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1. UVOD
Program dela Knjižnice Črnomelj je dokument, ki določa obseg, vsebino in
organizacijo dela v knjižnici.
Program dela za leto 2022 nastaja v valu epidemije okužb s koronavirusom,
zato je v tem trenutku težko načrtovati, kako bomo delali v letu 2022.
Negotove razmere glede epidemije pod vprašaj postavljajo izvajanje
dogodkov, bibliopedagoških dejavnosti in prireditev v letu 2022.
Poslovanje knjižnice nameravamo ne glede na razmere kar se da približati
vsem ciljnim skupinam uporabnikov, pa naj bo to fizično ali virtualno.
Ponuditi želimo kakovosten izbor gradiva v elektronski obliki (elektronske
knjige, zvočne knjige, podatkovne zbirke), širiti dostopnost preko dostopa
na daljavo in uvajati nove storitve v spletnem okolju (spletni vpis v
knjižnico, spletno plačevanje).
Knjižnica Črnomelj je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Črnomelj.
Pogodbeno pa opravlja dejavnost tudi v občini Semič, kjer ima v upravljanju
Krajevno knjižnico Semič. Vodita in upravljata jo svet zavoda in
direktorica. Osrednja knjižnica je nosilka kulturnega, informacijskega,
izobraževalnega in socialnega življenja, ki razpolaga z lastno bazo
podatkov, se povezuje z drugimi knjižnicami ter vodi in organizira
medknjižnično izposojo.
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),
▪ 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),
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▪
▪
▪

▪
▪

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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Cilji, ki jih želimo doseči v letu 2022:
Dolgoročni oz. strateški cilji knjižnice so določeni na podlagi že
navedenih zakonskih in drugih pravnih podlag, ki pojasnjujejo in določajo
delovno področje knjižnice, in v Strateškem načrtu Knjižnice Črnomelj.
V skladu s poslanstvom Knjižnice Črnomelj je le ta dolžna:
•
•
•

dosledno skrbeti za kakovostno in ažurno nabavo knjižničnih gradiv na
vseh nosilcih zapisa, ki jih definira zakonodaja,
zgraditi učinkovit model pridobivanja informacij o knjižničnem
gradivu,
v okviru sredstev za nakup knjižničnega gradiva zagotoviti sredstva
za nakup domoznanskega gradiva.

Takojšnja obdelava pridobljenega gradiva:
•

posodabljanje tehnologije obdelave in izposoje gradiva v skladu z
razvojem programske opreme COBISS3.

Zaščita pisne kulturne dediščine, ki jo hrani Knjižnica Črnomelj:
•

hranjenja domoznanskega gradiva in gradiva, ki ima status kulturnega
spomenika.

Maksimalno povečanje dostopnosti in uporabe knjižnične zbirke in drugih
informacijskih virov, do katerih knjižnica zagotavlja dostop:
•
•

uvajanje novih e-storitev in povečanje števila uporabnikov
daljavo«,
povečanje aktivnega števila članstva vseh kategorij uporabnikov.

Zagotoviti dostopnost in uporabo
prebivalcem s posebnimi potrebami:
•
•

•

knjižničnega

prostora

in

»na

gradiva

omogočiti nemoten dostop do javnih knjižničnih prostorov vsem
kategorijam prebivalstva,
temeljno knjižnično zbirko graditi tako, da bodo lahko skupine
prebivalcev s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in
naglušni ...) uporabljali oz. koristili čim več knjižničnega gradiva
in ostalih informacijskih virov,
prebivalcem, ki zaradi bolezni ali drugih tegob knjižničnih storitev
ne morejo koristiti v knjižničnih prostorih, to omogočiti s posebnimi
oblikami dela.

Podpora pridobivanju dodatnih znanj, stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju
in usposabljanju strokovnih delavcev:
•
•
•

stalno usposabljanje na delovnem mestu,
stalno strokovno izpopolnjevanje na različnih izobraževalnih oblikah
in strokovnih srečanjih,
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za nove tehnologije in nove
načine dela.
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Zagotavljanje vseh potrebnih kadrovskih, finančnih, prostorskih in drugih
pogojev za izvajanje poslanstva knjižnice:
•

zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za delo (javne finance ter
lastni prihodki).

Ostati pomembno osrednje informacijsko središče:
•
•
•

organizirati javni knjižnični prostor tako, da bo lahko dostopen,
prijazen in tako vabljiv za vse kategorije uporabnikov,
ponujati osnovne in dodatne knjižnične storitve (npr. kulturne
prireditve, predavanja, srečanja, izobraževanja ...) za vse
kategorije prebivalstva,
članom in drugim uporabnikom omogočiti v knjižnici kakovostno
preživljanje prostega časa.

