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POSLANSTVO KNJIŽNICE

Knjižnica Šentjur je splošna knjižnica in hkrati kulturno središče, ki ohranja lokalno kulturno
dediščino ter prenaša spoštljiv odnos do nje na vse generacije, širi bralno kulturo pri vseh kategorijah
in generacijah bralcev, je socialno središče različnih skupin in misli ter spoštuje pravico vseh do
svobodne izbire knjižničnega gradiva in storitev.
Knjižnica je gostoljuben prostor strokovno usposobljenih, prijaznih in komunikativnih knjižničark, ki
se odzivajo na potrebe okolja. Tako knjižnica s svojimi dejavnostmi bogati kulturno, družabno in
duhovno življenje v Občini Šentjur. Je tudi informacijsko središče, ki išče, raziskuje, svetuje in
informira in se trudi uvajati nove tehnologije in novosti v stroki. Naša najvišja vrednota so zadovoljni
uporabniki. Knjižnica Šentjur v lokalnem okolju deluje proaktivno.

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI Z NAČRTOVANIM NAKUPOM V LETU 2020

S pretehtanim nakupom se želimo v največji meri približati kriterijem Standardov glede prirasta.
Dosledno bomo upoštevali priporočeno razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom ter
gradivom za otroke in odrasle. Zagotovili bomo nakup 10% deleža neknjižnega gradiva. Pozornost
bomo namenili enakomerni zastopanosti gradiv tako v osrednji knjižnici v Šentjurju, kot tudi v enotah
Ponikva, Dobje in Planina. Spodbujali bomo bralne navade, bralno kulturo ter razvijali funkcionalno
pismenost. Ugotavljali bomo potrebe in interese ciljnih skupin ter jim zagotavljali ustreznost
knjižnične zbirke ob upoštevanju prioritet lokalne skupnosti. Z vsebinsko bogatim prirastom bomo
gradili kakovostno in uravnoteženo knjižnično zbirko.

RAZVIJANJE BRANJA, BRALNE KULTURE IN INFORMACIJSKE PISMENOSTI

Tudi v letu 2020 bo knjižnica organizirala različne oblike dejavnosti, ki so povezane z branjem in
bralno kulturo: literarne večere; srečanja s slovenskimi ustvarjalci ter zanimivimi osebnostmi iz
različnih področij; srečevanja, namenjena učenju o življenju in za življenje; domoznanske dejavnosti,
namenjene zbiranju, obdelovanju in hranjenju knjižničnega gradiva, ki je povezano z območjem, v
katerem knjižnica deluje; potopisna predavanja ob projekcijah v sodelovanju s svetovnimi popotniki,
pisci člankov in potopisnih knjig; predavanja in delavnice na različne teme, ki jih predlagajo
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uporabniki knjižnice; priložnostne prireditve in razstave ob pomembnih dogodkih v knjižnici,
slovenskih in svetovnih kulturnih praznikih; ure pravljic za predšolske otroke, tematske knjižne
uganke za najmlajše ter zahtevnejše uganke za osnovnošolce; vključevanje v slovensko akcijo
reševanja knjižnega kviza; seznanjanje organiziranih skupin z nalogami in cilji knjižnice Šentjur,
postavitvijo knjižničnega gradiva po sistemu UDK in starostnih stopnjah; uvajanje uporabnikov v
samostojno iskanje gradiv ob pomoči elektronskih katalogov; ustvarjalne delavnice, ki potekajo v vseh
enotah in bralna značka za predšolske otroke v sodelovanju knjižnice in vrtca ter bralna značka za
odrasle.
Knjižnica Šentjur bo v letu 2020 izvajala številne dejavnosti, ki bogatijo lokalni prostor in ljudi v
njem. Ob tem bo knjižnica sodelovala z mnogimi lokalnimi institucijami in mediji v civilnem in
kulturnem prostoru.
Knjižnica bo pri nakupu knjižničnega gradiva v letu 2020 upoštevala razvijanje branja, bralne kulture
in informacijske pismenosti v največji meri.

