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I. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
-

Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001)
Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991)
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 93/2002)
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/1993)
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS in nadaljnje spremembe (Ur. l. RS, št.
45/1994…)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj (Ur. l. RS, št. 6/2004)
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št.
73/2003)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 70/2008)
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 6/2003)
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003)
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 96/2002)
Standardi za splošne knjižnice : za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015
(Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21. april 2005)

II. UVOD
Program dela je dokument, ki določa obseg, vsebino in organizacijo dela knjižnice. Knjižnica
Črnomelj, kot osrednja knjižnica, opravlja svojo dejavnost na območju občine Črnomelj, na
osnovi pogodbe ''O opravljanju knjižničnih storitev v občini Semič'' upravlja s tamkajšnjo
krajevno knjižnico.
Osnova za pripravo programa so zakonski in podzakonski akti, ki se neposredno nanašajo na
knjižnično dejavnost, poleg tega tudi Strateški načrt Knjižnice Črnomelj za leta 2009-2014,
narejenega v letu 2009. Knjižnica Črnomelj je po zakonu tista, ki je dolžna opravljati knjižnično
dejavnost pod pogoji, ki jih določa Zakon o knjižničarstvu1 (v nadaljevanju Zakon) ali drugi
podzakonski akti. Ustanovitelj pa je dolžan izpolniti vsaj minimalne pogoje za nemoteno
opravljanje dejavnosti, v okviru Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe2 (v nadaljevanju Pravilnik).
Knjižnica s svojo dejavnostjo mora zajeti vse skupine prebivalstva in celotno območje za
katerega ji je naloženo izvajati to dejavnost, torej mora vsem ponuditi približno enake možnosti.
III. NALOGE IN CILJI SPLOŠNE KNJIŽNICE
Osnovni namen splošne knjižnice je nabava in posredovanje knjižničnega gradiva na različnih
medijih in opravljanje z zakonom določenih storitev, s čimer knjižnica zadovolji potrebo
posameznika ali skupine ljudi po izobraževanju, osebnostni rasti ter željo po sprostitvi in
razvedrilu.
1
2

Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. 87/2001)
Pravilnik o pogojih za izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. 73/2003 in 70/2008)
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Naloge splošne knjižnice:
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
- zbiranje, obdelovanje, varovanje ter posredovanje domoznanskega gradiva,
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
- pridobivanje, urejanje in posredovanje informacij,
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
- svetovanje in pomoč pri izbiri in uporabi knjižničnega gradiva ter informacij,
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
- informacijsko opismenjevanje,
- sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
- oblikovanje knjižnične mreže (krajevne knjižnice v manjših krajih),
- organizacija posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle ter ljudi s posebnimi
potrebami,
- organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane dejavnostjo knjižnice,
- spremljanje in uvajanje novosti (od načina dela, do nove opreme…) v knjižnici,
- konstantno izobraževanje strokovnega kadra,
- sodelovanje z ostalimi knjižnicami v informacijskem sistemu,
- sodelovanje z ostalimi javnimi zavodi pri organizaciji prireditev in izvajanju programa
knjižnice,
- ugotavljanje potreb prebivalstva, kar narekujejo hitre spremembe, katerim smo priča,
- merjenje uspešnosti delovanja knjižnice, priprava poročil in planov dela.
Cilji splošne knjižnice:
-

