajo naslednji akti:
● Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva

premične kulturne dediščine in določitve državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00,
103/00, 105/01 in 16/08 – ZVKD-1);

● Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg).

1.2 Predstavitev JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je osrednja splošna javna knjižnica, poleg katere v mreži delujejo še
krajevne knjižnice v Podčetrtku, Kozjem in Lesičnem, ter Bistrici ob Sotli. Knjižnice imajo osrednjo
vlogo pri razvoju kraja, skupnosti in blaginji družbe. Kot javne ustanove ponujajo dostop ne le do
literature in informacij, temveč tudi do družbe in interakcije z ljudmi. Nekoč so veljale za kraj, ki
ponuja samoto in tiho učenje, a knjižnice danes vse bolj postajajo središča skupnosti, kjer se ljudje
srečujejo in družijo . Tudi najnovejša strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice1

Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost RS (NSKD) kot eno izmed ključnih knjižničnih vlog
določajo spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti .2

Začetki knjižice v Šmarju pri Jelšah segajo v leto 1883, ko so v Šmarju pri Jelšah ustanovili čitalnico.
Leta 1974 je bila ustanovljena Občinska matična knjižnica Šmarje pri Jelšah, ki je delovala v okviru
Delavske, kasneje Ljudske univerze Rogaška Slatina. Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah pa je
bil ustanovljen leta 2002. Od vsega začetka je institucija, ki ima poleg knjižnične tudi pomembno
kulturno in družbeno funkcijo v skupnosti, vloga splošne knjižnice pa je že skozi ves razvoj
večplastna. Splošne knjižnice se s približevanjem lokalni skupnosti in z raznimi oblikami
povezovanja in sodelovanja spreminjajo v prostore skupnosti, ki dela in obstaja za ljudi in takšna je3

tudi Knjižnica Šmarje pri Jelšah. S svojimi dejavnostmi združuje ljudi vseh generacij, spodbuja

3 Podgornik, V. (2019). Pomen knjižnice kot javnega prostora – knjižnica kot »tretji prostor«: primer Goriške knjižnice
Franceta Bevka Nova Gorica, str. 362. Knjižnica, 63(1-2), 345–365.

2 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice: (za obdobje 2018–2028). (2018). Str. 56. Ljubljana: Nacionalni
svet za knjižnično dejavnost RS.
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NSKD/Drugi-dokumenti-in-gradiva/f296b564a7/NSKD_Priporocila
SplKnjiz2018-2028.pdf

1 James, R. (2018). Libraries as community hubs [Blog zapis]. Social history society.
https://socialhistory.org.uk/shs_exchange/libraries-as-community-hubs/
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vseživljenjsko učenje, podpira ustvarjalnost in kulturno izražanje. V štirih občinah se povezujemo z
različnimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami, kulturnimi in okoljevarstvenimi organizacijami in
društvi ter vzpostavljamo dialog z lokalnimi odločevalci. Uporabnikom zagotavljamo prostor, ki
predstavlja odmik od vsakodnevne rutine, službe in skrbi, povezanih z domom, nudimo prostor
kulturi, kjer se učimo, odkrivamo, ustvarjamo in povezujemo. Zavod opravlja knjižnično dejavnost
na področju štirih občin: Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. V slednji ima še
eno dodatno izposojevališče v kraju Lesično. Poleg knjižnic v okviru zavoda delujeta še Kulturni
dom Šmarje pri Jelšah in Muzej baroka Šmarje pri Jelšah.

Kulturni dom je prostorsko povezan pod skupno streho s Knjižnico Šmarje pri Jelšah. Z veliko
dvorano s 300 sedeži in manjšo do 100 sedeži uporabnikom omogoča široko paleto kulturne
ponudbe kina, gledaliških predstav za otroke in odrasle, gledališkega abonmaja, koncertov,
domoznanske, slikarske, fotografske in druge razstave ter dejavnosti vseživljenjskega učenja in
Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Muzej baroka je oddaljen približno 200 m od šmarske knjižnice in pripoveduje zgodbo skoraj 300 let
starih kipov, ki so del baročne Kalvarije, eno izmed sedmih čudes Slovenije in ene najbolj
eminentnih srednjeevropskih kalvarijskih poti. Muzej baroka je ob odprtju leta 2016 prešel v
upravljanje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, vanj pa se je preselil tudi turistično-informacijski center
(TIC).

Naziv, sedež in osnovni podatki
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah
Matična številka: 1803794
Davčna številka: 61028797
Telefon: 03 817 15 54
Elektronski naslov: info@kspj.si
Spletna stran: www.s-je.sik.si in www.kspj.si

Ustanovitev
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na seji, dne 17. 12. 2002, sprejel Odlok o ustanovitvi JZ
Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS 8/2003).

Pogodbene partnerice
● Občina Bistrica ob Sotli,Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli,
● Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
● Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Organi knjižnice
● Direktor
● Svet zavoda, ki ga sestavlja pet članov:

- dva predstavnika ustanovitelja (Občine Šmarje pri Jelšah),
- ena predstavnica uporabnikov,
- dve predstavnici zaposlenih.

Organizacijska struktura
JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah v svojo organizacijsko strukturo vključuje svoje oddelke kot
organizacijske enote:

● Knjižnica Šmarje pri Jelšah,
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● Knjižnica Podčetrtek,
● Knjižnica Bistrica ob Sotli,
● Knjižnica Kozje in Lesično,
● Kulturni dom,
● Muzej baroka.

Slika 1: Organizacijska shema JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Zaposleni
V Knjižnici Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2021 v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom zaposlenih
13,125 delavcev. Ena delavka je od februarja 2018 v Knjižnici Šmarje pri Jelšah zaposlena za krajši
delovni čas (25 h/teden). V enoti Podčetrtek opravlja izposojo delavka iz osrednje knjižnice Šmarje
pri Jelšah in delavka, ki opravlja izposojo tudi v enoti Kozje. V Knjižnici Bistrica ob Sotli je delavka
zaposlena za polovični delovni čas (20 h/teden). Delo v knjižnici je raznoliko, zato po potrebi vsi
zaposleni opravljajo dela in naloge na različnih področjih zavoda, strokovni delavci knjižnice
nadomeščajo delo tudi v enotah.
Zavod zaposluje tudi delavce, ki opravljajo naloge v organizacijskih enotah Kulturni dom in Muzeju
baroka (organizator kulturnih programov, organizator kulturnih prireditev, informatik, tehnični
koordinator, vzdrževalec) ter računovodjo.

Dejavnost knjižnice
Dejavnost in naloge knjižnice opredeljuje Zakon o knjižničarstvu. V 2. členu zakon določa
dejavnosti knjižnice, ki jih opravlja v okviru javne službe:

● zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
● zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
● izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke,
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● posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
● sodeluje v medknjižnični izposoji,
● pridobiva in izobražuje uporabnike,
● informacijsko opismenjuje,
● varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
● opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Splošna knjižnica v skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu poleg dejavnosti iz 2. člena tega
zakona opravlja še naslednje naloge:

● zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
● sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
● zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na

elektronskih medijih,
● organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene

spodbujanju bralne kulture,
● organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
● organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo.