CILJI

ZA

UVELJAVLJANJE

ENAKE

DOSTOPNOSTI

AKTUALNEGA

KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA VSE PREBIVALCE NA OBMOČJU KNJIŽNICE

Za aktualnost knjižnične zbirke bomo v letu 2020 skrbeli z rednim dopolnjevanjem in rednim
izločanjem knjižničnega gradiva v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti
kot javne službe. Upoštevali bomo kriterije Standardov in navodila nacionalne knjižnice o izločanju in
odpisu gradiva.
V letu 2020 bomo kupovali zadnje izdaje in tekoče letnice, pri kontinuiranih virih bomo kontrolirali
dotok posodobitev, pri elektronskih virih pa aktualizacije verzij. Pri nabavi strokovnega gradiva bomo
pozornost namenili le najnovejšim izdajam.
Knjižnica bo v letu 2020 upoštevala aktualnost knjižničnega gradiva v največji meri.

Načrtovano število enot knjižnega gradiva
V letu 2020 načrtujemo nakup oziroma prirast 3.025 enot gradiva, kar v našem primeru znaša 0,15
enot na prebivalca. Načrtovali smo v skladu s sredstvi JP NKGR 2019, s sredstvi občin in lastnimi.

3

Načrtovano število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska v osrednji
knjižnici
V Knjižnici v Šentjurju bomo v letu 2020 naročeni na 114 tekočih naslovov časnikov in časopisov.
Mnogi uporabniki obiskujejo knjižnico predvsem zaradi branja dnevnega časopisja.

Načrtovano povprečno število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska v
organizacijskih enotah
Knjižnica Šentjur ima poleg osrednje enote še enote Ponikva, Dobje in Planina. Te so glede na število
prebivalcev odprti skladno z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic. V letu 2020 bo povprečno število
tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska na organizacijsko enoto znašalo vsaj 21 naslovov.

Načrtovano število enot neknjižnega gradiva na prebivalca
V letu 2020 bomo zagotovili nakup gradiva na različnih medijih tako, da bomo v skladu s ponudbo na
trgu in povpraševanjem v knjižnici zadovoljili potrebe naših obstoječih in potencialnih uporabnikov, s
prirastom 0,025 enote na prebivalca. Zagotavljali bomo dostopnost e-knjig v slovenskem jeziku.

ZAKONSKE PODLAGE ZA NAČRTOVANJE NAKUPA GRADIVA



Zakon o knjižničarstvu, Uradni list RS, št. 87/2001, 96/02 in92/15;



Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Uradni list RS, 29/03;



Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Uradni list RS, št.
73/03;



Manifest o splošnih knjižnicah (1994);



Standardi za splošne knjižnice 2018–2028;



Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic
2013 – 2020.

4

VSEBINSKI KRITERIJI, PO KATERIH BOMO OBLIKOVALI NAKUP

a) Strokovno gradivo (60% nakupa)
Izbirali bomo strokovno gradivo, namenjeno izobraževanju, raziskovanju in vseživljenjskemu učenju.
Poskrbeli bomo za uravnoteženo zastopanost vseh strok, naše vodilo pa bo struktura uporabnikov
knjižnice.

b) Leposlovje (40% nakupa)
Izbirali bomo leposlovje slovenskih avtorjev (otroci, mladina, odrasli) in kakovostne prevode. Izbirali
bomo kakovostno leposlovje v tujih jezikih in tudi upoštevali tudi za učenje tujih jezikov.
Manj zahtevno leposlovje bomo pred nakupom preverili, ali ustreza postavljenim kriterijem kakovosti.

c) Neknjižno gradivo (10 % nakupa)
AV gradivo: nabavljali bomo izobraževalna dela za otroke in mladino, filme iz slovenske produkcije
ter nagrajena dela svetovne produkcije.
Računalniško gradivo in e-knjige: izbirali bomo gradivo, ki bo v podporo informacijskemu
opismenjevanju, spodbujanju uporabe elektronskih gradiv, ustvarjalni rabi računalnika in zagotavljali
bomo dostopnost e-knjig v slovenskem jeziku uporabnikom.