2.KADROVSKI NAČRT
Dobra notranja organizacija dela in optimizacija delovnih procesov je nujno
potrebna za uspešno delo knjižnice. Knjižnica ima trenutno redno zaposlenih
7 strokovnih delavcev (en je za polovični delovni čas), enega upravnega,
dva s polovičnim časom zaposlena tehnična delavca ter enega s polovičnim
delovnim časom zaposlenega knjižničnega manipulanta.
Pravilnik določa minimalno število zaposlenih strokovnih delavcev - za
Knjižnico Črnomelj 8 strokovnih delavcev.
Število zaposlenih delavcev glede na izobrazbo
Stopnja
izobrazbe

Strokovni
delavci

Upravni
delavci

Tehnični
delavci

Manipulativni
delavci

III.

0

0

0,5

0,5

IV.
V.

0
2

0
0

0,5
0

0,5
2,5

VI.

2

0

0

2

VII:

2,5

1

0

3

skupaj

6,5

1

1

0,5

0,5

Skupaj

9

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

Standard

Stanje

9
2

6,5
0,5+0,5+0,5

1

0
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1 upravni delavec / 50.000 prebivalcev
1 delavec za računovodska in administrativna
dela do 10.000 prebivalcev

1
2

1
0

SKUPAJ

15

9

3.NAČRT IZOBRAŽEVANJ
Dobro usposobljen kader je ključen za vpeljavo novih storitev v knjižnici
ter doseganje večjega zadovoljstva uporabnikov s storitvami knjižnice. V
Sloveniji ponujajo izobraževalne vsebine za knjižnično strokovno javnost
poleg Narodne in univerzitetne knjižnice ter Izuma številne organizacije.
V kakovostne izobraževalne vsebine in programe bomo vključevali čim več
zaposlenih.
Potrebe uporabnikov po znanju, izobraževanju, informiranju, druženju in
kulturi so vedno večje, kakovostno pa jih lahko zadovolji le izobražen in
strokovno napreden ter usposobljen knjižničar.
Izobraževanju bomo vsekakor dajali velik pomen. V letu 2022 načrtujemo
naslednja izobraževanja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izobraževanja , ki jih organizirata Bibliotekarski izobraževalni
center pri NUK in IZUM;
izobraževanja, ki jih ponuja Mestna knjižnica Ljubljana;
izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B)
in opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja;
izobraževanja s področja domoznanstva v Osrednji knjižnici Novo
mesto;
redna izobraževanja za direktorje splošnih knjižnic;
usposabljanja iz zakonodaje, predpisov, organizacije dela;
letni posvet sekcije splošnih knjižnic;
strokovno ekskurzijo v Sloveniji in seznanitev s primeri dobrih
praks;
obisk knjižnega sejma;
primerna izobraževanja različnih ponudnikov, ki jih bomo zasledili
med letom.

Ker je knjižničarsko delo tudi delo z ljudmi, bomo pozorni na ponudbo
izobraževanj s tega področja. Seveda pa je vse odvisno od ponudbe
izobraževanj glede na epidemijo.

4. PROSTOR IN VZDRŽEVANJE
Naročena in izdelana je bila Idejna zasnova prenove Knjižnice Črnomelj. V
Finančni plan 2022 smo dali sredstva za izdelavo PZI-ja za omenjen projekt.
V končnih uskladitvah je tudi projekt Zunanje ureditve Knjižnice Črnomelj
in OŠ Mirana Jarca Črnomelj, sredstva za PZI za omenjen projekt je
zaprosila v letu 2022 omenjen osnovna šola.
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V začetku leta 2022 se obeta pričetek del statične sanacije in preureditve
toaletnih prostorov. Dela naj bi trajala približno pol leta. Preuredili
bomo arhiv ter ga preselili na drugo lokacijo v kletnem prostoru.
V obeh knjižnicah, Knjižnici Črnomelj in Krajevni knjižnici Semič smo
zaprosili za sredstva za namestitev knjižnične omare, ki bi omogočala 24uro izposojo za člane knjižnice.

5. STROKOVNO DELO: NABAVA, OBDELAVA, ODPIS
GRADIVA

KNJIŽNIČNEGA

Vsa dejavnost knjižnice je namenjena uporabnikom. Zagotavlja jim:
•
•
•

pod enakimi pogoji vsestransko uporabo vsega knjižničnega gradiva in
informacijskih virov,
dostopnost do vsega knjižničnega gradiva,
ustrezen obratovalni čas knjižničnih enot.

V letu 2022 bomo nabavljali knjižnično gradivo tako kot je zapisano v
Letnem načrtu nabave knjižničnega gradiva za leto 2022. Občina Semič nam je
za leto 2022 namenila 1000 eur več za nabavo knjižničnega gradiva; ostala
sredstva so ostala nespremenjena glede na leto 2021.
V letu 2022 bomo izločali poškodovano, neaktualno gradivo ter tako skrbeli
za aktualno zbirko, ki bo zanimiva za bralce. Maja 2022 planiramo tudi
inventuro knjižničnega gradiva, ki je obvezna vsakih 5 let.

6. 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 2022:
Delovnik
Uredba
Plan

Sobote
Uredba
Plan

Uredba

Skupaj
Plan

Presežek
v %

Črnomelj
Semič

40
15

55
22

5
0

5
2

45
15

60
24

134%
160%

Skupaj

55

77

5

7

60

84

140%
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7. 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.