Dejavnost knjižnice je financirana iz:
● proračunov občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli: sredstva za

plače, materialne stroške, vzdrževanje, izvedbo programa knjižnice in kulturnega doma, za
del nabave knjižničnega gradiva ter opreme;

● državnega proračuna preko razpisov Ministrstva za kulturo: del nabave knjižničnega
gradiva, informacijsko-komunikacijska oprema;

● iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev, pridobljenih na javnih razpisih
(programe in dejavnosti izobraževanja odraslih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport - po javnem razpisu);

● lastnih sredstev: zamudnine, članarine, najemnine, vstopnine, sponzorstva in donatorstva.

Dejavnost Muzeja baroka, TIC-a je financiran iz:
● proračuna občine Šmarje pri Jelšah,
● lastnih sredstev: vstopnine, prodaja spominkov, izvedb delavnic, kulturnih dnevov in

drugih prireditev.

8



2 Strateški načrt

Strateški načrt JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah za obdobje 2021-2025 nadgrajuje predhodne
strateške usmeritve in cilje, ter zastavlja nove poti delovanja, ki bodo v prihodnjem obdobju
nedvomno zahtevale visoko stopnjo odzivnosti in sposobnosti prilagajanja družbenim razmeram.
Pri pripravi strateškega načrta smo poleg zakonskih podlag, ki lokalne skupnosti zavezuje k
ustanovitvi splošnih knjižnic, upoštevali tudi njihove strateške dokumente, posegli pa smo tudi po
nacionalnih in evropskih strategijah.

Strateški načrt Knjižnice Šmarje pri Jelšah je usklajen s:

● Strategijo razvoja Slovenije 2030, in sicer v njenem 2. (Znanje in spretnosti za kakovostno
življenje in delo) in 4. cilju (Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete).
Obema ciljema sledimo z izvajanjem knjižnične in muzejske dejavnosti ter dejavnosti
veživljenjskega učenja.

● Strategijo razvoja Občine Šmarje pri Jelšah “Zakladnica doživetij med zelenimi griči”
(2017-2027), in sicer v njeni 1. in 3. prednostni osi:

○ Prednostna os “Turistična destinacija”: drugi od treh ciljev te prednostne osi je
“spodbuditi vključevanje kulturne dediščine v turizem”. Za izpolnitev tega cilja je v
občini ključen Muzej baroka, ki deluje v okviru Knjižnice Šmarje pri Jelšah, ter
domoznanska dejavnost knjižnice.

○ Prednostna os “Kakovostno življenjsko okolje”: na tem področju si je Občina
Šmarje pri Jelšah zadala šest ciljev. Strateški načrt Knjižnice Šmarje pri Jelšah se s
svojim delovanjem vključuje v dva med njimi:

■ Izboljšati dostop do znanja za vse občane - Knjižnica Šmarje pri Jelšah se
pri izpolnitvi tega cilja vključuje na področju pridobivanja neformalnih
znanj, in sicer z izvajanjem vseživljenjskega učenja.

■ Dvig kulturne ravni in kvalitete ponudbe - Knjižnica Šmarje pri Jelšah nosi
ključno vlogo tudi pri izpolnjevanju tega cilja, saj predstavlja stičišče
kulturnega življenja v občini.

Predvsem pa se strateški načrt JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah naslanja na Lokalni program za
kulturo, ki ga je Občina Šmarje pri Jelšah sprejela v sklopu sprejetja Strategije razvoja občine za
obdobje 2017-2027. Osrednjo pozornost program namenja knjižnici in kulturnemu domu kot
osrednjemu gibalu lokalnega življenja na področju kulture v občini. Na pomembno strateško mesto
program umešča Muzej baroka, ki ga vidi kot enega “ključnih dejavnikov za razvoj ne samo
kulturnega turizma v naši občini, pač pa tudi za razvoj gostinstva, drugih storitvenih dejavnosti in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.” Lokalni program za kulturo (2017) izpostavlja željo, da se
“Občina Šmarje pri Jelšah pozicionira kot svet baročnih presežkov z bogato kulturno dediščino,
doseže dvig števila obiskovalcev in s tem prepoznavnost samega kraja in občine.”

Pri pripravi strateškega načrta smo v obzir vzeli tudi Evropsko knjižnično agendo za obdobje po
covid-19. Evropski urad za knjižnična, informacijska in dokumentacijska združenja (EBLIDA -
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) je identificiral pet
področij obdobja po covid-19, med katerimi sta za knjižnice pomembni predvsem dve. To sta:
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● eksponentno naraščajoča socialna distanca in
● spremembe v tehnologiji, ki bodo vplivale na preoblikovanje knjižnic v smislu digitalizacije.

2.1 Analize lokalnega okolja
Delovanje knjižnice smo natančno opisali v dokumentu Analize lokalnega okolja, na podlagi
katerega smo ugotovili dejansko stanje knjižnice in lokalnega okolja v katerem deluje. Ugotovitve
analize smo uporabili kot osnovo za pripravo strateškega načrta.

Ugotovitve
● Lokacija in odprtost Knjižnice Šmarje pri Jelšah in njenih krajevnih knjižnic je ustrezna

glede na priporočila in kriterije.

● V vseh knjižnicah, razen v krajevni knjižnici Bistrica ob Sotli, ki je v letu 2020 dobila nove
prostore, se srečujemo s prostorsko stisko. Poleg prostora za knjižnično gradivo povsod
primanjkuje prostor za srečevanje in druženje oz. izvajanje prireditev.

● Knjižnica bi z vzpostavljanjem knjigomata in premičnih knjižničnih zbirk oz. bibliobusa
omogočila uporabnikom boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva.

● Delež včlanjenega prebivalstva v vseh knjižnicah skupaj presega slovensko povprečje,
vendar je članstvo v enotah nekoliko nižje kot v osrednji knjižnici. Ugotavljamo tudi, da
članstvo upada glede na pretekla leta uvada, kar je skladno z nacionalnimi trendi.

● Letni prirast gradiva na prebivalca ni dosežen v krajevnih knjižnicah Podčetrtek in Kozje.

● Zaradi zagotavljanja kakovostne in aktualne zbirke ter zbirke v primernem obsegu bo v
prihodnosti potrebno oblikovati primerno politiko upravljanja knjižnične zbirke, po kateri
se bo glede na priporočila izvajal tudi letni odpis knjižničnega gradiva.

● Izposoja gradiva in obisk knjižnice sta se v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšali, kar je
skladno z nacionalnimi in mednarodnimi trendi.

● Knjižnica pripravlja vsako leto več dejavnosti in prireditev za uporabnike vseh ciljnih
skupin, veča se tudi obisk prireditev. Pri pregledu knjižničnih vlog pa ugotavljamo, da se
premalo posvečamo ciljnima skupinama osnovnošolcem in mladostnikom.

● Knjižnica nima urejenega primernega prostora za hranjenje nacionalno pomembnega
domoznanskega gradiva ter prostora za predstavitev lokalne zgodovine in kulturne
dediščine.

SWOT analiza

Prednosti
● osebni pristop in prijaznost do uporabnikov in obiskovalcev,
● raznolikost in prepletanje dejavnosti,
● hitra odzivnost na razmere (ohranjanje stika stik z uporabniki in obiskovalci tudi v korona

času),
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● sodelovanje v okolju in dobri partnerski odnosi z lokalnimi skupnostmi, različnimi
organizacijami, društvi, posamezniki,

● prepoznavnost v širšem okolju,
● dobra lokacija - centralna lokacija v kraju, v bližini šola, vrtec,
● dostopnost,
● raznolika in velika ciljna publika.