d) Domoznansko gradivo
Pridobivali bomo čim bolj raznovrstno domoznansko gradivo na različnih nosilcih, ki dokumentira in
obeležuje našo lokalno skupnost, ter tako gradili našo domoznansko zbirko.

e) V predpisani količini bomo nabavljali publikacije, ki jih bo finančno podprla Javna agencija za
knjige ter izdaje slovenskih založb.
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INFORMACIJSKE,

IZOBRAŽEVALNE,

RAZISKOVALNE

IN

KULTURNE

POTREBE OKOLJA

Cilj razvojnih prizadevanj lokalne skupnosti je, da Občina Šentjur postane odprta, sodobna lokalna
skupnost, prijazna do prebivalcev in gostov, ustaviti beg možganov ter izboljšati izobrazbeno
strukturo.
Izobrazbena struktura prebivalstva, starejšega od 15 let, je približno taka:


nedokončana osnovna šola: 8,02 % ,



dokončana osnovna izobrazba: 32,04 %,



srednja poklicna izobrazba: 28,06 %,



srednja izobrazba 23,41 %,



višja izobrazba: 3,97 % ter



visoka izobrazba 4,5 %.

V ta prizadevanja se aktivno vključuje tudi Knjižnica Šentjur. V svoji sestavi imamo tudi krajevne
knjižnice Ponikva, Dobje in Planina. 21 % prebivalstva je aktivnih članov knjižnice. Struktura članstva
je sledeča:


predšolski otroci: 11 %,



osnovnošolci: 29 %,



dijaki: 16 %,



študenti: 9 %,



zaposleni: 25 %,



nezaposleni: 6 %.

Knjižnica pri načrtovanju knjižnične zbirke upošteva vse potencialne uporabnike knjižnice in ciljne
skupine.
Knjižnica bo pri nakupu knjižničnega gradiva v letu 2020 upoštevala kulturne, informacijske,
izobraževalne, raziskovalne, komunikacijske in socialne potrebe v največji meri.
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ZNAČILNE POTREBE OKOLJA

Za uspešno izpolnjevanje ciljev splošne knjižnice morajo biti njene storitve v celoti dostopne vsem
potencialnim uporabnikom. Knjižnica Šentjur ima naslednje potencialne ciljne skupine:


Predšolski otroci

Knjižnica sodeluje z vsemi vrtci v občini, ki v obliki organiziranih skupin večkrat obiščejo knjižnico.
Malčkom in vzgojiteljicam predstavimo knjižnico in njeno zbirko, saj se zavedamo pomena
spodbujanja predbralnih sposobnosti v predšolskem obdobju. Za to ciljno skupino izvajamo ure
pravljic, ustvarjalnice ter druge delavnice z aktualnimi poučnimi vsebinami.
Pri izgradnji knjižnične zbirke za to starostno stopnjo upoštevamo različne pristope spodbujanja
družinske pismenosti glede na raznolikost družin, v katerih otroci živijo. V največji možni meri
spremljamo aktualne knjižne novosti slovenske produkcije in tudi prevode kakovostnih del. Tudi pri
nabavi neknjižnega gradiva so naše vodilo kakovost, umetniška vrednost, pretehtan izbor igrač in
skrbno pretehtan izbor ponatisov.


Osnovnošolci

V Šentjurju poteka program devetletke. S ciljem dvigniti kakovost vzgojno-izobraževalnega programa
uvajajo v nekaterih osnovnih šolah tudi nadstandardne programe, med katerimi prevladujejo usmeritve
k dvigu ekološke osveščenosti ter osveščenosti o pomenu skrbi za zdravje. Knjižnica sodeluje z vsemi
tremi osnovnimi šolami in njihovimi enotami v številnih projektih. Pri oblikovanju tistega dela
knjižnične zbirke, ki je namenjen osnovnošolcem, skušamo s pestrim izborom tako strokovnih kot
leposlovnih knjig, serijskih publikacij in neknjižnega gradiva zbuditi v osnovnošolcih trajno
motivacijo za uporabo knjižnične zbirke in obisk knjižnice.