PROJEKTI V LETU 2022
Dejavnosti oz.
projekti za otroke:

GLASBENA DELAVNICA ZA
STARŠE Z DOJENČKI IN
MALČKI

BRALNI KLUB ZA
PREDŠOLSKE OTROKE
KNJIŽNI MOLJČEK

Kratek opis projekta in njegov pomen
Glasbene delavnice se v Knjižnici Črnomelj od leta
2018 izvajajo po programu zgodnjega glasbenega
izobraževanja MUSIC TOGETHER. Gre za ameriški
program, ki je pionir med programi zgodnjega
spoznavanja glasbe in je namenjen otrokom od rojstva
do 7. leta. Delavnice vodi Andreja Zupančič, vodja
Andrejin Music Together in učiteljica programa Music
Together, ki ga v Sloveniji izvaja že osmo leto.
V novembru 2021 smo pričeli z novim sklopom petih
delavnic, ki bodo potekale vsako prvo soboto v
mesecu do marca 2022. Če ne bo možno v živo, bomo
izpeljali delavnice preko ZOOM-a.
Sklop novih petih delavnic načrtujemo v novembru
2022 in jih bomo zaključili v marcu 2023. Potekale
bodo v Knjižnici Črnomelj,
vsako prvo soboto v
mesecu.
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. Srečanja v klubu potekajo
enkrat mesečno od oktobra do aprila. Uvodno in
zaključno srečanje pripravimo v sodelovanju s
Kulturnim centrom Semič in za otroke organiziramo
ogled lutkovne ali glasbene predstave. Knjižničarke
od novembra do marca enkrat na mesec pripravimo
pravljično urico, na katero otroci prihajajo v
spremstvu odrasle osebe.
Otroke razdelimo v pet
skupin, 4 v Črnomlju in eno v KKS.
S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2022.
V okviru projekta Bralni klub »Knjižni moljček« smo
v preteklosti otrokom omogočali
da so se tudi sami
preizkušali v pripovedovanju pravljic in pesmic
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TUDI DOMA BEREMO IN
USTVARJAMO

PIKINA BRALNA ZNAČKA

BRALNI PROJEKT
»PRAVLJIČNI POTUJOČI
KOVČEK«

knjižničarki.
V letu 2021 tega nismo izvajali
zaradi korone.
S projektom RADI PRIPOVEDUJEMO IN BEREMO PRAVLJICE
smo zaradi korone zaključili in ga zamenjali z novim
projektom TUDI DOMA BEREMO IN USTVARJAMO.
Starši otrokom doma berejo pravljice in se o njih
pogovarjajo. Skupaj si ogledajo ilustracije in
otroci narišejo risbico. Za vsako prebrano pravljico
in narisano risbico otrok prejme nalepko – krono. Za
pet zbranih nalepk na zaključni prireditvi knjižnih
moljčkov otrok prejme priznanje. Knjižničarji starše
seznanjamo s knjižnimi novostmi in jim posredujemo
sezname kvalitetnih knjig ter jih seznanjamo z eviri, ki so dostopni v naši knjižnici.
S projektom smo pričeli v novembru 2021 in ga bomo
nadaljevali tudi v letu 2022.
Pikina bralna značka je projekt za spodbujanje
branja pri najmlajših uporabnikih knjižnice do
vključno
6.
razreda
osnovne
šole.
Projekt
organiziramo v sodelovanju s Knjižnico Velenje in še
z nekaterimi drugimi knjižnicami iz Slovenije od
leta 2016. Pikina brana značka traja vsako leto od
Pikinega
festivala
do
naslednjega
Pikinega
festivala, torej od septembra do septembra. Vsak
Pikin bralec mora na leto prebrati vsaj štiri knjige
s seznama. Vsak Pikin bralec dobi Pikino beležko v
katero zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega
gradiva. Za knjige, prebrane v enem letu, prejme
Pikin bralec Pikino bralno značko. Obvezno mora
pokazati zvezek knjižničarki na mladinskem oddelku,
tako da si le-ta izpiše naslove prebranih knjig. Po
treh osvojenih Pikinih bralnih značkah prejme Pikin
bralec Pikino zlato bralno značko. Bralce v mesecu
septembru ali oktobru obišče Pika Nogavička.
Pikin kotiček smo napolnili s knjigami z novega
seznama in otroci že berejo in sodelujejo pri PBZ
2021/2022. S projektom bomo nadaljevali tudi v letu
2022/2023.
Bralni projekt izvajamo v sodelovanju z vrtci in
šolami črnomaljske ter semiške občine že 15 let.
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 in novembru
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
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svoje vtise. Kovčke mentorji odnesejo v svoje
skupine in skrbijo, da kovček pride k vsaki družini.
V mesecu maju pripravimo zaključne prireditve po
šolah in vrtcih ali pa pripravimo skupen zaključek s
podelitvijo priznanj.
V novembru 2021 bomo pripravili nove kovčke in
nadaljevali s projektom v letu 2022.