-

-

ostati informacijsko središče, ki služi potrebam prebivalcem po izobraževanju,
raziskovanju,
ostati središče medkulturnega dialoga (z zbiranjem ter predstavitvijo gradiva avtorjev, ki
prihajajo iz različnih kulturnih okolij),
povečati število članov (s tem, da se izpolnijo za to določeni pogoji, kot so organiziranje
knjižnične mreže),
ostati komunikacijsko središče (omogočiti prebivalcem lokalne skupnosti souporabo
njenih prostorov, tako društvom, kot tudi raznim interesnim skupinam in posameznikom),
ostati kulturno in sprostitveno središče (organizirati ali soorganizirati kulturne prireditve,
razstave ter opremiti prostor za uporabo avdio-vizualnega gradiva knjižnice za potrebe
članov knjižnice)
s pomočjo partnerjev (Zavod za zaposlovanje, … ) oblikovati center za svetovanje, tako
mladim, ki se odločajo za poklicno pot, kot tudi brezposelnim in tistim, ki iščejo drugo
zaposlitev,
z ustreznimi prostori ter ustrezno postavitvijo knjižnične zbirke omogočijo članom
knjižnice, kot tudi njenim uporabnikom, enostaven dostop do gradiva,
s sodobnimi pristopi (oglaševanje prireditev in dogodkov, novitet v knjižnici, predstavitev
dela zaposlenih knjižnice tako medijem, kot tudi skupinam in posameznikom) poskušati
pritegniti čim večje število ljudi v knjižnico in s tem povečati ali vsaj zadržati isto število
obiskovalcev ter izposojo knjižničnega gradiva.
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IV. KADER
Na osnovi 36. člena Zakona, morajo knjižnice za izvajanje knjižnične dejavnosti, kot javne
službe imeti ustrezno število usposobljenih strokovnih delavcev.
Knjižnice zaposlujejo strokovne, upravne, manipulativne in administrativno-tehnične delavce.
Glede na Pravilnik o pogojih, ki določa minimum za opravljanje dejavnosti, bi morala knjižnica
imeti zaposlenih 8 strokovnih delavcev. In sicer, za opravljanje nalog iz 2. člena Zakona o
knjižničarstvu 6 ter za opravljanje dodatnih nalog iz 16. člena še 2 dodatna delavca.
Knjižnica ima trenutno 6 strokovnih, enega upravnega ter dva s polovičnim časom zaposlena
tehnična delavca.
Glede na razmere in na sprejeti Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF -Ul. 40/2012) težko
pričakujemo izboljšanje kadrovskega stanja knjižnici.
Na splošno lahko ugotovimo, da knjižnica v celoti ne izpolnjuje nalog, ki jih nalaga Zakon o
knjižničarstvu.
V avgustu 2013 je knjižnica zaposlila novo sodelavko, ki nadomešča sodelavko na porodniškem
dopustu. Pričakujemo, da bo nadomeščanje potekalo za čas porodniškega ter letnega dopusta
sodelavke, ki je odsotna.

V. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV V KNJIŽNICI
Glede na Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti (člen 44) imajo delavci v knjižnici dolžnost
in pravico se izobraževati za potrebe izvajanja dela.
Toda zaradi drastičnega krčenja sredstev za delovanje ne načrtujemo izobraževanja delavcev.

