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LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V 

KNJIŽNICI LENART ZA LETO 2022 

 

1. UVOD 

Leta 1964 je Občinska uprava  občine Lenart sprejela sklep o združitvi knjižnic KUD Radko 

Smiljan in knjižnice Delavske univerze, ki so jo poimenovali Matična knjižnica Lenart in jo čez 

tri leta preselili v večje prostore na Nikovo ulico 9, kjer stoji v večjem obsegu še danes. Leta 

1974 so izdelali prvi načrt za knjižnično mrežo v občini, ki ni zaživela kot je bilo načrtovano. 

S pomočjo Mariborske knjižnice so kasneje organizirali bibliobus v štiri kraje občine (takrat še 

skupne občine Lenart). Samostojne občine so bibliobus postopoma ukinjale. Danes imamo štiri 

krajevne enote knjižnice v Voličini, Cerkvenjaku in Sv. Ani, skupaj z matično enoto v Lenartu. 

Knjižnične mreže nimamo v celoti pokrite, najbolje bi bilo, če bi zopet uvedli bibliobus v krajih, 

kjer nimamo krajevnih knjižnic in tako pokrili knjižnično mrežo ter zadostili zakonu in 

standardom. Leta 2002 smo s prizidkom knjižnice, pridobili še nove, večje in svetlejše prostore, 

otroci so bili veseli nove pravljične sobe, odrasli večnamenskega prostora za prireditve. Po 

Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah je Knjižnica Lenart kategorizirana za osrednjo 

knjižnico in izvaja knjižnično dejavnost za 19.927 prebivalcev (na dan 1. 1. 2021) na območju 

šestih občin: Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij v Slov. goricah.  

Knjižnica je z dobro oblikovano kvalitetno zbirko gradiva, z vsemi pripadajočimi storitvami in 

prireditvami, kulturno in izobraževalno središče naše lokalne skupnosti. S knjižnično 

dejavnostjo prevzema vlogo glavnega vzpodbujevalca razvoja kulture branja pri mladih in 

starejših na našem območju. 

V Knjižnici Lenart skrbno načrtujemo nakup in prirast knjižničnega gradiva za vse generacije, 

zbirko dopolnjujemo z raznovrstnim in aktualnim gradivom. Poslujemo v skladu s temeljnimi 

dokumenti, ki usmerjajo nabavno politiko v splošnih knjižnicah: 

• Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01 in 96/02); 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 45/94, 8/98, 36,00, 126/06); 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 96/02, 

56/08, UPB1); 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04); 

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Lenart (MUV, 22/07), 

• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, 

73/03); 

• Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03); 

• Manifest o splošnih knjižnicah (1994). Knjižničarske novice (5) 3. Priloga; 

• Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018 –2028); 

• Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih splošnih 

knjižnic 2013-2020; 

• Etični kodeks slovenskih knjižničarjev ( ZBDS, 1995); 

• Neposredni poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah 

v letu 2022 (NP-NKG-2022).  

 

 



                    Knjižnica Lenart • Nikova ulica 9 • 2230 Lenart 

Tel.: 02 72006 20  
• info@knjiznica-lenart.si • www.knjiznica-lenart.si 

 

Davčna številka: 87191431 • Matična številka: 2213265 • TRR: IBAN SI56 0125 8600 0000 235 

 

 

2. STANJE ZBIRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po statističnih podatkih za poročevalsko leto 2020 (CeZar NUK) knjižnična zbirka v osrednji 

knjižnici in v treh izposojevališčih obsega skupno 89.147 enot knjižničnega gradiva, od tega je 

5196 enot neknjižnega gradiva. Gradivo je v prostem pristopu, poskrbeli smo tudi za e-gradivo, 

zvočne knjige in oddaljene dostope. 

Nakup gradiva financirajo Ministrstvo za kulturo, Občini Lenart  in Sv. Trojica v Slovenskih 

goricah kot ustanoviteljici in Občine Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana in Sv. Jurij v Slov. goricah 

kot pogodbene partnerice ter Knjižnica Lenart z delom lastnih sredstev. 

