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11  UUVVOODD  
  

Strateški načrt Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik za obdobje 2013 – 2018 je osnova za načrtovanje in izhaja iz 

določil Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. 87/01) in podzakonskih aktov, Strategije razvoja splošnih knjižnic 2013-

2020 ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik. Načrtovanje knjižnične 

dejavnosti in vizija Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik sta pogojena z dosedanjim delovanjem, tradicijo in 

strokovnimi izkušnjami, v veliki meri pa je sistem regionalno organizirane ustanove utemeljen predvsem z 

racionalnostjo delovanja. Pri načrtovanju izhajamo iz strokovnih zahtev, analize organizacije in ugotovitev, kaj 

smo dosegli, ter iz analize okolja. Vodilo strateškega načrta knjižnice je usmerjenost k uporabnikom. S 

kakovostjo storitev in zadovoljnimi uporabniki želimo doseči poslovno odličnost.  

 

22  VVIIZZIIJJAA  
  

S strokovno usposobljenimi in motiviranimi knjižničarji zagotavljati dostop do raznolike in široke zbirke 

knjižničnega gradiva ter zadovoljiti potrebe svojih uporabnikov in širšega okolja predvsem na področju kulture, 

razvedrila, izobraževanja in informacijskega opismenjevanja. 

 

33  PPOOSSLLAANNSSTTVVOO  
 

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za prebivalce v svojem 

okolju. Uporabnikom predstavlja informacijsko, kulturno, izobraževalno ter socialno središče. Zagotavlja dostop 

do kvalitetnega in raznolikega knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij ter dostop do domoznanskega 

gradiva. Spodbuja bralno kulturo in vseživljenjsko izobraževanje. Organizira posebne oblike dejavnosti za 

otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami. Za prijetno izpolnjevanje prostega časa svojih uporabnikov 

in širšega okolja organizira kulturne prireditve, ki so povezane z našo dejavnostjo.  

 

44  ZZAAKKOONNSSKKAA  PPOODDLLAAGGAA  
 

Zakoni  

 Zakon o zavodih (Uradni list RS 12-481/1991, RS 17-599/1991-I, RS 55-2515/1992, RS 13-587/1993, RS 66-

2401/1993, RS 66-2402/1993, RS 45-17351/1994, RS 8-379/1996, RS 31-1439/2000, RS 36-1687/2000, RS 

127-5348/2006), 

 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS 87-4446/2001, RS 96-4807/2002), 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS 96-4807/2002, RS 123-5268/2006, RS 

7-249/2007, RS 53-2830/2007, RS 65-3565/2007, RS 56-2344/2008, RS 4-129/2010, RS 20-822/2011, RS 

100-4259/2011). 

 

Podzakonski predpisi:  

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS 73-3540/2003, RS 

70-3046/2008, RS 80-3135/2012),  

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS 29-1129/2003), 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3370.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV5163.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_URED2851.html
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 Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS 105-4629/2003). 

  

Drugi dokumenti  

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 

12/2003), 

 Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005),  

 Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2004), 

 Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013-2020, 

 Drugo. 

 

55  ZZGGOODDOOVVIINNAA11  

55..11  ZZaaččeettkkii  

Že v 19. stoletju so zavedni Slovenci na Dolu pri Hrastniku ustanovili Bralno društvo, v Hrastniku pa leta 1906 

Narodno čitalnico, kjer so prirejali veselice, plese, veseloigre, izlete. Zbirali so tudi knjige, ki so jih posojali 

predvsem svojim članom. 

Med prvo svetovno vojno je delovanje popolnoma zastalo,  po vojni pa se je zlasti delavska mladina združevala 

v razna društva (Vesna, Svoboda, Vzajemnost). V teh društvih so delovale tudi knjižnice, ki so imele sicer 

skromne fonde knjig, vendar že precej stalnih bralcev. 

V Hrastniku je društvo Svoboda delovalo v zgornjem in spodnjem delu, zato sta bili tudi knjižnici dve. Prva je 

imela 134 knjig, druga pa je štela 80 slovenskih in 100 nemških. Obe knjižnici so vodili »knjižničarji«, ki so bili 

obenem odborniki društev. Odprti sta bili enkrat do dvakrat tedensko, bralci so plačevali izposojnino, s katero 

so knjižničarji nabavljali nove knjige. 

To lepo knjižnično rast pa je pokončala druga svetovna vojna, ko je večji del knjižničnega fonda izginil ali 

propadel. Po vojni je prizadevna hrastniška mladina začela zbirati ostanke raznešenih knjig. Ustanovljeno je 

bilo kulturno-umetniško društvo Aleš Kaplja, ki je v zgornjih prostorih nekdanjega Konzuma organiziralo 

knjižnico. Vodili so jo prostovoljci-amaterji, brez katalogov in drugih pripomočkov. Imeli so le inventarno 

knjigo. Knjige so bile postavljene po formatih. 