VI. OPREMA IN VZDRŽEVANJE
Podlage za izvedbo investicij, nakupa opreme so zakonsko opredeljene, prav tako pa tudi s
Pravilnikom. Nenazadnje se je tudi občina Črnomelj z Odlokom o ustanovitvi… zavezala, da bo
poskrbela za nakup in vzdrževanje opreme.
V letu 2013 je knjižica dala pripraviti predračun za sanacijo toaletnih prostorov za zaposlene.
Upamo, da bo občina imela razumevanje za ta poseg, ki je nujno potreben.
Še vedno se ni spremenilo stanje na področju ureditve klančine za invalide. Čedalje več
uporabnikov opozarja na veliko pomanjkljivost dostopa tudi za starše, ki v knjižnico pridejo z
otroškimi vozički.
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VII. STROKOVNO DELO
NABAVA, OBDELAVA, IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Najbolj osnovna dejavnost knjižnice, zapisana tudi v zakonu, je nabava in obdelava gradiva, ki ga
knjižnica daje v izposojo ter ga hrani. Z jasno opredeljenimi cilji Letnega načrta nakupa gradiva
je moč doseči, da je izgradnja knjižnične zbirke bolj sistematična, posledično temu bolj
transparentna, pa tudi racionalnejša.
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti sodijo:
- optimalna ponudba knjižničnega gradiva,
- ponudba informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in
socialne potrebe okolja,
- informacijsko opismenjevanje in podpora vseživljenjskemu učenju,
- zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva, pridobivanja informacij in
smotrne izrabe prostega časa v knjižnici,
- omogočanje dostopa do domoznanske zbirke za lokalne študije,
- omogočanje dostopa do svetovnih virov informacij, zlasti s pomočjo elektronskih publikacij in
interneta,
- medknjižnična izposoja iz domačih in tujih knjižnic.
Na nabavo knjižničnega gradiva v Knjižnici Črnomelj vplivajo naslednji dejavniki:
 temeljna načela izgradnje knjižničnih zbirk (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti, kot javne službe; Standardi za splošne knjižnice),
 poslanstvo ter vizija knjižnice, ki usmerja naše delovanje ter potrebe okolja,
 število izdanih publikacij (izbor v okviru le-teh),
 (omejena) višina finančnih sredstev.
Utemeljitev plana nakupa gradiva
V Knjižnici Črnomelj, ki pokriva območje Občin Črnomelj in Semič s skupaj 18.487 prebivalci,
za leto 2014 načrtujemo občutno znižan nakup knjižničnega gradiva. Časi, ko je knjižnica
dosegala normative v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti, Ur. list
RS37/2003), so že zgodovina. Še vedno bomo nabavljali gradivo na osnovi priporočil stroke in
potreb okolja.
Priporočilo nakupa:
- 60% strokovnega gradiva, 40% leposlovja
- 30% naslovov za mladino, 70% za odrasle
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Neknjižno
gradivo
Črnomelj
196
Semič
76
Skupaj
272
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Knjižno gradivo
mladina
odrasli
532
1.240
206
482
738
1.722

skupaj
1.968
764
2.732

V letu 2014 načrtujemo nakup 2.732 enot gradiva:
•
2.460 enot knjižnega gradiva: od tega za Krajevno knjižnico Semič: 762 enot.
•
272 enot neknjižnega gradiva: od tega za Krajevno knjižnico Semič: 76 enot.
•
sledili bomo razmerju 60 % naslovov strokovne literature in 40 % naslovov leposlovja
(dopuščamo možnost odstopanja do 2%)
•
za mlade bomo zagotavljali 30 % naslovov, če bo gradivo dostopno na tržišču;
(dopuščamo možnost odstopanja do 2%)
•
sledili bomo priporočilu za nakup vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij, ki jih bo
subvencionirala Javna agencija za knjigo in nakup publikacij vsaj 50 slovenskih založb.
Ob tem naj poudarimo, da v primerjavi z letom 2013 načrtujemo znižanje nakupa gradiva
za okoli 900 enot.

VIII. STORITVE IN NJIHOVA DOSTOPNOST, UPORABNIKI
OBRATOVALNI ČAS IN DOSTOPNOST STORITEV
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic določa obratovalni čas:
- za osrednjo knjižnico 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur,
- krajevna knjižnica 15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev).