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

POČITNICE POD ČUDEŽNIM
DREVESOM

Je 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.
V letu 2021 so zimske počitnice potekale od 15. do
19. februarja. Za otroke smo pripravili pravljico z
delavnico preko ZOOM-a in za njih premierno
predvajali e-kamišibaj Miška in veter.
S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2022.
Je projekt namenjen predšolskim in šolskim otrokom.
Z
različnimi
dejavnostmi
želimo
na
različne
kreativne načine kvalitetno zapolniti prosti čas
otrok. 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 vsak četrtek 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,
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•

vrt pred knjižnico kot prostor druženja ob knjigi
in bivanja v naravi,
• pravljične urice, glasbene delavnice, kamišibaj
gledališče, delavnice,
• sodelovanje z domačimi kulturnimi ustvarjalci in
zanimivimi gosti.
Tudi v letu 2022 bomo strokovni delavci v juliju in
avgustu pripravili zanimive počitniške dogodke.

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

PRAVLJICE V ROMSKEM
CENTRU – projekt za
romske predšolske in
šolske otroke

Vodja projekta:
Breda Kočevar

Dejavnosti oz. projekti
za mladino:

Kamišibaj gledališče 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, To zvrst pripovedovanja veliko uporabljamo
v okviru drugih projektov za otroke in odrasle in se
povezujemo z različnimi društvi in organizacijami.
Od leta 2014 vsako leto skupaj s KUD Zlata skledica
in JSKD OI Črnomelj organiziramo festival kamišibaj
gledališča v Beli krajini.
Organiziramo različne
dogodke in delavnice za otroke in odrasle in
gostujemo v knjižnicah in drugje.
S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2022.
Organizirali bomo 7. festival kamišibaj gledališča v
Beli krajini in delavnice Moj prvi kamišibaj.
V letu 2022 bomo prvič tudi gostitelji in
organizatorji 10. nacionalnega festivala kamišibaja,
skupaj s KUD Zlata skledica in JSKD OI Črnomelj.
7. febrarja 2017 smo prvič obiskali na novo odprti
romski center, ki se nahaja v bližini naše
knjižnice. Za predšolske otroke smo pripravili
igrano pravljico z naslovom Otroci spuščajo mehurčke
in ustvarjalnico, na kateri so si otroci izdelali
vsak svojega zmaja. Zaradi obilice snega je na
predstavo prišlo le nekaj otrok, toda ti so bili
zelo prijetni in so uživali v druženju – prav tako
tudi mi. To je bilo prvo tovrstno srečanje in
začetek sodelovanja Knjižnice Črnomelj s Centrom za
socialno delo Črnomelj,
v okviru katerega tudi
deluje Večnamenski romski center Črnomelj pod
vodstvom Slađane Adamov. Tudi v prihodnjih letih smo
knjižničarke enkrat na mesec, vsako prvo sredo v
mesecu otroke razveselile s pravljico in jih z
različnimi dejavnostmi navduševale za branje in
obiskovanje knjižnice.
S projektom bomo nadaljevali v letu 2022.
Kratek opis projekta in njegov pomen
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»SREČANJA s
KNJIŽNIČARKO«

POČITNIŠKI PAKETIPOČITNIŠKO BRANJE

»Srečanja s knjižničarko« je projekt razvijanja
bralne kulture in je
namenjen otrokom od sedmega
do dvanajstega leta starosti.
Vpis v bralni klub poteka vsako šolsko leto 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.
Branje
in
pripovedovanje
pravljic,
prebiranje
pesmic, ustvarjanje, prepevanje, igranje in glasno
branje so naše stalnice, ki nas vodijo skozi naša
druženja. Namen bralnih druženj je promoviranje
branja in knjige, druženje z vrstniki, medsebojno
sodelovanje,
obiskovanje
knjižnice,
kvalitetno
preživljanje prostega časa.
V sklopu bralnega kluba in v sodelovanju s
predsednico Turističnega društva Črnomelj, v mesecu
decembru pripravimo nočni pohod z lučkami.
Bralna gosenica-to je gosenica, ki z bralci leze po
knjigah in bere z njimi. Vsak dan, ko deset minut
berejo, pobarvajo prostorček v gosenici, starši pa
se vanj podpišejo. Pobarvano gosenico prinesejo v
knjižnico, kjer jih čaka nagrada. Ob zaključku
bralnih srečanj pripravimo razstavo bralnih gosenic.
S projektom nadaljujemo tudi v letu 2022.
Poletno počitniško branje je bralno spodbujevalni
projekt, ki ga v knjižnici pripravljamo med
poletnimi počitnicami. Namen le tega je spodbujanje
mladih in njihovih staršev k obisku knjižnice, da
berejo raznovrstna besedila, da si širijo splošno
razgledanost, da razvijajo odnos do knjige in da
koristno preživljajo prosti čas.
V času poletnih počitnic, julija in avgusta, na
oddelku za mladino pripravimo pakete poletnega
počitniškega branja po našem izboru. V COVID-19 času
smo in bomo paketom ob zaključku počitnic zamenjali
gradivo in jih izposojali vse leto.
Paket vsebuje pet knjig različnih tematik po izboru
knjižničarjev. Pakete razdelimo v štiri starostne
skupine: 3-6 let, 7-9 let, 10-12 let in 13–15 let.
Pripravimo
56 paketov z 280 knjigami, ki so
spakirane v platnene vrečke različnih barv; rdeča,
modra, črna in bela.
Paketi počitniškega branja so zelo izposojani, zato
jih bomo pripravili tudi v letu 2022.