Slabosti
● nevključenost določenih ciljnih skupin - otroci in mladi, srednja generacija,
● veliko aktivnosti,
● (ne)prisotnost izven kraja delovanja (v drugih krajevnih skupnostih,)
● pomanjkanje prostora,
● preobremenjenost določenih zaposlenih,
● pomanjkanje IKT znanj,
● promocija: e-newsletter,
● kadrovska podhranjenost,
● premajhen poudarek na uporabnikih s posebnimi potrebami in ogroženih skupinah,

predvsem priseljencih (predvsem knjižnične storitve),
● premajhen obisk kina, filmska vzgoja.

Priložnosti
● nimamo konkurence na določenih področjih v lokalnem okolju - razvijanje kakovosti,
● uvajanje novih storitev: seznanjanje uporabnikov z iskanjem gradiva - delavnice,

ozaveščanje o pomembnosti branja (npr. pomen branja med starši v vrtcu),
● grajenje naše blagovne znamke,
● doseg širšega kroga uporabnikov in obiskovalcev,
● povezovanje spletnih aktivnosti in dogodkov v živo,
● vključevanje knjižničnih enot in povezovanje,
● razpisi (nacionalni in mednarodni, različna področja),
● nacionalna in mednarodna povezovanja.

Nevarnosti
● (ne)stabilnost financiranja,
● nove, spremenjene razmere povezane z delovanjem kulturnih institucij,
● ukrepi države, lokalne skupnosti,
● upad obiska,
● sprememba zakonodaje (področje izobraževanja odraslih),
● spanje na lovorikah,
● strokovno “spanje”,
● zadovoljitev s statusom quo,
● klima v okolju in znotraj,
● pomanjkanje prostora,
● hiperprodukcija projektov in dogodkov,
● brez konkurence določenih področij v lokalnem okolju,
● “konkurenčne” ustanove in dejavnosti v okolju - Rogaška, Šentjur,
● enakovreden in enakomeren razvoj ter poudarek različnih vsebinskih področij.
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Analiza zadovoljstva uporabnikov

V mesecu decembru 2020 smo v Knjižnici Šmarje pri Jelšah in njenih enotah Podčetrtek, Kozjem in
Bistrici ob Sotli izvedli raziskavo s katero smo želeli ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov s knjižnico,
njenimi storitvami in zaposlenimi. Raziskavo, v kateri je bilo 116 udeleženih, smo izvedli s
kvantitativno metodo anketiranja (spletna metoda 1KA), v času med 15. in 31. decembrom 2020. Pri
rezultatih ankete moramo upoštevati zajeto populacijo katere večina spada v starostno skupino od
31 do 60 let in ima status zaposleni, vsi so člani knjižnice oz. knjižnic in uporabljajo internet, saj je
bila anketa izvedena preko spleta.

Ugotovitve

● Anketirani svoj prosti čas najraje posvetijo branju in sprehodu, preživljajo ga s svojimi
družinami. Knjižnico največkrat obiskujejo sami, približno tretjina anketiranih uporabnikov
pa knjižnico obišče z družino. Najpogostejši razlog njihovega obiska je izposoja gradiva za
razvedrilo.

● Uporabniki so zadovoljni s knjižničnim prostorom in dostopom do gradiva, pogrešajo pa
poseben prostor za študij in učenje.

● Zadovoljstvo z knjižničnim gradivom: najvišje ocenjeno je zadovoljstvo z leposlovjem za
odrasle, najnižje pa s ponudbo e-knjig na portalu Biblos ter dostopom do portala.

● Največje zadovoljstvo uporabnikov je s knjižnično storitvijo - pomoč in svetovanje pri
iskanju gradiva, uporabniki pa ne dostopajo do domoznanskega gradiva in e-virov.

● Veliko pozornost namenjamo uporabi elektronskih in spletnih vsebin, do katerih lahko
dostopajo uporabniki, predvsem v času epidemije, ko so obiski knjižnic omejeni. Rezultati
ankete kažejo dobro obiskanost spletnih vsebin, kar 77% uporabnikov se poslužuje portala
Moja knjižnica, ter družbenih omrežij 57% FB in 38% YouTube kanala preko katerih
izvajamo spletne dogodke in objavljamo različne vsebine. Najmanj obiskani so portali
Kamra, Album Slovenije in Obrazi slovenskih pokrajin.

● S strokovnim osebjem v knjižnici so anketiranci v večini zelo zadovoljni, najbolj z njihovo
komunikativnostjo, prijaznostjo in ustrežljivostjo. Anketirani so zapisali tudi mnenja o
nekaterih posameznikih.

● Rezultati ankete o obiskovanju prireditev, ki jih pripravljajo knjižnica, kulturni dom in
muzej, so odvisni od populacije, ki je bila zajeta v anketo. Anketirani so prireditve, ki jih
obiskujejo ocenili z najvišjo oceno, vendar večina vprašanih teh prireditev ne obiskuje. V
okviru organizacije knjižnice najpogosteje obiščejo razstave in se najraje udeležijo
zaključka bralne značke za odrasle. V kulturnem domu največkrat obiščejo kino, v Muzeju
baroka pa se največkrat udeležijo glasbenih koncertov. Menimo, da bi za pridobitev realnih
rezultatov morali v anketo vključiti več uporabnikov in potencialnih uporabnikov knjižnice.
Obisk prireditev pa merimo tudi s statističnimi podatki, ki jih vsako leto prikazujemo v
letnem poročilu.
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● Projekt bralna značka izvajamo pri vseh starostnih skupinah uporabnikov - predšolskih
otrocih, osnovnošolskih, mladih in odraslih. Največjo udeležbo beležimo pri bralni znački
za odrasle, sledi ji predšolska bralna značka, pri kateri otrokom berejo še starši. Slabo pa se
bralne značke udeležujejo osnovnošolci in mladina.

● Najpogostejši predlogi in pobude za izboljšanje delovanja knjižnice, ki so jih podali
anketiranci so spremembe pri delovnem času knjižnic, ureditev ločenega prostora za študij,
kreativne delavnice ter ureditev knjižnične kavarno za druženje.

Analiza uspešnosti izvajanja dogodkov
Knjižnica večino dogodkov izvaja v samem prostoru knjižnice, vendar za izvajanje dogodkov v
večjih skupinah potrebuje za to namenjen prostor s pripadajočo opremo. Osrednja knjižnica in
enota Bistrica ob Sotli imata za to namenjen prostor, enota Podčetrtek zaradi pomanjkanja
prostora nekatere dogodke izvaja v osnovni šoli in na Občini, enota Kozje pa se poslužuje dvorane
kulturnega doma.

Dejavnosti, ki jih pripravlja knjižnica za otroke, predvsem za mlade, so zadnja leta nekoliko slabše
obiskane, razen organiziranih obiskov otrok iz vrtcev in šol. Zelo dobro pa so obiskane dejavnosti za
odrasle, predvsem študijski krožki in Univerza za tretje življenjsko obdobje.

Profil lokalne skupnosti
V občinah Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli je pretežno razvito kmetijstvo z
vinogradništvom, turizem in obrtniška dejavnost. Število prebivalstva na območju se z leti nekoliko
povečuje, v občinah ob meji s Hrvaško pa živi tudi nekaj tujcev.

Velik del območja zajema neokrnjeno krajino ter se umešča v zavarovano območje regijskega
Kozjanskega parka, enega največjih in najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji. Območje
ponuja raznoliko turistično ponudbo, ki v izkoriščanju svojih naravnih danosti temelji predvsem na
zdraviliškem turizmu, turističnih kmetijah (ponudba domačih jedi in vina) ter ekološkem
kmetovanju. Številni pomembni umetnostno zgodovinski in etnološki spomeniki pa bogatijo
turistično ponudbo in omogočajo razvoj izletniškega turizma.

