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1. UVOD

Letni program dela je temeljni dokument, s katerim javni zavod skupaj z deležniki v okolju
zagotavlja načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje ciljev in nalog. Oblikovan je
za potrebe družbenega okolja, v katerega smo vpeti, zato je zelo pomembna dosledna
komunikacija med zaposlenimi, uporabniki in širšo lokalno skupnostjo. Poznavanje
zunanjega okolja je za knjižnico izredno pomembno s stališča pravočasnega in hitrega
reagiranja na spremembe in prilagajanja novim zahtevam. Notranje okolje knjižnice
predstavljamo vsi zaposleni, ki odgovorno in učinkovito opravljamo svoje delo, za kar
potrebujemo pravočasne in natančne informacije o dejavnikih, ki vplivajo na kvalitetno
izpolnjevanja poslanstva.
Knjižnica Črnomelj, kot osrednja splošna knjižnica, opravlja svojo dejavnost na območju
občine Črnomelj, ki je njen ustanovitelj. Pogodbeno pa opravlja dejavnost tudi v občini
Semič, kjer ima v upravljanju Krajevno knjižnico Semič. Vodita in upravljata jo svet zavoda
in direktorica. Knjižnica opravlja javno službo za 18.390 prebivalcev.
Načrtovanje je izdelano na osnovi premisleka, kako v letu, ki se napoveduje, zagotavljati
možnosti za opravljanje vseh zakonsko določenih nalog in javne službe, ob tem pa dejavnost
prilagajati razvojnim trendom in izvajati ukrepe za izboljšanje storitev za vse vrste
uporabnikov.
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 20152020, iz leta 2014. Merilo našega načrtovanja je Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe, s katerim so določene minimalne zahteve izpolnjevanja pogojev
za izvajanje dejavnosti splošne knjižnice in načrtovanja knjižnične zbirke (določil Standardov
za splošne knjižnice ne moremo upoštevati zaradi višjih meril).
Pri svojem delu se povezujemo z drugimi splošnimi knjižnicami, s Centrom za razvoj
knjižničarstva pri NUK, Združenjem splošnih knjižnic, Zvezo bibliotekarskih društev
Slovenije ter z drugimi strokovnimi in informacijskimi centri v sistemu.
1.1 Zakonske podlage
Zakoni:
 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK),
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in spremembe (Uradni list RS, št.
96/2002, 123/2006, 7/2007, 53/2007, 65/2007, 56/2008, 4/2010, 20/2011,
100/2011, 111/2013),
 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne program Republike Slovenije v
kulturi (Uradni list RS, št. 24/1998, 108/2002, 77/2008),
 Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/2006, 86/2009),
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994, 8/1996, 36/2000,
127/2006),
 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002, 20/2004,
23/2005, 62/2005, 75/2005, 113/2005, 21/2006, 68/2006, 131/2006, 33/2007,
65/2008, 69/2008, 74/2009, 40/2012-ZUJF),
 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006, 46/2007,
103/2007, 45/2008, 83/2009, 21/2013, 78/2013),
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Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/1999, 124/2000, 79/2001,
30/2002, 56/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010,
110/2011, 46/2013, 101/2013),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 55/2012,
96/2012, 104/2012, 105/2012, 25/2013, 46/2013, 47/2013, 56/2013, 63/2013,
99/2013, 101/2013, 107/2013),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list
RS, št. 101/2013
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008,
19/2010, 18/2011, 43/2012, 90/2012, 12/2013),
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995, 9/2001,
30/2001, 43/2004, 17/2006, 139/2006, 68/2008, 85/2010, 47/2013, 110/2013),
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/2004, 113/2005, 51/2007,
67/2007, 94/2007),
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002, 72/2003,
126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 68/2006, 1/2007, 57/2007, 17/2008,
58/2008, 69/2008, 80/2008, 120/2008, 20/2009, 48/2009, 91/2009, 98/2009,
107/2009, 13/2010, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010, 107/2010, 35/2011,
110/2011, 27/2012, 40/2012, 104/2012, 20/2013, 46/2013),
Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007,
RS 40/2012, 63/2013),
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/2001, 43/11).

Podzakonski predpisi:
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj. UL RS 6/2004.










Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 45/1994,
43/2006),
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003),
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS,
št. 73/2003, 70/2008, 80/2012),
Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Uradni list
RS, št. 90/2007),
Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št.
42/2004,
14/2009),
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 127/2004,
107/2008),
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/2005,
43/2010),
Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št.
9/2009, 108/2011),
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 /ReNPK14–17 (Url. RS,
št. 99/201).

Drugi dokumenti:
 Standardi za splošne knjižnice za obdobje 2005–2015 (Nacionalni svet za knjižnično
dejavnost, 2005),
 Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995),
 Sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost (Uradni list RS, št.
34/2002),
 Domoznanska dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije, 1992,
 IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim, 2000.
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1.2 Javni interes
Javni interes na področju knjižničarske dejavnosti se kaže v izvajanju poslanstev in nalog
knjižnic. 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.
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.