Srednješolci

Za dijake kot ciljno skupino knjižnica s svojo zbirko zagotavlja informacije ideje, ki so temelj za
uspešno delovanje v današnji, vse bolj na informacijah in znanju temelječi družbi. Dijaki knjižnico
uporabljajo za različne namene – raziskovalno in projektno delo, reševanje problemov, iskanje in
uporabo informacij, pisanje seminarskih nalog in preživljanje prostega časa. Šolski center Šentjur in
Knjižnica Šentjur uspešno sodelujeta v projektu Rastem s knjigo, namenjenim srednješolcem. S
skrbno pretehtanim izborom gradiva, ki je v knjižnični zbirki namenjen tej ciljni skupini, želimo
doseči, da se dijaki naučijo poiskati pravo informacijo. Z uporabo knjižnične zbirke širijo splošno
kulturno razgledanost. Učijo se reševati probleme, razvijati bralne navade in ustvarjalno preživljati
prosti čas. Knjižnica sodeluje tudi z Ljudsko univerzo, ki ponuja pester izbor izobraževanja odraslih.


Študentje
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V Šentjurju imamo v primerjavi z državnim povprečjem nadpovprečno števil študentov v starostni
skupini od 20 do 24 let, po drugi strani pa za državnim povprečjem zaostaja po odstotku študentov v
celotnem prebivalstvu in imamo nizek odstotek prebivalcev z visoko izobrazbo. Ta podatek kaže na
dejstvo, da precej ljudi z visoko stopnjo izobrazbe zapusti občino.
Ko knjižnica gradi knjižnično zbirko, upošteva potrebe študentov. V zbirko uvrščamo strokovno in
znanstveno literaturo z vseh področij, katere del je tudi v angleškem jeziku, manjši del pa v nemškem.


Odrasli in starejši odrasli

To je široka ciljna skupina, ki ji je namenjen precejšen del knjižnične zbirke. Z dostopnostjo različnih
vrst gradiva jim knjižnica omogoča pravice do svobode razmišljanja ter izražanja mnenj in stališč.

Pri izgradnji knjižnične zbirke je naš cilj ponuditi kakovosten, potrebam prebivalcev Občine Šentjur in
Dobje ustrezen in količinsko zadosten izbor različnega knjižnega in neknjižnega gradiva, elektronskih
virov in informacij.


Civilni in kulturni prostor, lokalni mediji

Na področju kulture ima Šentjur dolgoletno tradicijo in precejšnje število priznanih in tudi v tujini
uveljavljenih ustvarjalcev in kulturnih društev. Pri organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev dejavno
sodeluje tudi Knjižnica Šentjur. V občini je razširjeno delovanje pevskih in gledaliških društev, godb
na pihala in društev. Knjižnica im vzpostavljeno vzorno sodelovanje z Domoljubnim društvom Franjo
Malgaj Šentjur. Za novice poskrbijo lokalna časopisa Šentjurčan in Šentjurske novice, radio štajerski
val in Televizija Velenje. Knjižnica Šentjur kreativno sodeluje z vsemi navedenimi organizacijami na
več področjih in njihove specifične potrebe upošteva tudi pri izgradnji knjižnične zbirke.
Knjižnica bo pri nakupu knjižničnega gradiva v letu 2019 upoštevala značilne potrebe okolja v
največji meri.