Delovnik
Uredba
Dejansko
Črnomelj
Semič
Skupaj

40
15
55

50
18
68

Sobote
Uredba
Dejansko
5
0
5

5
2
7

Uredba

Skupaj
Dejansko

45
15
60

55
20
75

Presežek
v%
22
33
25
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INFORMACIJSKA SLUŽBA IN OPISMENJEVANJE UPORABNIKOV
Informacijska služba je ena izmed poglavitnih nalog knjižnice. Ta obsega:
- uvajanje uporabnikov v iskanje in rabo vseh informacijskih virov,
- neposredno individualno pomoč pri iskanju odgovorov na informacijske potrebe
uporabnikov,
- dajanje informacij, ki se nanašajo na informacijsko službo -neposredno ali posredno
(telefon, e-pošta),
- predstavitve knjižnice in knjižničnega gradiva ter storitev knjižnice (ob projektu Rastem s
knjigo; obiskih skupin iz vrtca; vključenih v izobraževanje odraslih ZIK-Črnomelj; drugih
skupin in posameznikov).
Knjižnica nudi uporabnikom te storitve brezplačno, kot tudi nalaga Uredba o osnovnih storitvah.
Kot že nekaj let, bomo tudi v naslednjem letu zagotovili računalniška izobraževanja v Krajevni
knjižnici Semič.
Naslednje leto ne načrtujemo sodelovanja v projektu Simbioza, kjer so se osnovne šole, tudi
zaradi prostorskih kapacitet in opreme, vključile in opravljajo nalogo medgeneracijskega
sodelovanja.
Ob projektih Rastem s knjigo (za osnovnošolce in srednješolce) bomo pripravili predstavitev
sistema COBISS, s tem v povezavi tudi uporabo kataloga Cobiss/opac.

ORGANIZACIJA POSEBNIH OBLIK DEJAVNOSTI ZA OTROKE, MLADINO IN
ODRASLE NAMENJENE K SPODBUJANJU BRALNE KULTURE
Knjižnica je v okviru javne službe dolžna organizirati tudi posebne oblike dejavnosti za otroke,
mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture. Prav tako Zakon o knjižničarstvu
v 16. členu zahteva, da knjižnice sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju ter izvajajo
dejavnosti za skupine s posebnimi potrebami.
V naslednjem letu bomo organizirali naslednje dejavnosti za pospeševanje bralne kulture.

BRALNI KLUB ZA PREDŠOLSKE OTROKE KNJIŽNI MOLJČEK

Kratek opis projekta in njegov pomen:
Bralni klub za predšolske otroke Knjižni moljček. Je projekt pri katerem se družimo ob
poslušanju pravljic, ki jih pripoveduje ali bere pravljičarka. Pravljice podoživljamo z risanjem,
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oblikovanjem, z lutkami, s petjem in s plesom. Namenjen je predšolskim otrokom in otrokom 1.
razreda devetletke v občini Črnomelj in Semič. Vezan je na šolsko leto. Kot je že v navadi, bomo
tudi naslednje leto imeli v KC Semič zaključno prireditev.

BRALNI PROJEKT »PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK«
Kratek opis projekta in njegov pomen:
Tudi ta projekt je vezan na šolsko leto. Bralni projekt PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK je
projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami črnomaljske in semiške občine.
Namenjen je predšolskim otrokom in učencem 1. razreda devetletke. Tudi v šolskem letu 2013/14
smo kovčke opremili s knjigami, didaktičnimi igračami ter CD-ji. Družine bomo povabili k
branju kvalitetne otroške literature (izbor je narejen na osnovi strokovnih priporočil), vzpodbujali
družinsko branje in povezali splošno knjižnico, vrtce, šole in družine.