1.3. Cilji
V največji možni meri bomo še naprej upoštevali potrebe lokalnega okolja glede na
gospodarsko orientiranost, socialno in ekonomsko strukturo uporabnikov in članov
knjižnice ter si prizadevali, da bi čim več prispevali k etičnim, gospodarskim, socialnim in
političnim razmeram v domačem okolju. Prav tako želimo ostati:
-

informacijsko središče, ki služi potrebam prebivalcem po izobraževanju,
raziskovanju,
središče medkulturnega dialoga (z zbiranjem ter predstavitvijo gradiva avtorjev, ki
prihajajo iz različnih kulturnih okolij),
komunikacijsko središče (omogočiti prebivalcem lokalne skupnosti souporabo njenih
prostorov, tako društvom, kot tudi raznim interesnim skupinam in posameznikom),
kulturno in sprostitveno središče (organizirati ali soorganizirati kulturne prireditve,
razstave)
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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2. KADROVSKI NAČRT IN NAČRT IZOBRAŽEVANJ
Javni interes in vloga knjižnice v njem, naraščanje potrebe po njeni uporabi in nove zahteve
uporabnikov, število prebivalcev in izvajanje storitev narekujejo tudi organizacijo dela in
uskladitev števila zaposlenih z zakonskimi določili. Za nemoteno opravljanje zastavljenih
nalog in doseganje ciljev knjižnice je potrebno zadostno število zaposlenih z ustrezno stopnjo
strokovne izobrazbe in ustrezno usposobljenostjo. Število zaposlenih so predvidene v
kadrovskem načrtu knjižnice, opisi in vsebine del pa v aktu o sistemizaciji. Le visoko
motiviran kader je sposoben samostojnega in odgovornega opravljanja dela in vključevanja v
procese uresničevanja poslanstva knjižnice. Zato je pomembno vzpostavljanje ustrezne
organizacijske kulture ter nenehno izboljševanje delovnega okolja, vzdušja in medosebnih
odnosov. Od delavcev knjižnice je v veliki meri odvisna kvaliteta knjižničnih storitev, zato je
njihovi usposobljenosti in motiviranosti potrebno nameniti veliko pozornosti. Večina
zaposlenih dela neposredno z uporabniki zato za tenkočuten in prepričljiv pristop do ljudi
potrebujejo posebne sposobnosti, znanja in veščine: komunikativnost, spretnost vodenja
pogovora, spretnost vodenja skupin, samoiniciativno dvigovanje lastne kulture in
izobrazbene ravni, ustvarjalen odnos do dela z zavedanjem pomena knjižničarskega dela in
ozaveščenostjo, da smo knjižničarji kulturni delavci, ki jih odlikuje široka razgledanost.

Knjižnica zaposluje strokovne, manipulativne in administrativno-tehnične delavce. V
Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe določa minimalne
pogoje za delovanje knjižnice. Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar
(univerzitetna izobrazba), višji knjižničar (višja izobrazba) in knjižničar (srednja izobrazba).
Pravilnik določa razmerje 70% bibliotekarjev in višjih knjižničarjev in 30% drugih strokovnih
delavcev.
Knjižnica ima trenutno redno zaposlenih 6 strokovnih delavcev, enega upravnega ter dva s
polovičnim časom zaposlena tehnična delavca. 8. 6. 2015 smo s soglasjem Sveta zavoda in
Občine Črnomelj zaposlili še pripravnika bibliotekarstva, in sicer za obdobje 1. leta. Nova
zaposlitev nam je omogočila, da smo lažje realizirali plane, ki smo si jih zadali v letu 2015.
Pripravnik bo konec maja 2016 pristopil k opravljanju bibliotekarskega izpita. Upamo, da bo
kljub omejitvam glede zaposlovanja občina ustanoviteljica dala soglasje za zaposlitev po
opravljenem bibliotekarskem izpitu oz. poteku pogodbe za 1. leto. Argumenti:
-povečali smo število projektov,
-podaljšali smo obratovalni čas knjižnice, tudi poleti knjižnica (kot večina ostalih knjižnic)
nima poletnega delovnega časa,
-približali se bi zakonsko predpisanim pogojem glede števila zaposlenih,
-pridobili bi usposobljenega strokovnega delavca.
Knjižnica ne izpolnjuje zakonsko predpisanih pogojev glede števila zaposlenih, ki jih določa
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št.
73/2003). Ta pravilnik določa minimalno število zaposlenih strokovnih delavcev - za
Knjižnico Črnomelj 8 strokovnih delavcev (sedaj 6 redno zaposlenih in pripravnik). Standard
pa celo predpisuje 10 strokovnih delavcev ter po eden manipulativni in tehnični delavec.
Število zaposlenih delavcev glede na izobrazbo
stopnja
izobrazbe
III.
IV.
V.
VI.
VII:
skupaj

strokovni
delavci
0
0
2
2
2 + pripravnik
6 + pripravnik

upravni delavci

tehnični delavci

skupaj

0
0
0
0
1
1

0,5
0,5
0
0
0
1

0,5
0,5
2
2
3 +1
8 +1
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Število strokovnih delavcev – glede na standard
VSEBINA
5 strokovnih delavcev / 10.000 prebivalcev
1 manipulativni ali tehničnega delavec / 10.000
prebivalcev
1 strokovni delavec za razvoj računalniške mreže,
komunikacij in programske opreme na 40 računalnikov
1 upravni delavec / 50.000 prebivalcev
1 delavec za računovodska in administrativna dela do
10.000 prebivalcev
SKUPAJ