 

 

3. POSLANSTVO, STRATEGIJA IN CILJI, KI JIH ŽELI KNJIŽNICA DOSEČI Z 

NAČRTOVANIM NAKUPOM GRADIVA 

 

Pri nakupu knjižničnega gradiva za leto 2022 bomo upoštevali izobraževalne, raziskovalne, 

informacijske in kulturne dejavnike okolja v katerem knjižnica deluje.  

 

Cilji, ki jih želimo doseči z načrtovanim nakupom knjižničnega gradiva:  

• zagotavljanje enakomerne dostopnosti gradiva v knjižnični mreži različnim kategorijam 

prebivalstva;  

• širjenje znanja, informacij, izobrazbe, kulture;  

• sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami in javnimi zavodi;  

• spodbujanje bralne kulture z nakupom kakovostnega in aktualnega knjižničnega gradiva 

za mlade in odrasle;  

• izvajanje dejavnosti v knjižnici, ki bi prispevale k razvoju pismenosti, bralne kulture in 

kvalitetne rabe prostega časa;  

• dostop do podatkovnih baz in elektronskih virov;  

• sooblikovanje digitalnih zbirk, kot so Kamra, dLib, Štajerc.si, Dobre knjige, Obrazi 

slovenskih pokrajin; 

• zagotavljanje ustreznega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami in jim hkrati 

omogočiti ustrezen dostop do gradiva;  

•  

 

 

Organizacijska 

enota 

Število 

prebivalcev 

Število enot knjižničnega 

gradiva 

Odprtost / 

ur na 

teden zaloga načrtovan 

nakup 
Knjižnica Lenart 5769        71533      2750      45 

Knjižnica 

Cerkvenjak 
2171         4376        120       4 

Knjižnica Sv. Ana 2323         3976        120       4 

Krajevna  knjižnica 

Voličina 
2743         9007        120       8 
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• spodbujanje dejavnosti, ki vplivajo na osebnostni razvoj;  

• omogočanje različnih možnosti preživljanja prostega časa v knjižnici kot so druženja 

raznih skupin ali učenje (srečanja mamic z dojenčki, otroci, ki čakajo na glasbeno šolo); 

• medgeneracijsko povezovanje sodelovanje in povezovanje; 

• uporabnikom s posebnimi potrebami in hkrati omogočiti ustrezen dostop do knjižnice 

in gradiva;  

• organizacija številnih dejavnosti in prireditev (pravljične ure, delavnice, bralni klubi, 

razstave, izobraževanja, literarni večeri, simpoziji); 

• spodbujanje vseživljenjskega učenja; 

• dopolnjevanje in oblikovanje domoznanske zbirke, ki je za nas, naše okolje in kasnejše 

rodove zelo dragocena. 

 

 

4. VSEBINSKI KRITERIJI, KI JIH UPOŠTEVAMO PRI NAKUPU KNJIŽNIČNEGA 

GRADIVA  

 

V letu 2022 bomo v knjižnici nadaljevali z oblikovanjem kakovostne in aktualne knjižnične 

zbirke v skladu s priporočili Standardov za splošne knjižnice. Pri tem upoštevamo potrebe naših 

uporabnikov vseh starostnih skupin. Pri oblikovanju nakupa knjižničnega gradiva za izgradnjo 

naše zbirke upoštevamo zakonske podlage in priporočila, kakor tudi značilnosti in potrebe 

okolja.  

Nabava gradiva poteka: 

- pri predstavnikih založb – potnikih (v največji meri), 

- preko ponudb založnikov in samozaložnikov, 

- preko medmrežja, 

- v knjigarnah, 

- na knjižnih sejmih in promocijah gradiva. 

 

Nabava poteka v oddelku nabave in obdelave, kjer se upošteva tudi mnenje sodelavcev – 

bibliotekarjev in uporabnikov (potrebe lokalnega okolja). 