V šolskem letu 2019/2020 smo ponudbi projektov
dodali še enega in sicer BEREMO S TAČKAMI. Projekt
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BEREMO S TAČKAMI

UGANKA MESECA

SLOVENSKI KNJIŽNIČNOMUZEJSKI MEGA KVIZ

pripravljamo v sodelovanju s Slovenskim društvom za
terapijo s pomočjo psov TAČKE POMAGAČKE.
Društvo sestavljajo prostovoljci in prostovoljke, ki
s svojimi hišnimi ljubljenčki pomagajo ljudem pri
rehabilitaciji
in
izboljšanju
počutja
otrok,
mladostnikov, starostnikov ter oseb s posebnimi
potrebami. Delujejo v raznih ustanovah od Domov za
starejše, bolnišnic, Varstveno delovnih centrov,
zavodov, šol, vrtcev in tudi knjižnic.
Beremo s tačkami je program, ki ga izvajata
terapevtski par (pes in vodnik), ki je za to delo še
posebej usposobljen. V njihovi družbi je branje
vznemirljivo in nekaj posebnega. Bolj ko je branje
zabavno in sproščujoče, večje je otrokovo zanimanje.
Pri otrocih, ki berejo psu, je opazen napredek.
Postanejo boljši bralci, pozabijo na omejitve pri
branju, besedilo lažje razumejo in se o njem
pogovarjajo. Ko se sprostijo, so samozavestnejši in
imajo manj težav z branjem pred vrstniki. Postanejo
manj ranljivi, lažje se vključujejo v druge
dejavnosti.
Knjižnico Črnomelj obiskuje terapevtski par iz
Novega mesta. V skupino sprejmemo
osem otrok v
starosti od sedem do dvanajst let. Srečanja potekajo
mesečno; na srečanje pa je potrebna predhodna
prijava.
Z dejavnostjo BEREMO S TAČKAMO nadaljujemo tudi v
letu 2022.
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 dvanajst.
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. S pripravo ugank nadaljujemo
tudi 2022.

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna
oblika
knjižnično-informacijskega
opismenjevanja.
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Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica
Ljubljana,
Pionirska
–
center
za
mladinsko
književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s
Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri
Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z
Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS.
15. cikel MEGA kviza je posvečen posvetil Bralni
znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture
na Slovenskem.
Reševanje Mega kviza poteka v šolskem letu, od 21.
oktobra do 15. maja na www.megakviz.si. Učence k
reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po
Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence
drugega in tretjega triletja osnovne šole.
15. cikel MEGA kviza (in spremljajoči likovni
natečaj) je podaljšan še za eno leto, in sicer do
15. maja 2022.

»RASTEM S KNJIGO«

Projekt Rastem s knjigo OŠ in SŠ, je nacionalni
projekt spodbujanja branja in razvoja bralne kulture
različnih ciljnih skupin; sedmošolcev in dijakov
prvih letnikov srednjih šol.
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.
Strokovna komisija na Jak na podlagi javnega razpisa
izbere mladinsko leposlovno delo
slovenskega
avtorja, primerno za sedmošolce in dijake. Vsako
leto izberejo delo drugega avtorja.
Sedmošolci in dijaki v okviru pouka obiščejo njim
najbližjo splošno knjižnico – Knjižnico Črnomelj.
Obisku sta namenjeni dve šolski uri. Predstavimo jim
knjižnico, projekt Rastem s knjigo, katalog COBISS,
COBISS+, BIBLOS in se pogovarjamo o branju. Ob
obisku vsak sedmošolec in dijak prejme mladinsko
leposlovno delo, ki je bilo v tistem času izbrano na
razpisu.
V šolskem letu 2021/2022 sedmošolci prejmejo
mladinski roman Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej,
dijaki pa Gremo mi v tri krasne Nataše Konc
Lorenzutti.
V projektu sodelujejo vsi sedmošolci belokranjskih
osnovnih šol in dijaki Srednje šole Črnomelj.