Standard
9
2

Stanje
6 +pripravnik
0,5+0,5

1

0

1
2

1
0

15

9

Stalnemu izobraževanju dajemo velik poudarek, saj moramo zaposleni ves čas slediti
spremembam in novostim v stroki kot tudi spremembam predpisov na različnih področjih.
Potrebe uporabnikov po znanju, informiranju, izobraževanju in kulturi so vedno večje,
kakovostno pa jih lahko zadovoljuje le izobražen, strokoven, napreden in usposobljen kader.
Posluževali se bomo izobraževanj na državni ravni, kot so posvetovanja, primeri dobrih
praks, ki jih bodo prirejala naša strokovna društva (ZBDS), službe (Center za razvoj
knjižničarstva) in Ministrstvo za kulturo.
Zaradi nadgrajevanja knjižnično-informacijskega sistema Cobiss se bomo dodatno
izobraževali na Inštitutu informacijskih znanosti (IZUM) in v Narodni in univerzitetni
knjižnici (NUK).
Program izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v letu 2016 bo potekal med naslednjimi
aktivnostmi:
- redna izobraževanja direktorjev ter mesečni sestanki direktorjev iz območja,
- seminarji in usposabljanja iz zakonodaje, predpisov, organizacije dela,
- strokovno izobraževanje NUK,
- Izum – Cobiss - strokovno izobraževanje za delo v COBISS-u (zaradi prehoda iz
Cobiss 2 Izposoje v Cobiss 3 Izposojo)
- Učni center MKL: mesečne strokovne srede, posvetovanja mladinskih knjižničarjev
- Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Kongres ZBDS, Dan slovenskih splošnih
knjižnic (20.11.)
- sodelovanje in udeleževanje posvetov Območne knjižnice – Knjižnica Mirana Jarc
(brezplačno)
- interno usposabljanje delavcev znotraj zavoda: prenašanje znanj pridobljenih na
zunanjih izobraževanjih, usposabljanje zaposlenih za delo z novo opremo in
računalniškimi programi, pridobivanje ostalih znanj (Varstvo pri delu - februar
2016),
- pripravnik se bo udeležil še zadnjega sklopa predavanj za pripravo na bibliotekarski
izpit; prijava na bibliotekarski izpit bo predvidoma konec maja 2016.
Strokovni delavci svoje projekte (kot primer dobrih praks) predstavijo tudi na raznih
posvetovanjih. Izobraževanja bomo prilagodili finančnim zmožnostim, potrebam in ponudbi.

3. OPREMA IN VZDRŽEVANJE
V letu 2016 bomo nadaljevali z urejanjem arhiva v Knjižnici Črnomelj. Računamo na to, da
bomo pridobili tudi nov arhivski prostor, kjer je včasih arhiv imel Dijaški dom. Dolenjske
lekarne so nam podarile arhivske regale, tako, da si bomo lahko tudi novi prostor
sistematično uredili. V Knjižnici Črnomelj bomo nabavili še eno klimatsko napravo za
mladinski oddelek, saj je gibanje v poletnem času tudi na tem oddelku nevzdržno tako za
6
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zaposlene kot za uporabnike. Opravili bomo tudi tekoča vzdrževalna dela (pleskanje,
popravilo parketa).
Upamo, da bomo skupaj z Občino Črnomelj uredili klančino za invalide. Čedalje več
uporabnikov opozarja na veliko pomanjkljivost dostopa.
V Krajevni knjižnici Semič bomo nabavili nov knjižni regal za otroške slikanice.
Sledi tudi zamenjava termičnih tiskalnikov in čitalca zaradi prehoda na cobiss 3 izposojo ter
uvedbe davčnih blagajn.
4. STROKOVNO DELO: NABAVA, OBDELAVA, IZPOSOJA, ODPIS KNJIŽNIČNEGA
GRADIVA
Knjižnična zbirka je temelj delovanja vsake knjižnice in z njo uresničujemo svoje poslanstvo.
Nabava, obdelava in odpis gradiva so tri področja, ki pomembno vplivajo na njeno
oblikovanje:
- s kvalitetnim prirastom, ki bo skladen z Letnim načrtom nakupa gradiva 2016,
- z ažurno nabavo in obdelavo novega knjižničnega gradiva,
- z vzdrževanjem baze podatkov o gradivu,
- s sprotnim dopolnjevanjem,
- z rednim odpisovanjem poškodovanega in zastarelega gradiva.
Knjižnična zbirka Knjižnice Črnomelj omogoča in podpira:
- dostop do informacij in znanja, ki jih uporabniki potrebujejo pri formalnem in
neformalnem izobraževanju, raziskovanju, kulturnem udejstvovanju;
- vseživljenjsko učenje;
- kakovostno izrabo prostega časa ter hkrati s tem dvig kvalitete življenja posameznikov in
lokalne skupnosti;
- spodbujanje bralne kulture in razvoj branja;
- informacijsko opismenjevanje;
- seznanjanje z domoznanskim gradivom;
- ponudbo primernega gradiva skupinam prebivalcev s posebnimi potrebami;
- izrabljanje prostega časa z uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva ter knjižničnih
servisov;
- izmenjavo in preverjanje različnih stališč in mnenj ter seznanjanje z novimi idejami in
spoznanji;
- vsestranski razvoj posameznikove osebnosti in vrednot;
- branje slovenskega leposlovja in hkrati s tem literarno ustvarjalnost slovenskih avtorjev in
njihovo promocijo.
Ohranjali bomo nivo in sledili kvaliteti in aktualnosti gradiva. Izločali bomo neaktualno,
uničeno gradivo in tako skrbeli za večji obrat zbirke.
Načrt nakupa knjižničnega gradiva je prikaz nabavne politike knjižnice, ki se izvaja na
podlagi strokovnih načel, ki veljajo za oblikovanje zbirk splošnih knjižnic in ugotavljanje
neposrednih potreb okolja, v katerem knjižnica deluje. Oblikujemo ga na podlagi potreb
uporabnikov in vrednotenja obstoječe zbirke, hkrati pa sledimo metodologiji, vgrajeni v
razpis Ministrstva za kulturo (MK), ter s tem uresničujemo javni interes.
Ker je v ospredju našega delovanja uporabnik, zagovarjamo njegove pravice do izbire gradiva
v skladu z njegovimi hotenji in zmožnostmi. Knjižnično zbirko zato dopolnjujemo
uravnoteženo s kvalitetnim in hkrati popularnim gradivom v skladu s finančnimi sredstvi, ki
nam jih namenijo naši financerji.
Nabavna politika za leto 2016 bo temeljila na osnovi Letnega načrta nakupa knjižničnega
gradiva, ki bo objavljen tudi na spletni strani knjižnice (priloga). Pri načrtovanju nabave
gradiva smo upoštevali finančna sredstva, ki jih pričakujemo od občine ustanoviteljice
(Občina Črnomelj) ter Občine Semič ter MZK-ja. Prav tako bomo zbirko dopolnjevali glede na
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rezultate analize obrata izposoje gradiva. V visokem obratu gradiva znotraj določene UDK
skupine se kažejo potrebe okolja, zato bomo tega gradiva kupovali več, manj pa gradivo z
nizkim obratom. Nabavili bomo tudi 15 % naslovov izdaj, ki jih podpira Javna agencija za
knjigo. Posebej pozorni bomo na slovensko izvirno leposlovje in nagrajene slovenske avtorje
ter kakovostna prevedena dela.
Strokovna obdelava, opremljenost in odpis gradiva Mednarodni in nacionalnimi standardi in
pravila pomenijo skrb za količinsko primerno, kvalitetno in premišljeno nabavo gradiva ter
njegovo strokovno obdelavo s pomočjo knjižnično-informacijskega sistema COBISS 3 in
računalniške opreme. Obdelava knjižničnega gradiva vključuje postopke, ki zajemajo
obdelavo novega gradiva: nabavni postopki, usmerjanje gradiva, inventarizacija,
katalogizacija in določanje signatur, prevzemanje iz vzajemne baze, oprema gradiva z vsem
nujnim za avtomatizirano izposojo.
Stalno urejamo obstoječo zbirko: popravljanje signatur in bibliografskih podatkov,
popravljanje poškodovanega gradiva, razreševanje duplikatov ter odpisovanje gradiva.
Katalog gradiva vodimo računalniško in je neomejeno dostopen tudi od doma, enako
vzajemni katalog slovenskih knjižnic.
Hkrati s pridobivanjem bomo skrbeli tudi za izločanje in odpis (v skladu s pravilnikom, 13.
6. 2003) neaktualnega, vsebinsko zastarelega, izgubljenega, poškodovanega ali kako
drugače neprimernega knjižničnega gradiva, ki ni več zanimivo za uporabnike. Postopek
odpisovanja je prav tako pomemben kot pridobivanje in nakup gradiva. Določen je v
strokovnih standardih, ki določajo, da naj knjižnica izloči toliko gradiva, da bo lahko
vzdrževala aktualno zbirko. Upoštevali bomo tudi sistem koordiniranega izločanja
knjižničnega gradiva, ki preprečuje, da bi knjižnica izločila gradivo, ki je z nacionalnega
vidika postalo dragoceno (odpisane knjige ponudimo NUK-u in Knjižnici Mirana Jarca, ki je
naša Osrednja območna knjižnica).