Pri realizaciji nakupa za leto 2022 bomo upoštevali naslednje vsebinske kriterije:  

- nakup kvalitetnega leposlovja s poudarkom na slovenskih avtorjih in kvalitetnih 

prevodih;  

- zastopanost vseh področij strokovne literature;  

- nakup neknjižnega gradiva in e-knjig;  

- kriterij uporabnikov: nabava gradiva, ki zadovolji širši krog uporabnikov;  

- dopolnjevanje referenčne in domoznanske zbirke. 

 

Z nakupom gradiva bomo sledili predpisanemu razmerju med strokovnim in leposlovnim 

gradivom (50 % oz. 50 %), od tega 30 % za otroke in mladino. Načrtujemo nakup 100 naslovov 

serijskih publikacij v matični ustanovi ter 10 naslovov na organizacijsko enoto.  
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5. ANALIZA IN UPOŠTEVANJE POSEBNIH POTREB OKOLJA IN 

UTEMELJENOST ZASTOPANOSTI TEMATSKIH IN PREDMETNIH 

PODROČIJ, UPOŠTEVAJOČ KRITERIJE POTREB OKOLJA, UPORABNIKOV 

IN CILJE LOKALNIH SKUPNOSTI 

 

Slovenske gorice ležijo na severovzhodu, povsem na obrobju Slovenije. V občinah so številne 

izobraževalne, kulturne in športne ustanove, ki narekujejo družabno življenje občanov. Središče 

vsega je Občina Lenart, kjer se nahaja tudi naša matična enota, druge ustanove in zavodi: 

glasbena šola, ki redno dopolnjuje naše prireditve, Varstveno delovni center Mravlja, enota 

Polž Lenart, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Razvojna agencija Slovenske gorice, Dom 

sv. Lenarta in Dom sv. Agate, domača založba Kreativna pika, Radio Slovenske gorice, številna 

kulturna in druga društva, s katerimi sodelujemo (prireditve, razstave, literarna srečanja).  

Na našem območju deluje 7 osnovnih šol, šola s prilagojenim programom ter 8 vrtcev. 

Srednješolci obiskujejo srednje šole v Mariboru, zaposleni se vozijo na delo v Lenart, Maribor, 

Mursko Soboto, veliko pa je dnevnih migrantov, saj se ljudje vozijo na delo v Avstrijo.  

V Lenartu deluje tudi center za vseživljensko učenje, Izobraževalni center Slovenske gorice. 

Vse našteto določa našo nabavno politiko, promocijo in vsakdanji utrip v Knjižnici Lenart. 

Knjižnica bo tudi v letu 2022 nadaljevala z izvajanjem projektov za vse starostne skupine 

uporabnikov in pri tem upoštevala kulturne, informacijske in izobraževalne potrebe okolja.  

 

5.1. PREDŠOLSKI OTROCI  

 

Zanje nabavljamo gradivo na različnih medijih, kvalitetne igrače, ki niso za izposojo, 

vendar v naslednjem letu načrtujemo, da bomo del teh igrač tudi izposojali. Z njimi se 

lahko igrajo v knjižnici, v igralnem kotičku ali v pravljični sobi po pravljični uri. Za 

najmlajše pripravljamo pravljične ure in delavnice, ki so tematsko obarvane. Kadar je 

bilo gibanje v knjižnici omejeno zaradi Copvid-a, smo pravljice posneli  in jih v obliki 

video projekcije objavili na naši spletni strani in na Facebooku. Ob praznikih npr. ob 

tednu otroka naša pravljičarka obišče vrtce in osnovne šole. Opažamo, da imamo v tem 

obdobju veliko na novo vpisanih članov. Nekateri vrtci redno sodelujejo v Črvičkovi 

bralni znački za predšolske otroke. Otroci iz lenarškega vrtca nas obiščejo kar v 

knjižnici in zanje pripravimo kakšno pravljico. Starši ali stari starši se z najmlajšimi 

igrajo v otroškem kotičku, prebirajo slikanice in otroke navajajo na knjižnico. Ta 

kotiček se v zadnjih letih zelo razživel. V knjižnici poskrbimo, da je vsem prijetno in da 

se radi vračajo. Že drugo leto po vrsti med počitnicami za najmlajše pripravljamo 