Vse občine na območju imajo urejeno zdravstveno in socialno varstvo, saj so povsod zdravstveni
domovi oz. zdravstvene postaje, vrtci in osnovne šole, v Šmarju pri Jelšah in Podčetrtku delujeta
tudi doma upokojencev.

Življenjski slog prebivalstva s povprečno starostjo 43 let je naravnan k aktivnemu načinu življenja in
kulturi. Svoj prosti čas najpogosteje preživljajo na sprehodih v naravi, ter izkoriščajo številne
ponujene možnosti za sprostitev in rekreacijo v svojem prostoru (pohodništvo, kolesarjenje).
Sodelujejo v raznovrstnih krajevnih kulturnih društvih (gasilstvo, pevski zbori, gledališke skupine,
…) ter obiskujejo knjižnico, ki predstavlja osrednji kulturni prostor lokalne skupnosti.
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Vloga knjižnice v lokalnem okolju

Knjižnica Šmarje pri Jelšah ima kot kulturna ustanova pomembno vlogo v lokalnem okolju. S svojo
vlogo sodobne knjižnice si osredotočena na uporabnike prizadeva prepoznavati in zadovoljevati
njihove želje in potrebe na kulturnem, informacijskem in izobraževalnem področju. Pod isto streho
združuje različne oblike kulturnega udejstvovanja: knjižnico, kulturni dom, muzej in središče
vseživljenjskega učenja. Deluje kot komunikacijsko središče, v prijetnem in odprtem prostoru, kjer
uporabniki razvijajo bralno kulturo in bralno pismenost, se srečujejo, izmenjujejo znanje in izkušnje
ter izražajo svojo kreativnost in ustvarjalnost.

Knjižnica je javna ustanova, ki je namenjena vsem, zato je najpomembnejši cilj JZ Knjižnica Šmarje
pri Jelšah postati kulturno srce naše skupnosti in hiša prijazne kulture kot tretji prostor
uporabnikov - prostor učenja, ustvarjanja, druženja in povezovanja.

Knjižnica svoje usmeritve prilagaja potrebam in interesu lokalnega okolja, ter jih s pravočasnim
odzivanjem prilagaja trenutnim situacijam. Z uresničevanjem zastavljenih strateških ciljev želi v
svoji lokalni skupnosti krepiti interes za lokalno dogajanje pri katerem skrbi za socialno vključenost
vseh skupin prebivalcev.

2.2 Strateška področja - knjižnična dejavnost

2.2.1 Knjižnični prostor in dostopnost

Knjižnica je prostor srečevanj in druženj, prostor pridobivanja znanja in informacij ter prostor kjer
lahko kvalitetno preživljajo svoj prosti čas prebivalci vseh starostnih skupin. V svojem lokalnem
okolju knjižnica deluje za svoje uporabnike, prav tako pa v svoje delovanje vključuje ustanovitelje,
financerje, zaposlene in vodstvo knjižnice. Nekoč predvsem izposojevališča so knjižnice danes
postale pomembna središča skupnosti, s svojo usmerjenostjo v uporabnike razvijajo svojo
proaktivno vlogo ter postajajo središče družabnega dogajanja v lokalni skupnosti, kjer na enem
mestu omogočajo kvalitetno učenje, delo, druženje in preživljanje prostega časa.

Odgovornost vsake splošne knjižnice je zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in informacij
ter pomoč pri iskanju informacij, kar pomeni, da omogočimo uporabnikom neoviran vstop v
zgradbo knjižnice, kjer imamo gradivo postavljeno v prostem dostopu, do knjižničnih storitev pa
uporabnikom omogočamo dostop tudi preko interneta.

CILJI:
● Zagotovitev ustreznega prostora za postavitev in rabo knjižničnih zbirk.
● Knjižnica naj postane tretji prostor lokalne skupnosti, kjer se srečujejo posamezniki in

družine ob uporabi knjižnične zbirke in njenih storitev.
● Namestitev zunanjega zaboja za vračilo knjižničnega gradiva.
● Vzpostavitev premičnih knjižničnih zbirk.

CILJNE SKUPINE:
● Vse ciljne skupine.
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KAZALCI USPEŠNOSTI:
● Število knjižnih regalov in polic za knjižnično zbirko.
● Sodoben prostor v knjižnici, ki služi kot tretji prostor - prostor srečevanja in druženja

prebivalcev lokalne skupnosti - Kavarniška knjižnica.
● Ureditev premičnih knjižničnih zbirk v Termah Olimia, Domu upokojencev in

Varstveno-delovnem centru.

AKTIVNOSTI:
● Dogovarjanje z ustanovitelji glede potreb za ureditev ustreznih prostorov za postavitev

knjižničnih zbirk ter ureditve tretjega prostora.
● Z uvedbo zunanjega zaboja za vračilo knjig bi omogočili uporabnikom vračilo gradiva 24 ur

na dan in 7 dni v tednu.
● Dogovor z zunanjimi organizacijami o vzpostavitvi premičnih knjižničnih zbirk.

VIRI:
● Financiranje s strani občine ustanoviteljice in pogodbenih občin.

2.2.2 Razvoj in upravljanje knjižnične zbirke

Knjižnica v svoji zbirki zagotavlja ustrezen izbor knjižničnega gradiva ter z rednim dopolnjevanjem
in rednim izločanjem knjižničnega gradiva skrbi za aktualnost knjižnične zbirke. Obseg knjižnične
zbirke je odvisen od nalog, ki jih knjižnica opravlja in števila njenih potencialnih uporabnikov.
Knjižnično zbirko upravlja v skladu s poslanstvom knjižnice, potreb okolja in njene nabavne
politike pri tem pa mora slediti trendom razvoja in nabavo usklajevati s finančno zmožnostjo
knjižnice.

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je s svojimi krajevnimi knjižnicami konec leta 2019 zabeležila 54.684
obiskov in 276.781 izposojenih enot knjižničnega gradiva. Izposoja se je v zadnjih dveh letih
nekoliko zmanjšala. Pri nakupu knjižničnega gradiva knjižnica upošteva priporočen delež, kot ga
navajajo Priporočila in standardi (2018) - delež knjižničnega gradiva za otroke 30%, razmerje med
leposlovnim in strokovnim gradivom do 50%.

CILJ:
● Zagotavljanje raznovrstnega in kakovostnega izbora vseh vrst knjižničnega gradiva, tudi

e-virov, za uporabnike osrednje knjižnice in krajevnih knjižnic.
● Zagotavljanje aktualne knjižnične zbirke z rednim izločanjem zastarelega in neaktualnega

gradiva.
● Izvajanje obstoječih in razvoj novih načinov promocije zbirke.

CILJNE SKUPINE:
● Vse ciljne skupine.

KAZALCI USPEŠNOSTI:
● Aktualna in učinkovita knjižnična zbirka oblikovana skladno s potrebami uporabnikov in

strokovnimi standardi.
● Povečana uporaba e-virov.
● Povečana izposoja knjižničnega gradiva.
● Pregledna domoznanska zbirka.
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AKTIVNOSTI:
● Spremljanje potreb lokalne skupnosti in na podlagi rezultatov analize izvajati nabavno

politiko.
● Spodbujanje uporabe e-virov pri bralcih.
● Redno izločanje zastarelega in neaktualnega knjižničnega gradiva in zagotavljanje

aktualnosti knjižnične zbirke.
● Katalogizacija neobdelanega domoznanskega gradiva.