5. STORITVE IN NJIHOVA DOSTOPNOST, UPORABNIKI

OBRATOVALNI ČAS IN DOSTOPNOST STORITEV
Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za uporabnike in
sicer v času, ki ustreza največjemu številu potencialnih uporabnikov. Minimalni obseg je
določen v 12. členu Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS 2003, št. 29.)
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).
Plan 2016:

Črnomelj
Semič
Skupaj

Delovnik
Uredba

Plan

Sobote
Uredba

Plan

Skupaj
Uredba

Plan

40
15
55

55
22
77

5
0
5

5
2
7

45
15
60

60
24
84

Presežek
v%
134%
160%
140%

Priložen je Delovni čas Knjižnice Črnomelj in Krajevne knjižnice Semič 2016.
Zavedamo se, da smo javni zavod in da delujemo zaradi uporabnikov. Z delovnim časom se
jim želimo približati in omogočati, da nas lahko obiskujejo in so deležni naših storitev.
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UPORABNIKI
Splošna knjižnica je namenjena najširšemu krogu uporabnikov iz vseh življenjskih obdobij.
Upoštevati mora posebnosti vsake posamezne skupine ter hkrati vključevati javnost kot
celoto, da lahko ugodi raznolikim potrebam uporabnikov v aktualni družbi znanja.
Stalni člani so fizične ali pravne osebe, ki so vpisani in izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu
s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Črnomelj. Redno jim predstavljamo
knjižnično gradivo in jim na razne načine omogočamo dostopnost do njega. Novi člani so
fizične ali pravne osebe, ki se včlanijo v knjižnico, da bi v skladu z njenimi pravili v njenih
prostorih ali doma uporabljali knjižnično gradivo in njene storitve. Ob tem morajo podpisati
pristopno izjavo in se seznaniti s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice
Črnomelj. Na primeren način jih seznanjamo s knjižničnim gradivom ter z možnostmi
uporabe gradiva drugih knjižnic in baz podatkov, spodbujamo njihove kulturne,
izobraževalne in informacijske potrebe, navajamo jih na samostojno uporabo informacijskih
virov. Primerno finančnim zmogljivostim se bomo z dodatnimi dejavnostmi in drugimi
aktivnostmi trudili pridobivati nove člane.
Ukrepi:
- darilni boni za članarino;
- sodelovanje v različnih projektih;
- dan odprtih vrat z možnostjo brezplačnega članstva
- delavnice, izobraževanja, prireditve za posamezne ciljne skupine;
- učinkovita obveščanja v medijih, na spletni strani, FB-ju;
- promoviranje uporabe podatkovnih baz in oddaljen dostop do njih.