Knjižnico pod kostanji (pravljice pod kostanji v mestnem parku, za otroke prinesemo 

tudi knjige, revije in igrače). Najmlajše in njihove starše ali stare starše tako na nevsiljiv 

način povabimo v knjižnico. V tem posebnem letu, ko je gibanje po knjižnici več ali 

manj omejeno, smo zanje pripravili tudi veliko zvočnih pravljic, odlomkov, 

videoposnetkov in vse to načrtujemo tudi še v naslednjem letu, saj ugotavljamo, da nas 

tudi tako spremljajo in odziv je zelo velik. Veliko aktivnosti za otroke je odpadlo, vendar 

upamo, da bomo spet zaživeli kot nekoč, drug ob drugem, kar našim najmlajšim veliko 

pomeni. Po skupinskih obiskih se običajno poviša vpis članov v naši knjižnici. 
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5.2.   OSNOVNOŠOLSKI OTROCI 

 

Ta skupina predstavlja največji delež naših uporabnikov. Zanje nabavljamo gradivo, ki 

je pomembno za razvoj bralne pismenosti in gradivo na različnih medijih. Ugotavljamo, 

da si otroci izposojajo e-knjige (domače branje), če so le na voljo. Nabavimo vedno več 

gradiva tudi za otroke s posebnimi potrebami (disleksija, otroci z motnjami v razvoju 

ipd.). To gradivo je tudi primerno izpostavljeno in opremljeno z dodatnimi nalepkami. 

Vsako leto dokupimo gradivo za domača branja, angleško in nemško bralno značko ter 

gradivo za razna šolska tekmovanja (Cankarjevo tekmovanje…). Otroci prve triade OŠ 

obiščejo našo knjižnico, kjer jih seznanimo z izposojo, gradivom in posebnimi zakladi. 

Nadaljujemo tudi z nacionalnim projektom Rastem s knjigo za sedme razrede OŠ. 

Predstavimo jim našo knjižnico, knjigo, ki jo kasneje prejmejo in e-vire, ki so na voljo 

pri nas (Cobiss+, Kamra, Biblos, Audibook, PressReader…). V lanskem letu smo 

pripravili tudi virtualno verzijo za večino OŠ, ki se niso mogle udeležiti srečanja v živo 

zaradi posebnih razmer. Tudi za to skupino uporabnikov bomo kupili kvalitetno 

slovensko in prevedeno knjižno gradivo, med drugimi knjige označene z znakom Zlate 

hruške. Letos smo v sklopu obeleževanja 30. obletnice izdajanja literarne revije Kekec  

in 60. obletnice ustanovitve Knjižnice Lenart, ki jo bomo obeležili junija 2022, pričeli 

izvajati nov projekt Lahkih nog naokrog z bralnim nahrbtnikom – branje za družine. 

Projekt pripomore h kakovostnemu preživljanju prostega časa in branju kakovostne 

mladinske literature. 

 

 

5.3.MLADINA 

 

Za to ciljno skupino pripravljamo razstave, potopise, predavanja. Sodelujemo s 

Študentskim klubom (njihovi člani so oproščeni članarine). Za mlade nabavljamo 

gradivo na različnih medijih, pestre vsebine, ki mlade nagovarja k različnim interesom. 

Veseli smo, ker nas člani velikokrat pohvalijo glede pestre izbire gradiva za referate in 

študij, torej strokovnega gradiva. Tudi to skupino nagovarjamo za izposojo e-knjig na 

Biblosu in  zvočnih knjig na portalu Audibook ter uporabo oddaljenih  spletnih virov, 

kjer lahko najdejo kvalitetne članke za seminarske naloge in diplome. Opažamo, da se 

v tem obdobju poveča potreba po strokovnem gradivu, ki ga potrebujejo pri študiju. V 

letošnjem letu smo pričeli z oddajo Razkrito med platnicami na lokalnem radiu 

Slovenske gorice, enkrat tedensko predstavljamo novosti, nagrajene knjige za otroke in 

mladino.  S to oddajo želimo nadaljevati, saj poskušamo nagovoriti odrasle in mladino 

ter jih medgeneracijsko povezati ter povabiti k branju. 