Bralni klub »SREČANJA S KNJIŽNIČARKO«

Bralni klub »SREČANJA S KNJIŽNIČARKO« je projekt razvijanja bralne kulture in vključuje
otroke od osmega do dvanajstega leta starosti.
S projektom želimo spodbuditi interes in motivacijo za branje, prispevati k izboljšanju
medsebojnih odnosov, omogočiti, da prepoznajo branje kot vir informacij in znanj ter kot zabavo
in užitek.
Na naših srečanjih bomo brali pravljice, prebirali pesmice, ilustrirali pravljične junake, prepevali,
plesali. Zgodbe, ki jih bodo otroki brali doma, bodo na naslednjem srečanju predstavili vsem
zbranim na srečanju. Poleg tega, pa bodo iz pripovedovane knjige prebrali tudi odstavek, ki jim je
bil najbolj všeč.
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BRALNI KLUB ZA OSNOVNOŠOLCE: »NI NAM DOLGČAS, BEREMO! «
Kratek opis projekta in njegov pomen:
Bralni klub za mlade je projekt, ki je namenjen mladim zadnje devetletke osnovne šole. Mlade
bralce bomo povabili k branju kvalitetnega mladinskega leposlovja; leposlovja, ki govori o
različnih problemih s katerimi se mladostniki srečujejo. Brali bomo dela mladinskih pisateljev.
Teme, ki jih bomo obravnavali se bodo navezovale na njihovo vsakdanje življenje in probleme s
katerimi se soočajo.
Cilj projekta NI NAM DOLGČAS, BEREMO! je privabiti k sodelovanju osnovnošolce tretje
triade, osredotočiti se na branje del pisateljev s področja mladinskega leposlovja, ki govorijo o
določeni temi (droga, nasilje, zasvojenost, medsebojni odnosi, prijateljstvo, drugačnost…).
Nagrada mladim bralcem za sodelovanje na naših čajankah pa bo ogled ene izmed kulturnih
ustanov (knjižnice, muzeja, gledališča…) in priznanje za sodelovanje v bralnem klubu.

SLOVENSKI KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ ''Portreti slovenskih pionirk''

Kviz je namenjen učencem druge in tretje devetletke osnovne šole. Spodbuja sodobne oblike
učenja in poučevanja, ustvarjalnost in inovativnost, raziskovanje in branje, virtualne in dejanske
obiske kulturnih ustanov. Učenci ga rešujejo samostojno, v šoli v okviru knjižnično
informacijskih znanosti KIZ, šolskih predmetov, interesnih dejavnosti, branja za bralno značko,
idr. V šolskem letu 2013/14 je tema kviza ''Rimljani na naših tleh''.

PROJEKT»RASTEM S KNJIGO«: slovensko leposlovje vsakemu sedmošolcu
Kratek opis projekta in njegov pomen:
Projekt je namenjen učencem 7. razreda devetletke, ki v okviru pouka obiščejo osrednjo splošno
knjižnico. Knjižničarji jim na zanimiv način predstavimo delovanje knjižnice, predvsem
dejavnosti, ki so namenjene tej starostni skupini, predstavimo vzajemni katalog COBISS/OPAC.
Ob obisku vsak učenec dobi zloženko o knjižnici, zloženko o projektu in kazalko na kateri je
priporočilni seznam knjig. Ob zaključku obiska vsak učenec prejme v dar knjigo, ki jo je izbrala
strokovna komisija na Ministrstvu za kulturo. Knjige v celoti financira Ministrstvo za kulturo.
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Učenci bodo prebrali darovano knjigo. O prebranem bodo napisali svoja mnenja, kritike ali pa
literarno besedilo. Mentorji bodo v vsakem oddelku izbrali tri najboljše prispevke. V letu 2013/14
bodo učenci v dar prejeli knjigo Vinka Möderndorferja, Kot v filmu.
Cilji projekta: učencem predstaviti pomen branja ter omogočiti, da prepoznajo branje kot vir
informacij in znaj ter kot zabavo in užitek, razvijanje bralne kulture, podoživljanje prebranega,
vzpodbujanje vrednot kot so prijateljstvo, strpnost, promovirati slovenske avtorje, spodbuditi
večje sodelovanje med splošnimi knjižnicami in šolami, učencem predstaviti splošno knjižnico in
jih navajati k samostojnemu obiskovanju in sodelovanje v različnih dejavnostih, ki jih ponuja tej
starostni skupini.
Razlog, da je projekt namenjen sedmošolcem, so raziskave, ki so pokazale, da v tem starostnem
obdobju znatno upade bralna dejavnost učencev in njihova bralna motivacija.