Pod aktivne člane štejemo tiste, ki si v tekočem letu vsaj enkrat izposodijo ali vrnejo gradivo.
Člane bomo še nadalje navajali na sistem elektronskega obveščanja o skorajšnjem poteku
roka izposoje. Elektronska obvestila pošilja sistem vsem, ki to želijo in ki imajo vpisan svoj
elektronski naslov. S tem jim omogočimo pravočasno vrnitev gradiva in izognitev plačilu
zamudnine. Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in 15. člena Zakona o
knjižničarstvu bomo še nadalje iz evidence brisali vse neaktivne člane naše knjižnice. To so
tisti, ki nas niso obiskali najmanj eno leto. Izbrisani član se bo moral ponovno vpisati v
knjižnico, če bo želel ponovno koristiti naše storitve.
Obisk je v veliki meri odvisen od kakovosti in pestrosti naših storitev. Izposoja gradiva je v
veliki meri odvisna od strokovne usposobljenosti informatorjev ter dobro načrtovane
nabavne politike, kar nas zavezuje h kakovostnemu in pretehtanemu nakupu gradiva in
aktualnosti knjižnične zbirke. Aktualnost, kakovost in vsebinska ustreznost pomenijo tudi
večji obrat zaloge. Ukrepi za spodbujanje izposoje:
- kvalitetno opravljanje naših storitev;
- krepitev svetovalne vloge informatorjev (primerna izobraževanja);
- posodobitev knjižnične zbirke (odpis zastarelega, uničenega, ne izposojenega gradiva in v
skladu s finančnimi zmožnostmi nabava novega, aktualnega);
- organiziranje prireditev in posebnih projektov
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- promocija naše dejavnosti (članki v medijih, na naši spletni strani, FB-ju);
- pripravljanje razstav in raznih tematskih kotičkov na oddelkih ter s tem spodbujanje
izposoje razstavljenega gradiva.
Izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice in njenih virov ter vseživljenjsko učenje je
eno od osnovnih poslanstev knjižnice. V knjižnici so že do sedaj potekala intenzivna
izobraževanja za otroke in mladino, saj vključujemo bibliopedagoške ure za dogovorjene
obiske predšolskih in šolskih otrok. Ob projektih Rastem s knjigo (za osnovnošolce in
srednješolce) bomo pripravili predstavitev sistema COBISS, s tem v povezavi tudi uporabo
kataloga Cobiss/opac.
Z organiziranjem dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja posvečamo več pozornosti
tudi uporabnikom v tretjem življenjskem obdobju. Individualno svetujemo in pomagamo
posameznikom pri uporabi knjižnice, njenih katalogov, pri delu z računalnikom in uporabi
interneta (bralna, funkcionalna in informacijska pismenost). Izvajamo različne delavnice
(npr. klekljanje) in tečaje računalništva v KK Semič.
Knjižnica bo izvajala osnovne storitve iz 3. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic in
članom in uporabnikom omogočala brezplačne osnovne storitve iz njenega 6. člena.
Sredstva, ki jih bomo pridobili s članarino, bomo še nadalje namenili razvoju naše
dejavnosti. Članarina, zamudnina, roki izposoje in cene ostalih storitev so določeni v ceniku
2016. Predvidevamo in načrtujemo posebne akcije brezplačnega včlanjevanja in občasno
tudi vračanje gradiva brez zamudnine.

ORGANIZACIJA POSEBNIH OBLIK DEJAVNOSTI ZA OTROKE, MLADINO IN ODRASLE
NAMENJENE K SPODBUJANJU BRALNE KULTURE

V skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS 87-4446/2001) so splošne
knjižnice v okviru javne službe dolžne 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 za pospeševanje bralne kulture:
Dejavnosti oz. projekti za
otroke:
BRALNI KLUB ZA
PREDŠOLSKE OTROKE
KNJIŽNI MOLJČEK

PRIPOVEDUJEM
PRAVLJICE IN PESMICE
(za otroke od 3. do 7. leta)

Kratek opis projekta in njegov pomen
Bralni klub knjižni moljček je projekt za spodbujanje branja pri
najmlajših uporabnikih knjižnice. Vanj starši lahko vpišejo
otroke od 3. do 7. leta starosti. Vpis v klub poteka vsako šolsko
leto v mesecu septembru. Knjižničarke od oktobra do aprila
enkrat na mesec pripravimo pravljično urico, na katero otroci
prihajajo v spremstvu odrasle osebe. Vsak otrok dobi osebno
vabilo na prvo srečanje. Na uvodnem srečanju prejme člansko
izkaznico z urnikom srečanj, ki je vnaprej določen za vsako
skupino. Oblikujemo pet skupin otrok, štiri v Knjižnici Črnomelj
in eno v Krajevni knjižnici Semič. S srečanji zaključimo aprila s
skupno prireditvijo za vse skupine in podelitvijo priznanj NAJMOLJČEK.
V okviru projekta Bralni klub »Knjižni moljček« omogočamo
otrokom, da se tudi sami preizkušajo v pripovedovanju pravljic
in pesmic knjižničarki. Starše spodbujamo h glasnemu branju
doma, otroke pa h kratki obnovi oz. pogovoru o prebrani zgodbi
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BRALNI PROJEKT
»PRAVLJIČNI POTUJOČI
KOVČEK«

MOJE ZIMSKE POČITNICE
V KNJIŽNICI ČRNOMELJ
(za otroke in mladino)