 

5.4. ODRASLI IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

 

Zanje nabavljamo kakovosten izbor leposlovja, poudarek je na slovenski literaturi in 

stroki. Če je le mogoče, nabavimo literaturo s področja kmetijstva (aktualno je ekološko 

kmetijstvo), veliko je povpraševanja po literaturi o osebni rasti. V knjižnici se srečujejo 

skupine za osebno rast, imajo predstavitve novih knjig ipd. 

Zelo lepo je sprejet projekt Pravljice za odrasle, ki poteka že vrsto let. Naša knjižnica 

sodeluje v tem projektu že od samega začetka. 
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Prirejamo Bralno značko za odrasle, s katero spodbujamo in promoviramo bralno 

kulturo za odrasle. Bralna značka se prične v jeseni in konča spomladi, ko ob Noči 

knjige pripravimo slovesno podelitev bralnih značk z gostujočim literatom. Od jeseni 

pa do prihodnje pomladi bomo iskali bralne užitke V družbi pozabljenih… tako smo 

poimenovali projekt v sezoni 2001/2022. 

Povezujemo in sodelujemo se tudi z drugimi društvi in zavodi na našem območju: Zvezo 

društev upokojencev Slovenske gorice,  z Območnim združenjem veteranov vojne za 

Slovenijo Lenart, Planinskim društvom Hakl, Vzgojo varstvenim zavodom Hrastovec, 

Domom ostarelih Lenart, s Konservatorijem za balet in glasbo Maribor – oddelek 

Lenart, z Varsteno delovnim centrom Polž… 

Navezali s stike z vodstvom VDC-ja Polž in za uporabnike s posebnimi potrebami 

pripravili bralni projekt V objemu knjige (neke vrste bralna značka za ljudi s posebnimi 

potrebami), projekt bomo zaključili v marcu 2022, v mesecu aprilu načrtujemo zanje 

zaključno prireditev. Tudi z domom Sv. Lenarta smo se povezali v novem  bralnem 

projektu s pomenljivim naslovom Potica, zvita iz besed, ki ga želimo nadaljevati. Odzivi 

so bili pozitivni in pohvalni.  

V sklopu domoznanskega projekta Spregledano v objektivu želimo v naslednjem letu 

predstaviti dve  pomembni osebnosti na območju naše knjižnične mreže – osredotočili 

se bomo na občini, ki ju še nismo predstavili: občina Sv. Jurij (predlog obravnavane 

osebe je Gregor Einspieler) in občina Benedikt (predloga obravnavane osebe sta 

Dominik Čolnik in Franc Zmazek).  

Tudi za odrasle predstavljamo gradivo na lokalnem radiu v tedenski oddaji Razkrito 

med platnicami, kjer dajemo prednost domačim avtorjem, projektom… 

Z namenom popularizacije zbirke bo knjižnica prisotna tudi na prireditvah, ki jih 

pripravljajo drugi zavodi, društva in občine (predvsem naša ustanoviteljica – Občina 

Lenart). 

 

 

6. NAČRTOVAN NAKUP GRADIVA 

FINANCIRANJE NAKUPA GRADIVA 

 

VIRI FINANCIRANJA ZNESEK V EUR 

Skupna sredstva občin 33.272 

Lenart 15.116 

Benedikt 3000 

Cerkvenjak 3.700 

Sv. Ana 4.700 

Av. Trojica 2.500 

Sv. Jurij 4.256 

Lastna sredstva 5000 

Ministrstvo za kulturo 19.927 

Prihodki za nakup gradiva 

skupaj 

58.199 

 