PROJEKT»RASTEM S KNJIGO«
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo poteka v sodelovanju z Javno
agencijo za knjigo RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Združenjem
splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in
Društva slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi
šolami in osnovnimi šolami s prilagojenim programom šolami srednjimi šolami in zavodi za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter zamejskimi osnovnimi
in srednjimi.
Pri tem so splošne knjižnice tiste, ki opravlja delo z učenci in dijaki.
Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:
- spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja;
- promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
- spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
- motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške
programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega
leposlovja.
V letu 2013/14 bodo učenci v dar prejeli knjigo Gorana Vojnoviča, Jugoslavija, moja dežela .
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BRANJE JE ŽUR, READING IS COOL: projekt za širjenje bralne kulture v tujem jeziku

Branje je žur, reading is cool je projekt za spodbujanje branja med mladimi, ki povezuje javne
knjižnice in šole po Sloveniji. Namen projekta je predstaviti branje kot prijetno dejavnost v
neformalnem okolju, ki ne spominja na šolo, temveč se osredotoča na bralca ter na teme in
značilnosti, ki zanimajo srednješolce. Bistveno vlogo imajo mladi moderatorji, ki so tudi sami
navdušeni bralci.
Partnerska knjižnica izbere šest knjig, ki so vsaj večinoma na voljo tudi v slovenskih prevodih, da
lahko v skupini sodelujejo tudi učenci s slabšim znanjem angleščine. Knjige izberejo mladi
moderatorji, ki se s knjižničarji dogovorijo o programu srečanj bralne skupine med šolskim
letom.
Cilj projekta je:
Povečati zanimanje mladih za branje leposlovja, med njimi vzbuditi željo po komunikaciji in
skozi komunikacijo preko izkušenj drugih zoreti.
V šolskem letu 2013/14 smo imeli že eno srečanje, načrtujemo še tri srečanja.

BRALNI KLUB ZA ODRASLE
Opis projekta in njegov namen:
Bralni klub za odrasle ima namen privabiti v Knjižnico več odraslih bralcev, ki pa naj ne bi bili
samo pasivni bralci pač pa tudi prenašalci sporočil. Tudi tisti, ki si bodo izmenjali mnenja o
užitkih ob prebiranju del. Zagotovo se jim bo ob tem še povečala motivacijo za prebiranje
literarnih del, kajti najpomembnejše v naših življenjih je, da berejo odrasli, ki dajejo zgled
otrokom, da bodo živeli v okolju razvitih bralnih navad in bodo potrebo po branju ponotranjili.
Bralni klub bo tudi v naslednjem letu sodeloval z bralnimi klubi drugih knjižnic. Ob zaključku
bomo v goste povabili slovenskega pisatelja.

LITERARNI NATEČAJ »LEPOTA BESEDE – Z besedo iščemo in ustvarjamo lepoto«
Kratek opis projekta in njegov pomen:
Literarni natečaj LEPOTA BESEDE bo v letu 2014 že devetič po vrsti. Pripravili ga bomo v
sodelovanju z JSKD Območna izpostava Črnomelj. Z natečajem želimo k ustvarjanju privabiti
tudi neuveljavljene odrasle ustvarjalce na območju JV Slovenije, prav tako tudi Slovence živeče
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v sosednji Hrvaški (Zagreb, Reka), ki se ukvarjajo s pisanjem pesmi, kratke proze in risanjem
stripa. Zelo pomembno se nam zdi, da imajo ustvarjalci možnost dodatnega izpopolnjevanja in
zaradi tega bomo ponovno pripravili literarno delavnico ter zaključek projekta s prireditvijo.