Kasneje je skrb za razvoj knjižnice prevzel Ljudski odbor občine Hrastnik. Imenovana je bila Ljudska knjižnica 

Hrastnik, ki je leta 1960 postala samostojni zavod. Sledilo je obdobje strokovnega urejanja po takratnih 

sodobnih knjižničarskih metodah: knjižnico je vodila strokovno usposobljena knjižničarka, ki je delala hkrati v 

dveh knjižnicah (v Konzumu in v Steklarni). Vse knjige so bile vpisane v inventarno knjigo, izdelani so bili 

katalogi. Urejeni sta bili kartoteka bralcev in evidenca o izposojenih knjigah. Knjižnica je bila odprta za bralce 

dvakrat do trikrat tedensko, bralci so plačevali minimalno izposojnino. Nakup knjižničnega gradiva je bil zelo 

skromen, saj je bilo sredstev za nakup knjig malo. 

Novo upanje za knjižnico je bil nov zakon o knjižničarstvu leta 1961, ki je zahteval ustanavljanje matičnih 

knjižnic v občinah, kar je knjižnica leta 1967 tudi postala. V tem času je štela 7.600 knjig, imela je 2.150 

obiskovalcev, izposodila 5.300 knjig in nabavila 180 novih. 

                                                 
1 Povzeto po: Splošnoizobraževalne knjižnice v Zasavju in problemi njihove organiziranosti. V: Knjižnica. - ISSN 0023-

2424. - 25, št. 1/4 (1981), str. 190-196. 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV5318.html
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf
http://www.nuk.uni-lj.si/kis/navodilo_za_izlocanje.html
http://www.nuk.uni-lj.si/kis/navodilo_za_izlocanje.html
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55..22  IIzzhhooddiiššččee  rraazzvvoojjaa                                                    

V letu 1971 so se slovenske knjižnice povezale v mrežo splošnoizobraževalnih knjižnic z namenom, da s svojim 

knjižničnim gradivom in dejavnostjo zadovoljujejo potrebe po izobraževanju, informacijah in kulturnem 

razvedrilu. Takrat so tudi začele potekati priprave za ustanovitev temeljne kulturne skupnosti, ki naj bi 

prevzela skrb za razvoj kulture v občini. Prva leta so največjo pozornost namenili prav razvoju knjižničarstva v 

Hrastniku. 

Leta 1972 se je knjižnica preselila v preurejene spodnje prostore Konzuma. Dobila je sodobno opremo in 

ločena oddelka za odrasle in mladino. Poleg matične knjižnice je imela še dve izposojevališči: na Dolu in v 

Steklarni. Odprta je bila vsak dan z opoldansko prekinitvijo, izposojevališči pa enkrat tedensko. Knjige so bile 

razvrščene po sistemu prostega pristopa. Število katalogov se je povečalo, poleg knjig so bili bralcem na voljo 

tudi časniki in časopisi. Z zaposlitvijo še ene strokovne delavke se je dejavnost razširila predvsem na 

organizirano vzgojo mladih bralcev z urami pravljic, pedagoškimi urami, knjižnimi ugankami, kvizi in podobno. 

Uvedena je bila članarina. Knjižna zaloga je ob koncu sedemdesetih let štela 17.000 knjig, obiskovalcev je bilo 

11.300, ki so si izposodili 31.000 knjig. Na novo je nabavila 1.225 knjig. 

Po izdaji Zakona o združenem delu se je knjižnica zaradi premajhnega števila zaposlenih leta 1980 združila v 

organizacijo Kulturno-rekreacijski center 14. oktober Hrastnik. Prizadevala si je, da bi presegla svojo 

tradicionalno vlogo zbiranja in hranjenja gradiva, da ne bi bila samo prostor, kjer se izposojajo knjige, ampak 

bi postala kulturno bogato in družabno središče Hrastnika. 

Leta 1984 se je preselila v prostore Dijaškega doma, sedaj Doma starejših. S pridobitvijo čitalnice se ji je odprla 

možnost organiziranja kulturnih prireditev. Posvečala se je intenzivnejši knjižni in knjižnični vzgoji mladih 

bralcev. Uvajati je pričela neknjižno gradivo: med zasavskimi knjižnicami je zaorala ledino pri izposoji video in 

avdio gradiva. Ob koncu osemdesetih let je knjižnica hranila 31.500 knjig, 170 izvodov časopisja, 1.800 izvodov 

neknjižnega gradiva. Odprta je neprekinjeno od 11. do 19. ure. 

Imela je še dve izposojevališči, v Steklarni in na Dolu pri Hrastniku. Zaposlene so tri strokovne delavke. 