Za leto 2022 načrtujemo nakup 3110 enot knjižničnega gradiva za 19.927 prebivalcev, kar 

pomeni 0,16 enot na prebivalca. Naveden nakup načrtujemo na podlagi nakupa minulega leta  
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in v skladu z poslovnim načrtom knjižnice, ne pa tudi v skladu s standardi, ki jih že leta ne 

dosegamo. Uporabnikom želimo ponuditi kvalitetno zbirko. Tudi letos bomo bralcem 

omogočili dostop do e-knjig na portalu Biblos. Zanje bomo dokupili 330 novih naslovov, skupaj 

z osnovnim paketom oz. 90 novih naslovov brez osnovnega paketa. Omogočamo tudi dostop 

do zvočnih knjig preko ponudnika Audibook, kupili bomo osnovni paket (100 naslovov). 

Povprečna cena na enoto gradiva (brez e-knjig in zvočnih knjig) je 19,90 EUR. Pri nakupu 

gradiva bomo upoštevali priporočila stroke in potrebe okolja. Zajeli bomo vsa vsebinska in 

tematska področja ter skrbeli za ravnovesje zbirke. Sredstev običajno ni dovolj, zato je tudi v 

krajevnih knjižnicah zmanjšana nabava, zato zbirko dopolnjujemo z darovi. 

 

7. KNJIŽNICA LENART PRAZNUJE 60 LET USTANOVITVE 

 

Prihodnje leto bo v Knjižnici Lenart praznično, saj bomo obeležili praznovanje 60-letnice 

ustanovitve. Zastavili smo si kar nekaj ciljev in pripravljamo kar nekaj dogodkov: 

• Vsak mesec bomo vzpostavili sodelovanje z eno izmed osnovnih šol in vrtcev v naši 

mreži – povabili jih bomo k ustvarjanju na temo Knjižnica se zrcali v očeh otrok in 

izdelke kasneje razstavili na mladinskem oddelku. 

• Uvedli bomo izposojo neknjižnega gradiva- igrač. 

• Zasadili bomo manjše zeliščne gredice za Knjižnico Lenart s šestimi zelišči, ob naši 

60. obletnici in nato vsako leto ob obletnici dodali še eno sadiko zdravilne rastline. 

• Izdali bomo knjižico z recepti (60 receptov) značilnimi za Slovenske gorice. Z 

razstavo in zbiranjem receptov smo pričeli že v letošnjem letu z naslovom Ke¨mo jeli! 

Pri tem projektu se bomo povezali z lokalnim podjetjem Kreativna Pika in društvi 

kmečkih žena in gospodinj v naši knjižnični mreži. 

• Priprava osrednjega dogodka junija 2022 z gostjo, častno občanko občine Lenart, 

sestro Nikolino Rop, avtorico številnih knjig. 

• Pripravili bomo (video) razstavo Knjižnica skozi čas. 

 

 

8. PROMOCIJA, DOSTOPNOST IN POSEBNOSTI ZBIRKE 

 

V okviru območnosti sodelujemo z Mariborsko knjižnico, ki za nas pripravlja razna 

izobraževanja in so nam vedno na voljo. Z Mariborsko knjižnico in knjižnico Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica imamo že nekaj časa dogovor o brezplačni medknjižnični izposoji, ki jo 

uporabniki s pridom uporabljajo. V prihodnjem letu bomo lahko s sredstvi, ki so pridobljena v 

okviru območne knjižnice, Mariborske knjižnice, digitalizirali deli domačega avtorja Ignaca 

Koprivca. 

Promocija zbirke in novosti poteka v knjižnici skozi celo leto na posebej izpostavljenih policah 

in priložnostnih razstavah. Po posameznih oddelkih knjižnice bodo vedno izpostavljene 

vsebinsko kvalitetne novitete, ki jih priporočamo v branje, poslušanje in ogled. Razstave 

opremimo s plakati, ki jih oblikuje naša oblikovalka in so nam v ponos, saj so res všečni in 

kvalitetni, podobne stvari izpostavljamo tudi v krajevnih knjižnicah. V knjižnici je tudi tabla, 

kjer predstavljamo novo kakovostno, slovensko in tujo literaturo.  