ali pravljici s knjižničarko. Otroci se na ta način urijo v
govornem izražanju, oblikovanju stavkov in tudi v premagovanju
treme pred nastopom. Pripovedovanje pravljic priporočamo
otrokom, ki to zmorejo in želijo. Vsak otrok pove največ pet
pravljic ali pesmic. Otrok ima s sabo vedno knjigo, da si lahko
ob pripovedovanju pomaga z ilustracijami. Knjižničarji
pripravimo priporočilni seznam knjig, ki pa ni obvezen.
Pripovedovanje poteka od oktobra do marca vsak ponedeljek od
17. do 18. ure in vsak petek od 15. do 16. ure, v Krajevni
knjižnici Semič pa vsako delovno soboto in po vsakem srečanju
semiških moljčkov.
Bralni projekt izvajamo v sodelovanju z vrtci in šolami
črnomaljske ter semiške občine. Namenjen je predšolskim
otrokom in učencem 1. razreda osnovne šole. Vrtce, šole in
družine vsako šolsko leto povabimo k branju kvalitetne otroške
literature. V mesecu oktobru v knjižnici pripravimo kovčke, ki
jih napolnimo z zanimivimi knjigami za otroke, dodamo tudi
kakšno knjigo za odrasle, včasih se v kovčku znajde kakšna
igrača, družabna igra ali CD ter zvezek, v katerega otroci, starši
in mentorji zapišejo ali narišejo svoje vtise. Kovčke mentorji
odnesejo v svoje skupine in skrbijo, da kovček pride k vsaki
družini. O prebranem se z otroki tudi pogovarjajo. V mesecu
maju pripravimo zaključno prireditev z ogledom predstave za vse
sodelujoče otroke in mentorje ter jim podelimo priznanja.
Je nov projekt namenjen predšolskim in šolskim otrokom v
mesecu februarju v času zimskih počitnic. S programom želimo
na različne kreativne načine kvalitetno zapolniti prosti čas otrok.
Projekt ima svoj logotip. Predstavlja medvedka - pando, ki skozi
okno gleda v zasneženo pokrajino. Premražene otroke, ki so se
naveličali zimskih športov in snega, vabi v toplo naročje
knjižnice, knjig, zanimivih gostov in pravljičnih dogodkov.
CILJI:
- kvalitetno zapolnjen prosti čas otrok in mladine v času zimskih
počitnic
- knjižnica kot prostor druženja ob knjigi in spodbujanja
kreativnosti
- pravljice, lutke, glasba, ples, ustvarjalne delavnice
- sodelovanje z domačimi kulturnimi ustvarjalci in zanimivimi
gosti.

POČITNICE POD
ČUDEŽNIM DREVESOM

Je nov projekt namenjen predšolskim in šolskim otrokom. Z
različnimi dejavnostmi želimo na različne kreativne načine
kvalitetno zapolniti prosti čas otrok. Projekt ima svoj logotip.
Dogajanje je postavljeno pred knjižnico, kjer raste mogočno
drevo, ki v poletni vročini daje prijetno senco. Čudežno pa je
zato, ker se pod tem drevesom vsako sredo v mesecu juliju in
avgustu dogajajo posebni pravljični, gledališki, glasbeni in
ustvarjalni dogodki. Za to skrbimo prav vsi strokovni delavci in
zato ima
vsak dogodek
posebno noto
in
vsebino.
CILJI:
- kvalitetno zapolnjen čas otrok in mladine v času poletnih
počitnic
- vrt pred knjižnico kot prostor druženja ob knjigi in bivanja v
naravi
- pravljične urice, glasbene delavnice, kamišibaj gledališče,
ustvarjalnice
- sodelovanje z domačimi kulturnimi ustvarjalci in zanimivimi
gosti
11

»Kdor ljubi knjigo, bodi spoštovan«

Program dela 2016

(Oton Župančič)

KAMIŠIBAJ – zgodbe med
sliko in besedo
(za otroke in odrasle)

Dejavnosti oz. projekti za
mladino:
Bralni klub
»SREČANJA S
KNJIŽNIČARKO«

Kamišibaj gledališče je nov in svež projekt v knjižnici. Navdušeni
smo nad njegovo obliko, saj odlično povezuje pisano in govorjeno
besedo ter sliko. Je pripovedovanje ob slikah na malem odru.
Prihaja z Japonske, kjer kami pomeni papir, šibaj pa gledališče.
Izvajalec stoji ob malem lesenem odru, na katerem v slikah teče
zgodba, ki jo pripoveduje. V Slovenijo ga je prinesel
etnomuzikolog, kustos, lutkar in ilustrator Igor Cvetko.
V načrtu imamo veliko dogodkov in delavnic za otroke in
odrasle. Kamišibaj želimo razširiti tudi na druge splošne
knjižnice v Sloveniji. Kamišibaj gledališče je projekt, ki ga je
možno vpeljati v vsako splošnoizobraževalno ali šolsko knjižnico.
Ima strokovno zaledje in umetniško, socialno, vzgojno ter
izobraževalno vrednost.
Kratek opis projekta in njegov pomen
»Srečanja s knjižničarko« je projekt razvijanja bralne kulture in
je namenjen otrokom od 8. do 12. leta.
Vpis v bralni klub poteka v mesecu septembru. Bralna srečanja
pripravljamo enkrat mesečno od oktobra do aprila v
popoldanskem času. V mesecu aprilu imamo zaključek naših
srečanj in podelitev priznanj. Ogledamo pa si tudi predstavo.
Branje pravljic, prebiranje pesmic, ustvarjanje, prepevanje,
igranje in glasno branje so naše stalnice, ki nas vodijo skozi
naša druženja.

10. CIKEL ŽELEZNA DOBA –ZLATA DOBA SLOVENIJE
SLOVENSKI KNJIŽNIČNOMUZEJSKI MEGA KVIZ

PROJEKT»RASTEM S
KNJIGO«

POČITNIŠKI PAKETI

Slovenski knjižnično muzejski – MEGA kviz je nacionalni
projekt, ki ga organizacijsko in strokovno vodi Mestna knjižnica
Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo za
izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije
in z Narodnim muzejem Slovenije. Projekt poteka v šolskem letu,
od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in
šolske knjižnice po Sloveniji.
Letošnji deseti cikel je posvečen obdobju železne dobe.
V šolskem letu 2015/2016 že desetič poteka nacionalni projekt
za spodbujanje bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2015« »izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu«, ter že šesto leto »Rastem s knjigo SŠ 2015« »izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu dijaku
prvega letnika«. Projekt izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK)
v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi
šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, zamejskimi osnovnimi šolami, javnimi in zasebnimi
srednjimi šolami in srednjimi šolami v zamejstvu.
Poletno počitniško branje je bralno spodbujevalni projekt, ki ga v
knjižnici pripravljamo že četrto leto zapored med poletnimi
počitnicami. Poletje je za nekatere najlepši letni čas, ki prinaša
sprostitev, dopust in veliko časa za branje in potovanje po
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knjižnih pustolovščinah. V času poletnih počitnic na oddelku za
mladino pripravimo pakete poletnega počitniškega branja po
našem
izboru.
Paket vsebuje pet knjig različnih tematik po izboru knjižničarjev.
Pakete razdelimo v štiri starostne skupine.