55..33  OObbddoobbjjee  rraassttii  

Obdobje od leta 1990, ko so se začele slovenske knjižnice povezovati v računalniško informacijsko mrežo in že 

razvijati specialne storitve za uporabnike, lahko imenujemo fazo rasti. V tem obdobju je pomembno vplivala 

gradnja virtualne elektronske knjižnice COBISS (kooperativni online bibliografski sistem in servisi), ki ga je 

zasnoval IZUM (Inštitut informacijskih znanosti Maribor). V letu 1996 je IZUM Maribor v sodelovanju z 

Ministrstvom za kulturo v hrastniški knjižnici namestil programsko opremo COBISS, skrbel za delovanje in 

vzdrževanje računalniškega sistema, na katerem deluje še danes. Zaradi neštetih novih nalog in dejavnosti je 

bilo delo za zaposlene velika obremenitev. Ob tekočem delu je bilo potrebno vnesti v bazo podatkov celoten 

knjižnični fond, ki je takrat vseboval 31.500 enot knjižničnega gradiva. 

Začela se je razvijati knjižnična dejavnost z načrtnim in rednim nakupom knjižničnega gradiva (iz namenskih 

sredstev občine in Ministrstva za kulturo). Knjižnica je povečevala svojo ponudbo in razvijala nove oblike dela, 

ki so privabile številne obiskovalce knjižnice. Začeli so se literarni večeri, predstavitveni ogledi knjižnice, 

pravljične ure, knjižne uganke, bibliopedagoške ure, razstave, predšolska bralna značka, knjižni kvizi, potopisna 

in druga predavanja, razstave itd. 
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V letu 1996 so bili s sredstvi Ministrstva za kulturo in občinskimi sredstvi preurejeni in razširjeni prostori 

knjižnice, kar je bila velika pridobitev za naše uporabnike. Knjižnica je postala prijaznejša, prostori v njej 

prijetni, obisk in izposoja sta bila v vidnem porastu. Ob redni knjižnični dejavnosti je knjižnica skrbela za 

razvoj knjižnične dejavnosti predvsem s povečanjem knjižničnega gradiva in prostora ter s tem pridobila 

številne obiskovalce na prireditvah in v knjižnici. 

Leta 1998 se je knjižnica poimenovala po rojaku Antonu Sovretu, humanistu in prevajalcu, in si s tem pridobila 

ugled med ostalimi knjižnicami v Sloveniji. Žal pa sta v tem obdobju zamrli izposojevališči v Steklarni in na 

Dolu pri Hrastniku, ki smo jih morali zaradi neustreznih prostorov zapreti. Razpoložljiva finančna sredstva so 

namenjena razvoju osrednje knjižnice, ki mora slediti razvojnim usmeritvam. 

Novi Zakon o knjižničarstvu leta 2001 je v knjižničarsko stroko uvedel precej novosti, predvsem na področju 

dejavnosti, ustanovitve, financiranja in nadzora knjižnic. Med drugim je določil, da morajo biti knjižnice na 

območju z več ali okrog 10.000 prebivalci samostojni javni zavodi. Tako se je knjižnica leta 2002 z Odlokom o 

ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik izločila iz zavoda Kulturno-rekreacijski center 

Hrastnik in marca leta 2003 pričela tudi samostojno poslovati. 

Do leta 2010 je knjižnica poslovala v stavbi Doma starejših Hrastnik. Iz leta v leto se je kazal konstanten porast 

števila enot zaloge knjižničnega gradiva, prav tako pa tudi števila obiskovalcev in izposoja. 267 m² uporabnega 

prostora je postalo bistveno premalo za normalno izvajanje knjižnične dejavnosti. Januarja 2010 se je knjižnica 

preselila v bivšo poslovno stavbo v center Hrastnika. 

 

Nova knjižnica ima večje in ustreznejše prostore, sedaj deluje na površini 456 m². Opremljena je bila z novo 

opremo. Čeprav ima knjižnica en izposojevalni pult, je razdeljena na oddelek za otroke in mladino ter oddelek 

za odrasle. Knjižnica omogoča normalen dostop povsod tudi gibalno oviranim ljudem, kar pomeni da knjižnica 

v skladu s svojim poslanstvom uveljavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva, informacij in storitev prav 

vsem prebivalcem na območju knjižnice. Na oddelku za odrasle se nahaja sodobno opremljena računalniška 

učilnica, ki omogoča uporabnikom pregledovanje spletnih vsebin na internetu, elektronske pošte, pisanje in 

oblikovanje besedil ter pregledovanje podatkovnih zbirk. Za potrebe prireditev ima knjižnica avdiovizualni 

sistem, to je projektor z velikim platnom ter ozvočenje.  

V letu 2010 je knjižnica dobila tudi novo grafično podobo. Nova celostna grafična podoba daje knjižnici boljšo 

prepoznavnost in originalnost.  