POLETAVCI – POLETNI BRALCI je bralni projekt, ki smo
ga v Knjižnici Črnomelj uvedli med poletnimi
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POLETAVCI – POLETNI
BRALCI

JOGA ZA OTROKE

TALENTI – razstave
mladih likovnikov v
knjižnici

počitnicami leta 2017. Projekt je zasnovala Mestna
knjižnica Ljubljana in je leta 2014 prejel priznanje
Slovenske sekcije IBBY 2014 za izjemne dosežke na
področju promocije mladinske književnosti in branja.
Poletavci so lahko vsi otroci stari med 7 in 12 let,
ki radi berejo.
Imajo
tudi svojo poletavsko
spletno stran, kjer
najdejo vse informacije in knjižnice, ki sodelujejo
pri tem bralnem projektu.
V času poletnih počitnic se pridružijo skupini
poletnih bralcev in 30 dni vsak dan (vsaj) pol ure
berejo: knjige, stripe, časopisne članke, revije,
recepte oz. kar jih veseli in pritegne. Prebrano
vpisujejo v bralni seznam, starši pa s podpisom
potrdijo, da so res brali.
Konec septembra
so povabljeni na zaključno
prireditev, kjer dobijo priznanje in majico in
sodelujejo v nagradnem žrebanju za glavno nagrado,
ki jo podarja Hervis d. o. o.
Najvažnejše v tem projektu je, da otroci dobijo
super navado
– branje in ugotovijo, da pol ure
branja na dan prežene dolgčas stran.
Joga je prastara indijska znanost in umetnost o tem,
kako živeti življenje polno, kako izživeti svoj
potencial, kako postati boljši človek, je način
življenja. Pravljična joga je igra in vadba, ki
upošteva vsa jogijska načela. Otroci se naučijo
preprostih jogijskih asan (asane so jogijski telesni
položaji).
Joga je namenjena otrokom od 6. do 12. leta starosti
in bo v Knjižnici Črnomelj potekala enkrat mesečno;
vsako prvo sredo ob 16. uri v Pravljični sobi. Jogo
bo vodila Zdenka Kavčič, profesorica športne vzgoje,
učiteljica joge za otroke in odrasle.
S pravljično jogo nadaljujemo tudi v letu 2022.
Namen likovnega natečaja je ponuditi talentiranim
učencem in dijakom belokranjskih šol možnost, da se
s svojimi likovnimi izdelki predstavijo širši
javnosti. Prvič smo omenjeni natečaj, v sodelovanju
z akademskim slikarjem Robertom Lozarjem, razpisali
septembra 2015.

Razpis za likovni
2022.

natečaj bomo ponovili v letu
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Dejavnosti oz.
projekti za odrasle:

BRALNA SREČANJA ZA
ODRASLE v
Knjižnici Črnomelj
Krajevni knjižnici
Semič

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

ŽUPANČIČEVA BRALNA
ZNAČKA ZA ODRASLE

Kratek opis projekta in njegov pomen
Bralna srečanja za odrasle smo v Knjižnici Črnomelj
ustanovili leta 2004 z namenom privabiti v Knjižnico
čim več odraslih bralcev. Na bralnih srečanjih imajo
člani 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 člani bralnih srečanj
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. S srečanji bomo v letu
2022 izvajali srečanja enkrat mesečno. Imamo pa
pripravljen tudi načrt izvajanja srečanj v korona
času.
V Krajevni knjižnici Semič Bralni klub za odrasle
deluje od leta 2016. V letu 2022 bomo imeli srečanja
vsak prvi torek v mesecu. V primeru, da nam razmere
tega ne bodo dopuščale, bomo vseeno prebrali
priporočeno literaturo in se o prebranem pogovorili
na skupnem srečanju.
Literarni natečaj LEPOTA BESEDE pripravljamo skupaj
z JSKD - Območna izpostava Črnomelj že 16 let. V
aprilu razpišemo literarni natečaj in do začetka
septembra sprejemamo prijave udeležencev in njihova
literarna dela iz Bele krajine in širše Dolenjske,
ter 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.
Z natečajem bomo nadaljevali tudi v letu 2022.
Bralna značka je prostočasna dejavnost, namenjena
spodbujanju in uveljavljanju branja in bralne
kulture.
Župančičeva bralna značka, kot smo poimenovali
projekt,
je
namenjena
uporabnikom
Knjižnice
Črnomelj, Krajevne knjižnice Semič in zaposlenim v
Domu starejših občanov Črnomelj. S projektom bralne
značke
v smo najprej 2011 začeli v Knjižnici
Črnomelj in jo nato razširili do leta 2016 na vse
imenovane lokacije.
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V knjižnici smo pripravili priporočilni seznam
gradiva za branje. Na seznam smo uvrstili leposlovje
slovenskih in tujih avtorjev, domoznansko gradivo,
poezijo in strokovno literaturo in delo, nagrajeno z
nagrado Kresnik.
Za osvojitev bralne značke je dovolj, da s seznama
izberejo in preberejo pet knjig, svoje misli in
občutke o prebranem zapišejo na priložen obrazec.
Branje za bralno značko poteka od oktobra do aprila.
Za uvod in zaključek bralne značke pripravimo
prireditev, na katero povabimo priznane slovenske
pisatelje, igralce, ustvarjalce iz domačega okolja
in učence osnovne in glasbene šole.
Vsi sodelujoči pri bralni znački prejmejo priznanje.
Sodelovanje je zelo dobro in vsako leto se nam
pridružijo
novi
bralci,
zato
nadaljujemo
z
dejavnostjo tudi v naslednjem letu.