VIRI:
● Aktualna knjižnična zbirka.
● Zaposleni in njihove kompetence.

2.2.3 Spodbujanje in razvoj bralne kulture in bralne pismenosti

Bralna pismenost pripomore k boljšemu obvladovanju maternega in drugih jezikov, večji jezikovni
samozavesti, pripravljenosti posameznika za sprejemanje jezikovne in kulturne različnosti ter k
učinkovitemu vključevanju v digitalizirano družbo. Pomemben del pismenosti je bralna kultura,
opredeljena kot odnos posameznika ter družbe do knjige in branja. Bralna pismenost omogoča in
spodbuja osebnostni razvoj in socialno vključenih posameznikov v skupnost ter vpliva na razvoj
slovenske države in narodne identitete.

Projekt s katerim spodbujamo branje pri vseh ciljnih skupinah uporabnikov je bralna značka.
Ugotavljamo, da je največ sodelujočih pri bralni znački odraslih in predšolskih otrok, nekoliko manj
sodelujejo osnovnošolci, zelo slabo pa mladi. Tej ciljni skupini uporabnikov bomo v prihodnje
namenili več pozornosti.

V KŠPJ in njenih enotah je bilo konec leta 2019 včlanjenih 6.533 uporabnikov, število prebivalcev
(potencialnih uporabnikov) vseh občin (Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) pa
je 18.098. Delež članov knjižnice (skupno v vseh oddelkih) glede na število prebivalcev šteje 36%,
kar celo presega slovensko povprečje. Članstvo je glede na preteklo leto nekoliko upadlo.

CILJI:
● Zagotavljanje dostopnosti, uporabe in ustreznega svetovanja pri uporabi in izbiri gradiva.
● Motiviranje uporabnikov in njihovo vključevanje v samostojno uporabo knjižnice.
● Izdelava tematskega geslovnika in vnos iskalnih pojmov v lokalni katalog.
● Sodelovanje s partnerji iz lokalnega okolja pri izvajanju izobraževalnih oblik z namenom

razvijanja bralne kulture in bralne pismenosti.
● Spodbujanje različnih oblik izmenjave bralnih izkušenj med uporabniki.
● Spodbujanje bralne kulture in bralne pismenosti pri mladostnikih.
● Spodbujanje in razvoj družinske bralne pismenosti.
● Zagotoviti razvoj bralne kulture in bralne pismenosti osebam s posebnimi potrebami.
● Knjižnica promovira pomen branja za razvoj posameznika in družbe.

CILJNE SKUPINE:
● Vse ciljne skupine, posebno pozornost bomo posvetili osnovnošolcem in mladostnikom,

družinam in ranljivim skupinam.

KAZALCI USPEŠNOSTI:
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● Zadovoljstvo uporabnikov.
● Enostavno in hitro posredovanje gradiva uporabnikom.
● Število obiskov in novih članov.
● Število udeležencev pri aktivnostih spodbujanja branja in izmenjave bralnih izkušenj.
● Sodelovanje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju.

AKTIVNOSTI:
● Gradivo v prostem pristopu, v knjižnici nameščene ustrezne oznake za gradivo.
● Zaposleni se redno seznanjajo z knjižnimi novostmi in uporabnikom nudijo informacije o

gradivu.
● Oblikovanje geslovnika za tematsko iskanje gradiva v lokalnem katalogu.
● Izvajanje bibliopedagoškega dela na področju spodbujanja bralne kulture in bralne

pismenosti pri predšolskih otrocih, osnovnošolcih in mladostnikih s sodelovanjem z
institucijami v lokalnem okolju (vrtci, OŠ, VDC, DU).

● Izvajanje aktivnosti s katerimi spodbujamo bralno kulturo in bralno pismenost ter
izmenjavo bralnih izkušenj med uporabnikih (bralne značke, bralni klubi, bralni študijski
krožki, priporočilni seznami).

● Oblikovanje vsebin zanimivih mladostnikom.
● Posvečanje pozornosti družinam in uvedba novih aktivnosti na področju družinske

pismenosti.
● Posvečanje uporabnikom s posebnimi potrebami (ločeno postavljeno gradivo za dislektike,

oznake na gradivu za slabovidne, knjižnica na dom).
● Ustrezna promocija o pomenu branja (bibliopedagoško delo v knjižnici, delavnice in

predavanja zunaj knjižnice - vrtci, šole, VDC, različni priporočilni in bralni seznami).

VIRI:
● Ustrezna knjižnična oprema.
● Izvajanje knjižničnih storitev.
● Kompetence zaposlenih.
● Potencialni partnerji - organizacije iz lokalne skupnosti.

2.2.4 Spletna knjižnica

Sodobno knjižnično zbirko gradiva v fizični obliki vedno bolj dopolnjujejo elektronske in spletne
zbirke gradiva, ki so uporabnikom dostopne tudi na daljavo. Knjižnična spletna stran ponuja
uporabnikom vse potrebne informacije. Naše uporabnike in potencialne uporabnike informiramo
tudi preko družbenih omrežij ter vzdržujemo povezavo med uporabnikom in knjižnico v času, ko
obiskovanje prireditev in dogodkov ni mogoče, s predvajanjem vsebin na YouTube kanalu KŠPJ.

CILJI:
● Uporabna, pregledna in ažurno urejena spletna stran knjižnice.
● Uporaba družbenih omrežij za promocijo in informiranje uporabnikov ter spremljanje

njihove uporabe (Facebook, YouTube).
● Zagotavljati boljšo ponudbo e-knjig na portalu Biblos in e-periodike.
● Vnašanje vsebin na spletni portal Dobreknjige.si.

CILJNE SKUPINE:
● Vse ciljne skupine.
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KAZALCI USPEŠNOSTI:
● Število obiskov spletne strani in družbenih omrežij.
● Povečana uporaba storitev in obisk dogodkov.
● Zadovoljstvo uporabnikov.
● Število izposoje e-virov.

AKTIVNOSTI:
● Dodajanje aktualnih vsebin na spletno stran.
● Objava aktualnih vsebin na družbenih omrežjih.
● Povečanje nabave e-virov.
● Objava vsebin na spletnem portal Dobreknjige.si.

VIRI:
● Ustrezna programska oprema.
● Aktualna knjižnična zbirka e-virov.
● Kompetence zaposlenih.

2.2.5 Domoznanska zbirka
Domoznanstvo raziskuje, proučuje in opisuje sledi z vseh področij človekovega ustvarjanja na
določenem geografskem območju. V okviru domoznanske dejavnosti v knjižnicah zbrane
informacije strokovno obdelujemo in hranimo ter pripravljamo za posredovanje uporabnikom. Pri
svojem delu se povezujemo s sorodnimi ustanovami, kar nam omogoča večjo uspešnost pri
delovanju in doseganju skupnih ciljev. Domoznanstvo v knjižnicah danes ni samo hranjenje oz.
posredovanje gradiva in informacij uporabnikom, ampak temelji na predstavitvi spomina in utripa
lokalnega območja knjižnice, s čimer ohranja kulturno dediščino in krepi identiteto lokalnega
prostora.