Knjižnično gradivo in dogodke promoviramo tudi na naši spletni strani, Facebook profilu, 

Instagramu, kjer so prav tako všečno oblikovani, podprti s fotografijami ali celo video  
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projekcijo. Tudi na spletni strani predstavljamo novosti in našim uporabnikom priporočamo v 

rubriki za mlade in posebej za odrasle. V zadnjem letu smo se povezali z lokalnim radiem, 

Radiem Slevenske gorice, v redni tedenski oddaji Razkrito med platnicami, kjer za naše bralce 

in poslušalce razkrivamo nova dela, ki smo jih nabavili, jih sproti obveščamo o projektih, 

pomembnih dogodkih, obeležjih, nagrajenih delih. Oddaja je na sporedu dvakrat tedensko, 

enkrat za odrasle, enkrat za mladino. 

Mesečno objavljamo prispevek o našem delu v lokalnem časopisu Ovtarjeve novice, tedensko 

pa na portalu Ovtar24. Občasno tudi v prilogi časnika Večer – Štajerc. O morebitnih  novih 

projektih in analizah le-teh objavljamo na portalu Knjižničarske novice (NUK). 

O prebranem in novostih pišemo tudi na portalu Dobre knjige, del domoznanskega gradiva smo 

predstavili na portalu Kamra in dLibu, načrtujemo sodelovanje na portalu Obrazi slovenskih 

pokrajin. 

Vsem obiskovalcem, tudi v krajevnih knjižnicah je na voljo brezplačna revija Bukla. To je 

revija o dobrih knjigah, ki predstavlja knjižne novosti za odrasle, mladino in otroke, leposlovje 

in stroko. Pod drobnogled postavlja tudi literarne ustvarjalce in njihova nova dela ter 

nagrajence. 

Vpogled v knjižnično zbirko je na voljo preko javno dostopnega kataloga COBISS+.  

Tudi domoznanski oddelek dopolnjujemo z gradivom iz naših logov in sodelujemo z domačimi 

društvi, zavodi in sofinancerji. Knjžnica sodeluje tudi na prireditvah, ki jih organizirajo drugi 

zavodi, občine in društva. 

Za aktualnost knjižnične zbirke skrbimo z odpisi, sprejemamo tudi darove, ki jih glede na 

aktualnost in potrebe uvrstimo v našo zbirko, v osrednjo ali krajevne knjižnice. 

 

9. ZAKLJUČEK 

 

»Covid« obdobje smo vzeli kot izziv, ne kot problem in se iz tega veliko naučili. Zelo velik 

korak k promociji in obveščanju naših uporabnikov smo naredili z našo novo spletno stranjo. 

Kar nekaj projektov, spletnih dogodkov je nastalo v tem času, s čemer želimo nadaljevati tudi 

v prihodnjem letu.  

Nakup gradiva je še vedno eden izmed temeljev naše dejavnosti, ki mu tudi v naši knjižnici 

posvečamo veliko pozornosti. Naš cilj je oblikovati kvalitetno knjižnično zbirko in hkrati 

zadostiti potrebam naših uporabnikov.  

Pomembno je, da se gradivo izposoja, da zbirka doseže obrat, k čemer lahko veliko pripomore 

tudi promocija. V letu 2022 bomo poskušali letni načrt nakupa približati realno zastavljenim 

ciljem. Zavedamo se, da standardov z danimi sredstvi ne moremo doseči, tako na področju 

nakupa gradiva kot pomanjkanju kadrov in prostorski stiski v krajevnih knjižnicah. Toda s 

pozitivnim odnosom bomo poskrbeli, da gradivo najde pot do bralca in da širimo svoje 

poslanstvo in vizijo med uporabniki ter soustvarjalci naših projektov.  

 

 

Pripravili: Zdenka KRAUTIČ, višja bibliotekarska referentka  

Petra KRANVOGEL KOROŠEC, direktorica 
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