8

POSEBNE POTREBE OKOLJA

Mladina in odrasli s posebnimi potrebami obiskujejo Varstveno delovni center Šentjur, ki opravlja
naloge vodenja in varstva in organizira zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in telesno
prizadete odrasle osebe. Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega vse oblike dela, ki omogočajo
invalidom ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti.
Knjižnica sodeluje z omenjeno institucijama na več načinov. Z branjem nudimo invalidom pomoč v
obliki branja. Naše enote in osrednja knjižnica omogočajo dostop gibalno in senzorno oviranim, kot
tudi duševno prizadetim uporabnikom.
Knjižničarji nudimo invalidnim osebam individualno pomoč pri svetovanju, informiranju in iskanju
gradiva. Na željo gradivo dostavimo na parkirišče pred knjižnico, pošljemo po pošti, po dogovoru pa
je možna tudi dostava na dom. Sodelujemo z Osrednjo knjižnico Celje, ki organizira izobraževanje
knjižničarjev o skupinah uporabnikov s posebnimi potrebami.
Imamo zbirke glasbenih zgoščenk, na voljo so tudi zvočne kasete in zvočne knjige. Po medknjižnični
izposoji si na željo uporabnika izposodimo zvočne knjige in gradivo v Braillovi pisavi iz drugih
knjižnic. Možno je elektronsko naročanje gradiva in naročanje po telefonu ter izbor knjig po
elektronskem katalogu. Pri načrtovanju nakupa gradiva knjižnica v največji meri upošteva tudi potrebe
prebivalcev s posebnimi potrebami in tako bo tudi v letu 2019.

UTEMELJENOST

ODSTOPANJ

OD

STROKOVNIH

PRIPOROČIL

NAČRTOVANJA

Nakup gradiva je tesno povezan s sredstvi, ki jih knjižnici namenita občina in država, vendar bo naš
nakup v letu 2020 proporcionalen, odstopanj od strokovnih priporočil ne načrtujemo.

ZASTOPANOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA RAZLIČNIH MEDIJIH

V letu 2020 načrtujemo dopolnjevanje zbirke na različnih medijih, skladno s standardi, torej 0,025
enot na prebivalca. Zbirka neknjižnega gradiva v knjižnici obsega AV gradivo, kot so zvočne in
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videokasete, CD plošče, CD-romi, DVD-ji (Govorimo torej o glasbenih zgoščenkah, zvočnih
posnetkih, pripomočkih za učenje jezikov, zvočnih knjiga, pripomočkih za samoizobraževanje,
zvočnih zapisih narečij, multimedijskih predstavitvah itd.), nekaj kartografskega gradiva, notnih
zapisov in igrač. Več tovrstnega gradiva je lociranega v osrednji knjižnici v Šentjur, nekoliko manj v
krajevnih knjižnicah. Vse gradivo na različnih medijih je večinoma v prostem pristopu.
Knjižnica je naročena na naslednje podatkovne zbirke: dLib.si, Oxford reference, Oxford English
Dictionary, spletni arhiv Večer, Ebsco host, TAX-FIN-LEX in GVIN ter na eKnjige Biblos.
Zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva in na različnih medijih bo knjižnica upoštevala v
največji meri. Uporabniki bodo z mobilnimi aplikacijami lahko dostopali do e-knjig v slovenskem
jeziku.

ZASTOPANOST RAZLIČNIH TEMATSKIH OZ. PREDMETNIH PODROČIJ

V letu 2020 bo nakup gradiva glede na potrebe okolja in strukturo uporabnikov (toda v skladu s
Standardi in Nacionalnim programom za kulturo) usmerjen v redno spremljanje knjižnih novosti za
mlade in odrasle bralce, selekcijo pri samozaložniških izdajah, spremljanje slovenske knjižne
produkcije, nakup čim prej po izidu, izbor zahtevnejšega in tudi manj zahtevnega leposlovja,
kakovostno prevodno literaturo (tako stroka kot leposlovje), vsa področja strokovne literature, nakup
publikacij, katerih izdajo bo podprlo Ministrstvo za kulturo, serijske publikacije (širok izbor
slovenskih izdaj, nekaj tudi v tujih jezikih) za vse ciljne skupine in neknjižno gradivo (poudarek bo na
kakovosti).
Zastopanost različnih tematskih oz. predmetnih področij bo knjižnica upoštevala v največji meri.