CILJI:
● Ureditev domoznanskega depoja, kjer bodo omogočene razmere za hranjenje

domoznanske zbirke.
● Ureditev Knjižnice Rakež-Majhen (iz zapuščine Rakež-Majhen) kot posebne domoznanske

zbirke.
● Zbiranje domoznanskega gradiva ter aktualnih člankov iz slovenske periodike ter

bibliografska obdelava še neobdelanega gradiva iz domoznanske zbirke.
● Zbiranje informacij o organizacijah, storitvah in dogajanju v lokalni skupnosti ter

posredovanje informacij prebivalcem za namen ozaveščanja in informiranja.
● Krepiti lokalno identiteto ter ohranjati kulturno dediščino.
● Izdajati publikacije z domoznansko vsebino ob razstavah in drugih dogodkih.
● Promocija domoznanske zbirke(razstave, prispevki v časopisih, na internetu, …).

CILJNE SKUPINE:
● Vse ciljne skupine.

KAZALCI USPEŠNOSTI:
● Prirast v domoznanski zbirki.
● Število domoznanskih dogodkov.
● Število udeležencev na domoznanskih dogodkih.
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● Število objav z domoznansko vsebino.
● Prepoznavna domoznanska zbirka.

AKTIVNOSTI:
● Poskrbeti za ustrezne pogoje hranjenja domoznanskega gradiva.
● Katalogizacija neobdelanega domoznanskega gradiva.
● Digitalizirane domoznanske vsebina na spletni strani knjižnice.
● Vključevanje domoznanskega gradiva v bibliopedagoške in druge izobraževalne dejavnosti.
● Pripravljanje razstav in domoznanskih dogodkov ter drugih oblik predstavljanja

domoznanske zbirke javnosti.
● Prispevanje domoznanskih prispevkov v lokalne časopise (Šmarske novice, Naše oko,

Rogaške novice, Novi tednik) in na spletne portale, ki so v domeni slovenskih splošnih
knjižnic (Kamra, Album Slovenije, Obrazi slovenskih pokrajin).

VIRI:
● Obseg delovnega časa knjižničarjev, ki urejajo domoznansko zbirko.
● Kompetence zaposlenih.
● Organizacije iz lokalne skupnosti.
● Območna in druge splošne knjižnice.

2.2.6 Organizacijska kultura in kompetence zaposlenih

Strokovna usposobljenost in znanje knjižničarjev sta temelja za izvajanje kakovostnih storitev
knjižnice. Zaradi tega knjižničarji svoje znanje stalno strokovno izpopolnjujemo in s tem skrbimo za
lastni osebni razvoj ter izpopolnjujemo svoje potrebe po izobraževanju. Razvoj novih storitev oz.
izboljševanje obstoječih in hitro prilagajanje na spremembe v okolju bo knjižnica uspešno reševala
z rednim nadgrajevanjem in izpopolnjevanjem znanja ter kompetenc zaposlenih. Zadovoljstvo
uporabnikov knjižnice je odvisna od uspešnih in motiviranih zaposlenih.

CILJI:
● Zagotavljanje permanentnega izobraževanja vsem zaposlenim.
● Razvijati kompetence zaposlenih.
● Jasno definirati odgovornosti za ključne delovne procese.
● Razvijati timsko delo, dobro medsebojno komuniciranje in izmenjavo znanj.
● Vzpostavitev sistema za spremljanje delovne uspešnosti in nagrajevanja za kakovostno in

vestno opravljanje dela.

KAZALCI USPEŠNOSTI:
● Povečanje motivacije in inovativnosti zaposlenih.
● Hitro odzivanje na spremembe.
● Zadovoljstvo zaposlenih.
● Zadovoljstvo uporabnikov s strokovnostjo zaposlenih.

AKTIVNOSTI:
● Permanentno izobraževanje glede na potrebe posameznega zaposlenega (načrt).
● Načrtovanje in spremljanje delovnih procesov.
● Dobro razvita notranja komunikacija in prenos znanja med zaposlenimi.
● Spodbudno delovno okolje.
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VIRI:
● NUK in ACS - program izobraževanja.
● Vodstvo knjižnice.
● Sistemizacija delovnih mest.

2.3 Izobraževalna dejavnost: vseživljenjsko učenje

Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji poudarja pomen omogočanja učenja vsem ljudem v
vseh življenjskih obdobjih, na vseh področjih življenja in v vseh okoljih. Posebno pozornost je treba
nameniti zagotavljanju priložnosti za izobraževalno prikrajšane skupine. Cilj je omogočiti vsakemu
človeku učenje po njegovi meri in razvijati pozitiven odnos posameznika do učenja. Tudi Zakon o
knjižničarstvu določa, da splošne knjižnice sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju.
Pri pripravi in izvajanju programov s področja vseživljenjskega učenja je pomembno načelo
dostopnosti izobraževanja vsem, tudi in predvsem tistim, ki so socialno šibkejši, zato se prijavljamo
na različne javne razpise za pridobitev sofinanciranja iz nacionalnih in evropskih sredstev.
Načelo dostopnosti izobraževanja vsem udejanjamo tudi v tem, da izobraževanja tudi krajevno
približamo občanom in jih izvajamo v vseh naših enotah, v različne oblike vseživljenjskega učenja
pa vključujemo vse generacije in dajemo poudarek medgeneracijskemu  sodelovanju.
Pri delovanju na področju vseživljenjskega učenja so nam vodilo štirje stebri učenja po Deloresu:
Učiti se, da bi vedeli, učiti se, da bi znali delati, učiti se, da bi znali živeti v skupnosti drug z drugim
in učiti se biti. Na področju vseživljenjskega učenja zasledujemo naslednje cilje iz Resolucije o
Nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) 2022-2030: povečati vključenost odraslih v
vseživljenjsko učenje, zvišati raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost odraslih
ter izboljšati in okrepiti dejavnosti na področju izobraževanja odraslih.

CILJI:
● Podpora prebivalcem lokalne skupnosti pri vseživljenjskem učenju z zagotavljanjem učnih

informacijskih virov, ustreznega prostora z ustrezno opremo.
● Spremljanje izobraževalnih potreb okolja in odzivanje nanje z uvajanjem novih

izobraževalnih programov in dejavnost.
● Aktivno sodelovanje v vseživljenjskem učenju z organiziranjem in izvajanjem raznolikih

oblik neformalnega izobraževanja za vse ciljne skupine: študijski krožki, tečaji, delavnice,
izobraževalna predavanja, seminarji, dejavnosti univerze za tretje življenjsko obdobje … v
vseh enotah.

● Pridobivanje sredstev za sofinanciranje izvedbe izobraževanj (projekti, razpisi).
● Spodbujanje razvoja informacijske in računalniške pismenosti pri uporabnikih.
● Spodbujanje pozitivnega odnosa do učenja in vključevanje prebivalcev v izobraževanje.
● Prepoznavnost zavoda na področju dejavnosti vseživljenjskega učenja v lokalnem in na

nacionalnem nivoju.
● Aktivno povezovanje in sodelovanje v strokovnih združenjih na lokalni in nacionalni ravni.
● Stalno strokovno usposabljanje organizatorjev, mentorjev in predavateljev in drugega

strokovnega osebja.

KAZALCI USPEŠNOSTI:
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● Število obiskov knjižnice za namen učenja (uporaba študijske sobe, ogledi izobraževalnih
vsebin na YouTube kanalu, udeležbe v izobraževalnih dejavnostih, udeležba v
izobraževanju na daljavo …).