Skupen projekt Splošnih
knjižnic Dolenjske,
Bele krajine in posavja

Splošne knjižnice Dolenjske, Bele krajine in Posavja
smo se odločile, da zaradi boljšega medsebojnega
povezovanja
in
prilagajanja
(epidemiološkim)
razmeram
združimo
moči
in
združeni
svojim
uporabnikom nudimo še kakovostnejše knjižnične
storitve ali storitve, ki jih posamezna knjižnica
sama ne bi bila možna izvesti. To vključuje tudi
skupno vstopno spletno točko na družbenem omrežju
Facebook »Splošne knjižnice Dolenjske, Bele krajine
in Posavja«, s pomočjo katere svojim uporabnikom
nudimo raznovrstne spletne vsebine in z njo povezane
skupne dogodke.
Odločitev za skupno organiziranje storitev smo
sprejele na sestanku splošnih knjižnic dolenjskega
območja decembra 2020. Spodbudile so jo družbene
razmere v povezavi z epidemijo in iz nje neposredno
in posredno izhajajoč drugačen vsakdan.V letu 2020
smo splošne knjižnice nekajkrat za določen čas
zaprle svoja vrata, vse leto so veljale omejitve
zbiranja. Obisk knjižnic je postal omejen in
pogojen, prireditvena aktivnost knjižnic v klasični
obliki je postala onemogočena.
Knjižnice smo sklenile, da svojim uporabnikom
omogočimo stik s knjižničnimi vsebinami na način, da
jih razširimo in združimo s prebivalci lokalnih
skupnosti drugih knjižnic območja. Ciljna skupina so
vsi naši uporabniki oziroma uporabniki drugih
knjižnic območja in ostali, saj so vsebine zelo
raznolike in narejene s premislekom o potrebah
lokalnega okolja.
S tovrstno aktivnostjo bomo nadaljevale tudi v
prihodnje.
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BRALNA SREČANJA V DOMU
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ

POTOPISNI VEČERI

LITERARNI VEČERI

V Knjižnici Črnomelj smo v letu 2015 pričeli s
projektom Bralna srečanja v Domu starejših občanov
Črnomelj.
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 dvakrat 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.
Bralna srečanja so zelo raznolika in vsako leto
pripravimo drugačno temo.
S srečanji bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu
2022.
Potopisna predavanja potekajo v knjižnici vsaj
enkrat na mesec oz. enkrat na dva meseca. V goste
povabimo najrazličnejše slovenske popotnike, da
predstavijo svoje izkušnje, doživetja in zgodbe iz
potovanj. Na ta način imajo obiskovalci možnost
spoznati kulturo, običaje, navade, zanimivosti
določene dežele. Preko bogatega slikovnega in video
gradiva ter tudi glasbe in posameznih predmetov se
obiskovalci pobližje spoznajo s posamezno bolj ali
manj znano deželo.
Z izvedbo potopisnih večerov bomo nadaljevali tudi v
letu 2022.
Literarni
večeri
potekajo
enkrat
mesečno
od
septembra do maja z različnimi literarnimi gosti. V
našo družbo radi povabimo zanimive in aktualne
pesnike, pisatelje, prevajalce in druge ljubitelje
pisane besede. V času zaprtja knjižnice smo izvedli
tudi tako imenovane spletne literarne pogovore, ki
so dosegli visoko gledanost. Namen literarni večerov
je seznaniti uporabnike z aktualnimi in kakovostnimi
knjigami ter povečati bralno pismenost in zanimanje
za branje pri odraslih. Z organizacijo literarnih
večerov bomo nadaljevali tudi v letu 2022.
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BRATI GORE