UGANKA MESECA

Dejavnosti oz. projekti za
odrasle:
BRALNI KLUB ZA
ODRASLE

LITERARNI NATEČAJ
»LEPOTA BESEDE
– Z besedo iščemo in
ustvarjamo lepoto«

BRALNA ZNAČKA ZA
ODRASLE

BRALNA SREČANJA V

Uganka je vrsta naloge, zastavljene na različne načine, ki za
reševanje zahteva premislek. Uganka pa je tudi oblika v prozi ali
v verzih. Knjižno uganko pripravljamo mesečno. Letno jih
pripravimo deset. Namenjena je osnovnošolcem. Uganke se
nanašajo na vsebino knjig, branje, knjižnico, literarne
ustvarjalce, posebne dneve, posvečene knjižnici ali branju...
spoznavanje mladinskih pisateljev, pesnikov, ilustratorjev...
Uganko spremlja tudi ustrezno razstavljeno gradivo; knjige,
enciklopedije, leksikoni... Vsak lahko sodeluje z enim odgovorom
na mesec, ki ga odda za to pripravljeno škatlo v knjižnici.
Knjižničarji za pretekli mesec izžrebamo enega reševalca, ki je
pravilno rešil uganko. Srečnemu izžrebancu podelimo lepo
knjižno nagrado.
Kratek opis projekta in njegov pomen
Bralni klub za odrasle smo v Knjižnici Črnomelj ustanovili leta
2004 z namenom privabiti v Knjižnico čim več odraslih bralcev.
Na bralnem srečanju imajo članice možnost predstaviti svoja
dela (napisane pesmi, zgodbice, priložnostna besedila, ročna
dela …). Srečanja so namenjena tudi spoznavanju domačega
kraja, kulturnih znamenitosti in kulturne dediščine. Projekt
izvajamo po dogovoru z članicami bralnega kluba do šestkrat
letno, v prostorih Knjižnice Črnomelj, v rojstni hiši Otona
Župančiča, v Župančičevem hramu v Dragatušu, v Knjižnici
Zagorje ob Savi, na Dolenjskem knjižnem sejmu.
Literarni natečaj LEPOTA BESEDE pripravljamo v sodelovanju z
JSKD - Območna izpostava Črnomelj. V aprilu razpišemo
literarni natečaj in do začetka septembra sprejemamo prijave
udeležencev in njihova literarna dela iz Bele krajine in širše
Dolenjske, ter zadnja leta tudi prispevke Slovencev Slovenskega
doma KPD Bazovica na Reki in KPD Slovenski dom iz Zagreba.
Prispele pesmi in prozo strokovno pregleda in oceni strokovni
ocenjevalec ali ocenjevalka. V novembru pripravimo pesniško
delavnico za udeležence natečaja in zaključno prireditev na
kateri v sodelovanju z Gledališko skupino ZIK Črnomelj in
glasbenimi gosti širši javnosti predstavimo njihove literarne
izdelke. Ob tej priložnosti izide tudi knjižica z izbranimi
prispevki.
Namen projekta je privabiti odrasle bralce k branju slovenskih
avtorjev in zahtevnejše literature. Odrasli bralci izberejo iz
nabora ponujenih knjig različnih žanrov za bralno značko za
odrasle. Prebrati morajo najmanj pet del in jih na kratko opisati
na bralnem znamenju, kjer ocenijo oz. zapišejo misel o knjigi, ki
bi pritegnila v branje še ostale bralce.

V Knjižnici Črnomelj smo v letu 2015 pričeli z novim projektom –
Bralna srečanja v Domu starejših občanov Črnomelj.
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DOMU STAREJŠIH
OBČANOV ČRNOMELJ

DELAVNICE ROČNIH DEL

RAČUNALNIŠKO
OPISMENJEVANJE

Knjižnice s svojim delovanjem skrbimo, da imajo prebivalci
možnost izvedeti kaj novega, se družiti s knjigami domačih in
tujih avtorjev. Odločili smo se, da jim to omogočimo tudi izven
svojega prostora. Tako smo želeli približati knjigo tudi
oskrbovancem Doma starejših občanov Črnomelj. Ljudje, ki tam
živijo, so prav gotovo radi brali in z veseljem segali po knjigah,
pa jim danes starost in bolezen ne dovolijo, da bi obiskovali
knjižnico. Mi jim pomagamo tako, da jih obiskujemo in vedno
prinesemo
kaj
zanimivega
za
branje.
Bralna srečanja potekajo enkrat mesečno in na njih prebiramo
vsebine, ki posegajo v daljno in bližnjo preteklost, v zgodovinska
dogajanja, v svet otroštva, obujajo običaje in praznovanja. Naša
srečanja so tematsko obarvana. Pogovor o določeni temi je
popestren s predmeti in drugim knjižnim gradivom; predvidene
so tudi projekcije kratkih odlomkov iz filmov in popestritev
srečanja z glasbo.
Knjižnica v lokalnem okolju postaja poleg središča bralne
kulture vedno bolj tudi prostor za vseživljenjsko izobraževanje in
druženje. V Semiču so bile že nekaj časa prisotne želje po krožku
ročnih del, rednih srečanjih za kvalitetno in ustvarjalno
preživljanje prostih trenutkov.
V Krajevni knjižnici Semič smo v letu 2015 pričeli z delavnicami
ročnih del – klekljanje, kar v jeseni tudi nadaljujemo. Udeleženci
potrebujejo svoj pribor za klekljanje, ki ga na željo lahko
naročimo (blazino, podstavek ali košaro, kleklje, sukanec, ...).
Srečanja potekajo vsak četrtek zvečer po tri šolske ure.
V Krajevni knjižnici Semič organiziramo začetni računalniški
tečaj, ki je namenjen predvsem starejšim in upokojencem.
Računalniški tečaj traja 30 ur. Poteka 2 krat tedensko (v torek
in četrtek) po 2 šolski uri.
Naučili se bomo osnov poznavanja računalniške opreme,
računalniških programov, poudarek bo na svetovnem spletu
(internet) in uporabljanju elektronske pošte. Udeleženci prejmejo
tudi strokovno gradivo. Za začetni računalniški tečaj ni potrebno
predhodno računalniško znanje. Tečaj je brezplačen.