● Obrat knjižničnega gradiva, ki podpira učenje.
● Prepoznavanje in odzivanje na izobraževalne potrebe okolja z uvedbo novih dejavnosti in

programov.
● Število izobraževalnih programov in dejavnosti, število vključenih udeležencev.
● Vključenost raznolikih  ciljnih skupin.
● Vsebinska in izvedbena prilagoditev izobraževalnih programov in dejavnosti različnim

ciljnim skupinam, s posebnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah.
● Razvoj izobraževalne dejavnosti v vseh enotah oz. krajih z upoštevanjem in prilagajanjem

krajevnim značilnostim.
● Pridobljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti iz različnih virov (nacionalna in evropska

sredstva).
● Ohranjanje statusa in krepitev vloge izvajalca študijskih krožkov, območnega koordinatorja

Tednov vseživljenjskega učenja, organizatorja Parade učenja, članice Slovenske mreže
univerz za tretje življenjsko obdobje.

● Stalno strokovno izpopolnjevanje organizatorjev in izvajalcev vseživljenjskega učenja.

AKTIVNOSTI:
● Zagotavljanje dostopnosti in uporabe knjižničnega gradiva ter prostorov in opreme

knjižnice za namene spodbujanja in izvajanja vseživljenjskega učenja.
● Izdelava analize izobraževalnih potreb okolja in priprava novih programov.
● Pomoč in svetovanje uporabnikom pri izboru gradiva, uporabi opreme, svetovanje pri

učenju, pri izbiri in vključitvi v izobraževanje.
● Informacijsko in računalniško opismenjevanje uporabnikov.
● Krepitev delovanja vseh treh univerz za tretje življenjsko obdobje.
● Organizacija in izvedba predavanj, tečajev, študijskih krožkov, koordinacija Tednov

vseživljenjskega učenja, izvedba Parade učenja.
● Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, mentorjev in predavateljev.
● Skrb za pridobitev (so)financiranja dejavnosti - prijave na razpise.
● Kombinacija izvedbe izobraževalnih dejavnosti v živo in preko spletnih orodij.
● Izvajanje dejavnosti za ranljive ciljne skupine.

VIRI:
● Povezovanje in sodelovanje z lokalnim okoljem (ustanove, društva, podjetja, posamezniki).
● Povezovanje in sodelovanje na nacionalni ravni (Andragoški center Slovenije, Slovenska

univerza za tretje življenjsko obdobje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
CMEPIUS …)

● Kompetence in znanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev.

2.4 Prireditvena dejavnost

Naloga prireditvene dejavnosti je zagotavljanje kakovostnih in raznolikih kulturnih in
izobraževalnih vsebin najširšemu krogu uporabnikov ter kulturno - umetniška vzgoja vseh
generacij.

CILJI:
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● Zagotavljanje kakovostnih in raznolikih kulturnih prireditev in (p)ostati vodilni ponudnik
kulturnih dogodkov oz. doživetij v regiji.

● Biti središče družabnega življenja v našem prostoru.
● Na področju uprizoritvene umetnosti organizacija gledaliških predstav za otroke, mladino

in odrasle v obliki šolskih predstav, gledaliških matinej, predstav za izven, abonmajev …
● Nadaljevati s tradicijo gledališkega abonmaja.
● Razširiti raznolikost ponudbe in vključiti kar največ različnih gledališč v program.
● Spodbuditi delovanje domačega amaterskega gledališča.
● V sodelovanju z osnovnimi šolami in vrtci izvajati gledališko vzgojo in spodbujati gledališko

dejavnost v šolah in vrtcih.
● Povečati ponudbo in raznolikost na področju glasbene dejavnosti (izvedba kakovostnih

koncertov klasične in zabavne glasbe, spodbujanje ustvarjalnosti mladih glasbenikov in
omogočanje predstavitev publiki - projekt Glasbena knjižnica).

● Organizacija različnih slikarskih, kiparskih in fotografskih razstav posameznih avtorjev ali
skupin (domačih in tujih).

● (So)organizacija likovnih srečanj in kolonij, predstavitev lokalnih avtorjev.
● Organizacija razstav s področja domoznanske dejavnosti, predstavitev le-teh različnim

ciljnim skupinam obiskovalcev.
● Prikazovanje kakovostnega umetniškega filma, predvsem slovenskega in evropskega (v

okviru Art kino mreže Slovenije) ter novosti svetovne filmske produkcije.
● Filmska vzgoja za različne ciljne skupine (mlade, starejše - Filmski abonma ob kavi).
● Spodbujanje ustvarjalnosti, povezovanja in vzgajanje aktivnih uporabnikov in ustvarjalcev

virtualnih vsebin - projekt Objektiv(no) mlado OKO.
● Ustvarjanje raznolikih in kakovostnih lastnih kulturnih in izobraževalnih spletnih vsebin za

naš YouTube kanal.
● Ustvarjanje novih vsebin (podkast …).
● Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev za ustvarjanje video

vsebin.
● Organizacija kulturnih prireditev v javnem interesu (proslave ob praznikih), soorganizacija

dogodkov in prireditev.
● Uspešna promocija in trženje dogodkov.

KAZALCI USPEŠNOSTI:
● Število obiskovalcev gledaliških predstav, kino predstav, glasbenih dogodkov, razstav,

število ogledov video posnetkov na YouTube kanalu.
● Število gledaliških predstav za različne ciljne skupine v okviru abonmaja in za izven.
● Število vključenih gledaliških hiš, njihova raznolikost.
● Število izvedenih glasbenih dogodkov in njihova raznolikost.
● Število postavljenih razstav in njihova raznolikost, število sodelujočih umetnikov.
● Sodelovanje s posamezniki, šolami in drugimi institucijami pri izvedbi skupnih projektov

(Objektiv(no) mlado OKO, Likovni Ex tempore Zibika Tinsko …).
● Rast in razvoj YouTube kanala, dodajanje novih vsebin.
● Usposobljenost zaposlenih in sodelavcev za ustvarjanje novih vsebin.
● Število in uspešnost (so)organizacije dogodkov in prireditev.

AKTIVNOSTI:
● Organizacija in izvedba programa s področja uprizoritvene dejavnosti: gledališka matineja

za otroke, gledališki abonma, predstave za izven.
● Sodelovanje s šolami, vrtci, sindikati, podjetji in drugimi organizacijami in zanje organizirati

predstave.
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● Izvedba raznolikega glasbenega programa, pri popularizaciji klasične glasbe sodelovati z
glasbeno šolo.

● Nadaljevanje projekta podpore mladim glasbenikom Glasbena knjižnica.
● Skrbna izbira razstavljavcev iz različnih umetniških področij, skrb za kakovost, dati

priložnost predstavitve tudi avtorjem iz lokalnega okolja.
● Sodelovanje z različnimi posamezniki, društvi in institucijami pri oblikovanju programa.
● Spodbujanje ljubiteljske kulture in nudenje priložnosti in možnosti, da se predstavi.
● Skrbna izbira kakovostne filmske produkcije.
● Izvajanje filmske vzgoje - tudi preko projekta (Objektiv(no) mlado OKO.
● Premišljeno dodajanje video vsebin na YouTube kanal in skrb za njihovo kakovost.
● Izvajanje dogodkov in prireditev v živo in tudi v virtualni obliki.
● Stalno usposabljanje in izpopolnjevanje sodelavcev za uvajanje novih pristopov in vsebin.
● Vzpostavitev trdnih partnerstev z različnimi deležniki (gledališča, šole, zavodi, ustvarjalci,

mentorji …).