ZASTOPANOST NASLOVOV PUBLIKACIJ V JAVNEM INTERESU
Nakup v letu 2020 bo upošteval predpisano zastopanost naslovov publikacij v javnem interesu – v
vsaki organizacijski enoti knjižnice.

ZASTOPANOST PUBLIKACIJ SLOVENSKIH ZALOŽB

Gradivo bomo nabavljali pri različnih ponudnikih, zastopane bodo publikacije najmanj 50 slovenskih
založb.
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OMOGOČANJE ENAKE DOSTOPNOSTI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA VSE
PREBIVALCE NA OBMOČJU KNJIŽNICE

Nabavljeno gradivo bo locirano na treh lokacijah. Knjižnična zaloga bo v celoti dostopna vsem
prebivalcem občin Šentjur in Dobje. Celotni novo nakupljeni del zbirke bo postavljen v prostem
pristopu in dostopen vsem uporabnikom knjižnice. Le zelo redki izvodi bodo imeli status uporabe v
čitalnici. Vsebino nakupa bomo popularizirali v medijih in mesečno izdelovali sezname novitet, ki jih
bomo redno objavljali v knjižnici.
V letu 2020 bo tedenska odprtost osrednje knjižnice 50 ur tedensko. Odprtost enot je ustrezna in
primerna, skladna z Uredbo.
V vseh naših organizacijskih enotah nudimo 100 % dostop do vzajemnega kataloga in tako bo tudi v
letu 2020.
V statističnih meritvah vedno štejemo le aktivne člane in takih je bilo v letu 2020 20,00 %. V letu
2020 načrtujemo 21 % delež aktivnih članov, kar bomo dosegli z doslednim upoštevanjem pravila, da
izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo in z različnimi oblikami promocije knjižnice. Načrtujemo, da
vse predvidene aktivnosti vodijo k povečanju deleža članstva in izposoje gradiva. Slednje bo naša
prioritetna naloga.

SODELOVANJE KNJIŽNICE Z DRUGIMI KNJIŽNICAMI – MEDKNJIŽNIČNA
IZPOSOJA, OSREDNJA OBMOČNA KNJIŽNICA

Knjižnica Šentjur sodeluje z vsemi knjižnicami, ki so povezane v mrežo medknjižnične izposoje.
Sodelujemo tudi z Osrednjo knjižnico Celje, ki je naša območna knjižnica in knjižnicam s svojega
območja zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij, nudi strokovno
pomoč, koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje in
usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja. Knjižnice se na svojem območju strokovno
povezujemo v območno mrežo, ki zagotavlja kakovostno in koordinirano izvajanje knjižnične
dejavnosti.
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DOSTOPNOST DO INFORMACIJ O KUPLJENEM GRADIVU V KATALOGU
VZAJEMNEGA BIBLIOGRAFSKEGA SISTEMA

Informacije o kupljenem gradivu bodo tako kot doslej vedno na voljo in sproti dosegljive v sistemu
COBISS.

ZAKLJUČEK

Knjižnica Šentjur želi z načrtovanim nakupom v letu 2020 pridobiti kar največ naslovov za čim širši
krog uporabnikov, omogočiti ljudem seznanitev s slovenskim leposlovjem in prevodi iz tujih jezikov,
zadovoljiti potrebe vseh ciljnih skupin, dvigniti kakovost knjižnične zbirke z nadomeščanjem
izrabljenega gradiva, zagotoviti gradivo za potrebe vseživljenjskega učenja, zagotoviti ustrezno število
izvodov glede na potrebe vseživljenjskega učenja ter glede na potrebe in pričakovanja, pri otrocih
zbuditi veselje in potrebo po branju ter pridobiti nove člane. Pri načrtovanju nakupa smo zasledovali
cilj čim večje dostopnosti občanov do gradiva. Oblikovali smo ga z upoštevanjem kriterijev
celovitosti, kakovosti in izvedljivosti nakupa.

V Šentjurju, 7. 11. 2019.

Direktorica:
Tatjana Oset, prof.
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