DRUGAČNE PRAVLJICE – projekt za otroke in mladino s posebnimi potrebami
Projekt »drugačne pravljice«, ki bo potekal peto leto, je namenjen otrokom in mladostnikom in
odraslim s posebnimi potrebami in sicer varovancem VDC Črnomelj in enote v Vinici, Bivalne
enote ter OŠ Milke Šobar Nataše (šola s prilagojenim programom).
Samo izvajanje projekta je strokovno zelo zahtevno in potrebuje veliko priprave.
S projektom delamo promocijo knjige in branja, pripovedovanja, druženja, komuniciranja,
medsebojnega sodelovanja, sožitja z naravo tudi pri posameznikih s posebnimi potrebami.
Cilj projekta je približati knjigo tej ciljni skupini, po drugi strani pa vzpodbuditi razvijanje
domišljije in drugih jezikovnih zmožnosti (pripovedovanja), razvijati vztrajnost pri branju ter
predvsem širiti besedni zaklad in sposobnost jezikovnega izražanja. Na koncu načrtujemo
zaključno prireditev.

PRIREDITVE
Knjižnica Črnomelj si je v zadnjih letih prizadevala pridobiti status ustanove s čim bolj
raznovrstnimi prireditvami. Po zaslugi kvalitetnega izbora ji je to tudi uspelo. Prireditve so
namenjene vsem starostnim skupinam. Po drugi strani pa skušamo z raznovrstnostjo zadovoljiti
različne ciljne skupine. Glede na število prireditev nobeden drug javni zavod v občini Semič ali
Črnomelj ne pripravi toliko prireditev.
Vendar pa glede na znižanje sredstev je realno za pričakovati, da bomo zmanjšali tudi število
prireditev.

NAČRTUJEMO TUDI:


PRIPRAVO DOMOZNANSKE ZBIRKE
Kljub načrtom, da bi v letu 2013, na spletni portal Kamra, (portal slovenskih splošnih
knjižnic in muzejev) postavili zbirko Spominskih obeležij v občini Črnomelj, nam to ni
uspelo. Zato načrtujemo postavitev v letu 2014.






RAZSTAVE IZDELKOV OTROK: razstava slik nastalih ob pravljičnih uricah;
MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA: glasovanje v slovenski akciji za osnovnošolce;
VRTEC IN ŠOLA NA OBISKU V KNJIŽNICI: ogled knjižnice s pravljično uro;
SODELOVANJE: Srednja šola; JSKD OI Črnomelj; KUD HIP-Hop; RIC; osnovne šole,
vrtci, glasbena šola, Gledališka skupina ZIK Črnomelj.
IZDAJA KNJIGE (Slovar črnomaljskega govora, avtorja mag. Janeza Kramariča)
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 IZDAJA BROŠURE V naslednjem letu bomo obeležili 40-letnico delovanja Krajevne
knjižnice Semič. Ob tem bomo izdali krajšo brošuro ter v oktobru s prireditvijo zaključili
praznovanje.
 BRANJE ZA STAROSTNIKE Že v letu 2013 smo se z Domom starejših občanov
Črnomelj dogovorili za sodelovanje. Poskusno bomo izvedli projekt branja za starostnike.
K sodelovanja bomo povabili tudi prostovoljce, nekateri so nam izrazili pripravljenost.

VI. ZAKLJUČEK

V letu 2013 je Občina Črnomelj financiranje knjižnične dejavnosti še dodatno znižala. Gre za
postavke ''nabava gradiva, izobraževanje, projekti''. Prav tako tudi Ministrstvo kulturo, ki je
znižalo postavko ''nabava gradiva''. Zadnja leta je to postala stalnica. Po napovedih sodeč bomo
tudi v letu 2014 deležni dodatnih znižanj.
V prvi meri to pomeni dodatno zmanjševanje nakupa knjižničnega gradiva. Pa vendar to ne sme
vplivati na pripravljenost vseh zaposlenih, da se trudimo opravljati delo čim bolj kvalitetno.
Neozirajoč se na razmere nam izzivov ne sme zmanjkati. Kot tudi v preteklosti, je kultura vedno
preživela. In ta misel nas mora voditi skozi te zahtevne čase.

Pripravil:
Andrej Črnič, direktor