Kratek opis projekta in njegov pomen
Dejavnosti oz. projekti za
osebe s osebnimi potrebami
DRUGAČNE PRAVLJICE –
projekt za otroke in
mladino s posebnimi
potrebami

Namen projekta je promocija knjige in branja, pripovedovanja,
druženja, komuniciranja in medsebojnega sodelovanja z željo
vzpodbuditi k branju, vplivati na razvoj bralnih navad, razvijati
vztrajnost, potrpljenje pri branju, razvijati komunikacijske
sposobnosti, širiti besedni zaklad in sposobnosti jezikovnega
izražanja (pripovedovanja) ter prebuditi svet domišljije.
To ni klasično branje in pripovedovanje pravljic, temveč je
igralna
ura
s
knjigo
in
njenim
besedilom.
Srečanja potekajo enkrat mesečno v obliki igralne ure s knjigo,
reševanje kvizov, ugank in podobno. Pristop dela je nekoliko
drugačen od ostalih uporabnikov. Potrebno je izbrati primerno
vsebino knjižničnega gradiva in obliko predstavitve oz. dela z
njimi.

Ostale prireditve za otroke in mladino
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VRTEC NA OBISKU V KNJIŽNICI: predstavitveni ogled knjižnice s pravljično uro, mesečni
obiski skupin po dogovoru, ustvarjalna delavnica s pomočjo knjige – v obeh enotah
knjižnice. Obiski so namenjeni predvsem prvim poučnim pedagoškim uram.
OBISK KNJIŽNIČARKE V VRTCU: po dogovoru vrtčevske skupine obišče knjižničarka;
tematske urice s pravljico in knjižno vzgojo. Za knjižnico je pomembnejši obisk v knjižničnih
prostorih, a tudi ta oblika je dobrodošla in širi bralno kulturo med predšolskimi otroki.
RAZSTAVE LIKOVNIH IZDELKOV OTROK: popestritev sten na mladinskem oddelku
knjižnice
MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA: glasovanje v slovenski akciji za osnovnošolce;
USTVARJALNE DELAVNICE (ob različnih priložnostih, npr. valentinovo, noč čarovnic…)
POVEZOVANJE VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL S KNJIŽNICO: priprava prireditve, razstave
oz. izvajanje različnih dejavnosti v knjižnici in v vrtcih ali šolah
POVEZOVANJE Z DRUGIMI JAVNIMI ZAVODI NA OBMOČJU OBČIN (JSKD OI Črnomelj,
Glasbena šola, VDC, Kulturni center v Semiču, KUD Zlata Skledica; RIC; osnovne šole, vrtci,
Gledališka skupina ZIK Črnomelj, Klub belokranjskih študentov…)
Ostale

prireditve

odrasle: LITERARNI VEČERI, STROKOVNA PREDAVANJA,
POTOPISNA PREDAVANJA, PRIREDITEV OB SKLOPU
KULTURNEGA
IN
OBČINSKEGA
PRAZNIKA,
JURJEVANJA,
ČRNFESTA,
MARTINOVANJA, OB DNEVU SPLOŠNIH KNJIŽNIC, 3.DECEMBRA
RAZSTAVNA

za

DEJAVNOST,

NAČRTUJEMO TUDI naslednje aktivnosti:
-aktivnosti povezane z izdajo knjige Martina Malneriča, ki je bil rojen 1885 v Črnomlju,
umrl pa je 1958 v Dubrovniku. Knjižnica ima namen ponovno izdati njegovo edino
knjižno delo ''Tobolček'', ki ga je omenjeni izdal v samozaložbi, leta 1925. V tem delu je
avtor zbral podatke o delih in avtorjih, ki so v svojih delih pisali o Beli krajini. Gre za dela, ki
so bila objavljena do leta 1925.
-raziskovanje življenja in dela Lavoslava Gorenjca – Podgoričana, duhovnika in
prevajalca, ki je služboval in umrl v Adlešičih (prvi v slovenščino prevedel znano delo
ruskega avtorja Nikolaja Vasiljeviča Gogolja - Plašč)
- organizirati delavnice Kamišibaj gledališča za zaposlene v splošnih knjižnicah in
pripraviti 2. Belokranjski festival
-Talenti - razstave mladih likovnikov (na mesečni
belokranjskimi šolami in Robertom Lozarjem, akad. slik.)

ravni;

v

sodelovanju

z

-obeležiti 30 let smrti Janka Lavrina

6. ZAKLJUČEK
Prizadevali si bomo čim uspešneje izpeljati program dela in posamezne cilje, ki smo si jih
zastavili. Upoštevali bomo zakonodajo in proračunski okvir ter ob načrtnem iskanju
dodatnih finančnih in kadrovskih virov stremeli k temu, da bo knjižnica ostala celovit
kulturni center branja, informacijsko vozlišče in prijazen prostor druženja. Da bo izvajanje
zakonsko določenih nalog in storitev za uporabnike potekalo v skladu z načrtovanim, bosta
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