VIRI:
● Povezovanje in sodelovanje z lokalnim okoljem (ustanove, društva, podjetja, posamezniki).
● Povezovanje in sodelovanje na nacionalni ravni (gledališča, muzeji, galeije, glasbeniki, Art

kino mreža Slovenije, KUDUS , ACS, JSKD… ).
● Kompetence in znanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev.

2.5 Muzejska dejavnost
Na osnovi izdelane analize smo si zastavili cilje za obdobje 2021-2025 in ukrepe, s pomočjo katerih
bomo cilje dosegli. Zapisali smo tudi kazalnike, ki nam bodo pomagali izmeriti rezultate.

Cilj 1: Prispevati k razvoju kulturnega turizma

UKREPI:
Povečati število obiskovalcev z naslavljanjem naslednjih ciljnih skupin:

● upokojenci; preko mreže VŽU in društev upokojencev,
● različne skupine, vezane na življenje in delo v župnijah; cerkveni pevski zbori, skavti,

Karitas, …
● kmetijska in zeliščarska društva; v čezmejnem projektu In cultura veritas se je izkazalo, da

je življenje na podeželju močno prepleteno s kmetijstvom in kulturno dediščino naših
prednikov. Kalvarija in Muzej baroka z lokacijo in vsemi svojimi zgodbami predstavljata
močan odtis življenja preprostega kmečkega človeka in ga skozi vrhunsko umetnost
povzdigujeta v višine ter mu dajeta občutek enkratnosti. Preprost človek se iz Šmarja
odpravi s pečatom globokega doživetja,

● družine; vse bolj se izpostavlja pomembnost časa, preživetega v naravi, na prostem,
gibanja in druženja z družinskimi člani. Zato bomo v želji doseči čim več potencialnih
obiskovalcev in jih čim več privabiti tudi v Šmarje, pripravili lov za zakladom v smislu »sobe
pobega«,

● posamezniki, ki dopust preživljajo v bližnjih zdraviliščih (Podčetrtek, Rogaška Slatina,
Laško, Rimske Toplice, Dobrna, Zreče),

● promocijske akcije za občane (osebni pristop),
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● razviti nove spominke, vezane na zgodbe šmarske Kalvarije in Muzeja baroka (npr.
Vrečerjeva kava, skodelica za Vrečerjevo kavo, otroška igra »Zlati kamni«, …).

KAZALNIKI:
● število obiskovalcev,
● prodaja izdelkov,
● prodaja vstopnic.

Cilj 2: Prispevati k ozaveščanju lokalnih prebivalcev
o pomenu lokalne kulturne dediščine

UKREPI:
● Vsakoletno vključevanje v projekt Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS »Dnevi evropske

kulturne dediščine« in Teden kulturne dediščine.
● Promocija šmarske kalvarije in Muzeja baroka na občinski ravni.

KAZALNIKI:
● Število dogodkov.
● Število lokalnih obiskovalcev.

Cilj 3: Prispevati k dvigu znanja o dediščini baroka

UKREPI:
● Povečati število vključenih šol v kulturne dneve in razviti dodatne delavnice.

KAZALNIKI:
● Število vključenih šol v ogled muzeja in izvedbo kulturnih dni.
● Število izvedenih kulturnih dni.
● Število različnih delavnic.

Cilj 4: Prispevati k prepoznavanju
in popularizaciji visoko kakovostnih dogodkov

UKREPI:
Že sam prostor v Muzeju baroka (osrednja razstavna dvorana in muzejski atrij, poleti pa tudi cerkev
sv. Roka) nagovarja k butičnim dogodkom. Najprej zato, ker prostor ne omogoča množičnih
prireditev, in drugič, ker butične dogodke obiskujejo posamezniki s posebnim okusom. Z
organiziranjem Rokovega poletja in zimskih koncertnih dogodkov bomo ime muzeja in kraja kot
takega širili po celotni Sloveniji.

KAZALNIKI:
● Število izvedenih koncertov.
● Število obiskovalcev.
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Cilj 5: Ureditev dodatnih razstavnih prostorov

UKREPI:
● Izdelava projekta oz. načrta za preoblikovanje spodnjega prostora (multimedijski prostor),

kjer bo prostor za nove razstavne eksponate.
● Razstavne prostore nadgraditi z digitalnimi vsebinami.

KAZALNIKI:
● Izdelan projekt za prostorsko preureditev dvovišinskega prostora, trenutno namenjenega

za projekcijo, in preureditev prostora za stalno razstavo kamnitih elementov s kalvarijskih
kapel.

2.6 Mednarodno sodelovanje

Kot smo zapisali v analizi, smo v preteklosti izvedli številne projekte, vezane na lokalne in
nacionalne razpise. S svojim delovanjem želimo postati prepoznavni tudi v mednarodnem okolju,
širiti mednarodna partnerstva ter na tak način nabirati nove izkušnje in znanja. Kot izvajalci
vseživljenjskega učenja lahko s tem tudi prispevamo k rasti in razvoju naših uporabnikov oziroma
učečih se odraslih.

Cilj: Izvajanje mednarodnih projektov

UKREPI:
● Sodelovanje v programih Erasmus+ za učeče se odrasle in mlade.
● Širiti mrežo mednarodnih partnerstev.
● Predstavljanje naših aktivnosti v mednarodnem prostoru.

KAZALNIKI:
● Število prijavljenih projektov.
● Število odobrenih in izvedenih projektov.
● Število novih partnerjev.
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3 Zaključek

Strateški načrt Javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah za obdobje 2021-2025 predstavlja cilje,
ukrepe in kazalnike za prihodnje petletno obdobje zavoda. Ob pripravi dokumenta smo imeli v
mislih tudi okoliščine in spremembe, ki so močno zaznamovale življenje po epidemiji covid-19.
Izvedba strateškega načrta bo odvisna še od drugih dejavnikov: državni in občinski proračun,
zakonski in podzakonski akti, sklenjene pogodbe s partnerji, prioritetne usmeritve občine
ustanoviteljice. Na uresničitev načrta bodo vplivali tudi nepredvidljivi faktorji, na primer družbeni
trendi, bralne navade, razvoj tehnologije in podobno. Ne glede na vse pa bo JZ Knjižnica Šmarje pri
Jelšah nadaljevala z izpolnjevanjem svojega poslanstva skozi racionalno organizirano, v porabi
javnih sredstev ekonomično, po vsebini in programu pa strokovno in vzorno delovanje na področju
kulture v vseh štirih občinah, kjer skrbi za knjižnično dejavnost, in širše.

Zavod želi z vsemi svojimi dejavnostmi krepiti vlogo ključnega partnerja skupnosti pri ohranjanju
preteklosti, bogatenju sedanjosti in ustvarjanju prihodnosti. Z dobrim sodelovanjem med vsemi
deležniki, strokovnim delom in novimi programi želimo ostati stičišče vseh generacij in prostor
kulturnega izražanja, ki združuje ljudi, spodbuja vseživljenjsko učenje in podpira ustvarjalnost.

Dr. Marko Samec
direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Šmarje pri Jelšah, 2021

Delovna skupina, ki je izdelala strateški načrt:
dr. Marko Samec
Mateja Žagar
Vlasta Kramperšek Šuc
Jana Turk Šulc

Hvala vsem članom kolektiva, ki so z mnenji in idejami prispevali k pripravi posameznih delov
dokumenta. Prav tako se zahvaljujem vsem uporabnikom in obiskovalcem, ki so z izpolnitvijo
ankete pripomogli k širokemu naboru povratnih informacij o našem zavodu in dejavnostih, na
podlagi katerih smo oblikovali ta strateški dokument.
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