DELAVNICE ROČNIH DEL

TRADICIONALNI SLOVENSKI
ZAJTRK

POLETNI ŠKRNICELJ

Osrednji namen Konvencije je mednarodna pogodba, ki
je bila podpisana 7. novembra 1991 v Salzburgu z
državami na območju Alp in se zavzema je varstvo Alp
in trajnostni razvoj alpskega sveta
Osnovna ideja projekta BRATI GORE, je spodbuditi
dogodke posvečene branju alpske literature na
različnih mestih v Alpah. V letu 2015 smo se prvič v
ta projekt vključile lahko tudi knjižnice, ki v
svojem
kraju
nimamo
dvatisočakov.
Prireditev
izpeljemo v sodelovanju s Planinskim društvom
Črnomelj, v letu 2021 pa pridružil k izvedbi dogodka
tudi MC BIT Črnomelj.
S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2022.
V Krajevni knjižnici Semič smo v letu 2015 pričeli z
medgeneracijskimi delavnicami ročnih del, srečanjih
za kvalitetno in ustvarjalno preživljanje prostih
trenutkov. Na srečanjih, ki potekajo vsak četrtek
zvečer po dve šolski uri, se učimo izdelovati
klekljano čipko. Ukvarjamo pa se tudi z drugimi
ročnimi deli: pletenje, kvačkanje, vezenje, vozlana
čipka… Svoja dela smo poleg manjših razstav
predstavili jeseni 2018 na samostojni razstavi v
Kulturnem centru Semič. V letu 2022 nameravamo
nadaljevati z nadgrajevanjem znanja klekljanja in
drugih ročnih del, z novimi člani pa se bomo učili
osnovnih tehnik.
Tradicionalni slovenski zajtrk je vseslovenski
projekt, ki ga izvajamo z namenom izboljšati
zavedanja in uporabo lokalno pridelane in predelane
hrane.
S promoviranjem Tradicionalnega slovenskega zajtrka
skušamo javnosti predstaviti pomen kmetijstva in
čebelarstva ter pravilni in zdravi prehrani. Obenem
pa je potrebno pozornost namenjati tudi gibanju in
ohranjanju
čistega
okolja.
V
letu
2020
smo
Tradicionalni slovenski zajtrk izvedli v e-obliki.
S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2022.
Poletje je čas v katerem več časa namenimo branju.
Obiskovalci si želijo prebrati čim več aktualnih
knjig, s katerimi pa ne moremo postreči vsem. Zato
smo v naši knjižnici leta 2019 prvič napolnili
»POLETNE ŠKRNICLJE« v katere smo spravili po tri
skrbno izbrane naslove gradiva raličnih žanrov, ki
se skrivajo v naši knjižnici pa so mogoče malo
pozabljeni, a kljub temu kvalitetni.
V času s katerim smo se srečali v letu 2020 smo
pripravili tudi pakete presenečenja, da so si bralci
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lahko hitreje in enostavneje izposodili gradivo. V
letu 2021 pa smo obdržali »POLETNE ŠKRNICLJE« tudi v
zimski čas, saj bralci zelo radi posegajo po njih.
Paketi počitniškega branja so zelo iskani in
pohvaljeni, zato jih bomo pripravili tudi v letu
2022.
Dejavnosti oz. projekti
za osebe s osebnimi
potrebami

DRUGAČNE PRAVLJICE –
projekt za otroke in
mladino s posebnimi
potrebami

Kratek opis projekta in njegov pomen
Drugačne pravljice so namenjene osebam s posebnimi
potrebami, v katerega so vključeni varovanci iz VDC
Črnomelj, in sicer iz delovne in bivalne enote ter
enote Lunca in Vinica. Namenjena pa je tudi učencem
iz OŠ Milke Šobar Nataše. Le-ta potekajo za vsako
skupino enkrat mesečno. 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.
Z izvajanjem projekta bomo nadaljevali tudi v letu
2022.

Ostale prireditve za otroke in mladino:
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
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, MC Bit, VDC, Kulturni center v Semiču, KUD Zlata Skledica;
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RIC; osnovne šole, vrtci,
belokranjskih študentov…)

Gledališka

skupina

ZIK

Črnomelj,

Klub

Ostale prireditve za odrasle: LITERARNI VEČERI, STROKOVNA PREDAVANJA,
RAZSTAVA DEJAVNOST, POTOPISNA PREDAVANJA, PRIREDITEV OB SKLOPU KULTURNEGA
IN OBČINSKEGA PRAZNIKA, JURJEVANJA, ČRNFESTA, MARTINOVANJA, OB DNEVU
SPLOŠNIH KNJIŽNIC, 3. DECEMBRA
NAČRTUJEMO TUDI naslednje aktivnosti:
- 19. 1. 2022: osrednja prireditev ob 60 – letnici Knjižnice Črnomelj
- predstavitev brošure o Lei Grabrijan avtorja Andreja Črniča

8. ZAKLJUČEK
Epidemija koronavirusa je življenje v letu 2021 obrnila na glavo. V
knjižnicah so sledili ukrepi, ki so se iz danes na jutri spreminjali in
povzročali zmedo med prebivalstvom.
Podobno pričakujemo tudi v letu 2022. Ravno v času epidemije pa imajo
knjižnice še posebej pomembno vlogo. Veseli nas, da so prepoznane kot
izjema in smejo obratovati, četudi z omejitvami. To nam, knjižničarjem,
veliko pomeni in nas obvezuje, da ne bomo pozabili, kaj je naše poslanstvo.
Uporabniki so izjemno hvaležni, da pridejo do knjig, saj je to mnogim v tej
situaciji neprecenljivo.
S hvaležnostjo bomo tudi v prihodnje dali vse od sebe, kar bomo zmogli.
Knjižničarji se zavedamo, da je prosti čas vedno bolj dragocena dobrina,
zato so naše aktivnosti usmerjene v njegovo kakovostno zapolnitev. Zavedamo
se tudi, da je knjižnica tudi izobraževalna in vzgojna ustanova, zato bomo
to poslanstvo utrjevali na vse možne načine.
Direktorica Knjižnice Črnomelj
Anja Panjan Trgovčić

Soglasje sveta Knjižnice Črnomelj je podano, kar potrjuje predsednica oz.
podpredsednica s svojim podpisom.
Predsednica Sveta zavoda Knjižnice Črnomelj
Daniela Žunič