 

  
66  DDEEJJAAVVNNOOSSTT  KKNNJJIIŽŽNNIICCEE  

 

Knjižnica izvaja knjižnično dejavnost, ki zajema: 

 zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 

 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

 izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 

 posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 

 sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

 pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 
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 informacijsko opismenjevanje, 

 varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 

 drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

 

Knjižnica v  okviru javne službe izvaja še naslednje naloge: 

 sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 

 zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

 zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

medijih, 

 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju 

bralne kulture, 

 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 

 organizira kulturne prireditve, ki so povezane z našo dejavnostjo.  

 

V okviru naštetega mora knjižnica imeti: 

 ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva, 

 ustrezno število usposobljenih strokovnih delavcev, 

 ustrezen prostor in opremo, 

 ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti. 

 

77  OOCCEENNAA  TTRREENNUUTTNNEEGGAA  PPOOLLOOŽŽAAJJAA  KKNNJJIIŽŽNNIICCEE  
 

Prednosti: 

 dobri prostorski pogoji in oprema knjižnice 

 primerna lokacija knjižnice, 

 zadovoljstvo uporabnikov, 

 dober obisk, primerna izposoja, 

 ustrezna kadrovska zasedba, 

 prijazen in strokoven kader, 

 ažurna ponudba novosti s knjižnega trga, kar je posledica dobro razvite mreže akviziterjev z 

različnih založb, 

 dobra računalniška oprema za uporabnike knjižnice, 

 veliko število prireditev ter številčna obiskanost le-teh.  

 

Slabosti: 

 nižanje namenskih finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, 

 posledično temu, nezmožnost nakupa aktualnih knjižnih izdaj, 

 slaba ponudba elektronskih publikacij. 
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88  SSTTRRAATTEEŠŠKKII  PPRROOGGRRAAMMSSKKII  CCIILLJJII  IINN  SSTTRRAATTEEGGIIJJEE  ZZAA  NNJJIIHHOOVVOO  DDOOSSEEGGAANNJJEE  

88..11  KKnnjjiižžnniiččnnaa  zzbbiirrkkaa  

 

Knjižnična zbirka je tisto, s čimer vsaka splošna knjižnica uresničuje svoje poslanstvo. Izgradnja le te je 

načrtovan in dinamičen proces, ki mora temeljiti na pisnem dokumentu o nabavni politiki. Z njim se opredelijo 

temeljne poti in cilji, po katerih bo izgradnja knjižnične zbirke sistematična, transparentna in racionalna.  

Prirast novega gradiva je v knjižnici strokovni delovni proces, ki poteka načrtno, sistematično, neprekinjeno in 

s katerim knjižnica vzdržuje aktualnost svoje temeljne zaloge knjižničnega gradiva.  Knjižnično gradivo v 

knjižnico priteka na tri načine: nakup, zamenjava in dar. Nakup je v knjižnici poglavitni vir za pridobivanje 

gradiva, saj je edini iz katerega priteka samo želeno gradivo. Knjižnica mora pripraviti letni načrt nakupa 

knjižničnega gradiva, ki je prilagojen standardom in normativom. Z zamenjavo knjižnica zamenja svoj »mrtvi 

fond« s publikacijami drugih knjižnic. Z darom pa knjižnica pridobi gradivo, ki je tudi zelo pomembno, saj ga 

pridobi brez vlaganja finančnih sredstev. Knjižnica sprejema darove posameznikov ali institucij.  

Knjižnica nabavlja gradivo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev, pri tem pa mora upoštevati določila 

standarda za splošne knjižnice in sicer mora pri letnem prirastu vzdrževati  

naslednja razmerja: 60% naslovov strokovnega gradiva in 40% naslovov leposlovja. Letni prirast mora 

vsebovati 30 % naslovov gradiva za mladino, od tega 60% naslovov strokovnega gradiva in 40% naslovov 

leposlovja.  

Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so sestavljena iz sredstev Ministrstva za kulturo, ki jih knjižnica 

pridobi na podlagi javnega razpisa, iz sredstev proračuna Občine Hrastnik in iz lastnih sredstev. S sredstvi 

Ministrstva za kulturo knjižnica načrtuje nakup predvsem zahtevnejše in kvalitetne literature.  

 

Cilj 1: povečati uporabo relativno obsežne in pestre zbirke knjižničnega gradiva 

Cilj 2: knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala svoje gradivo dejanskim in potencialnim 

uporabnikom 

Cilj 3: Pri pridobivanju in strokovni obdelavi bo knjižnica sledila strokovnim standardom in priporočil ter 

zagotavljala čim hitrejšo dostopnost novo nabavljenih virov 

Cilj 4: Knjižnica skrbi za razvoj branja in bralne kulture s knjižničnim gradivom in informacijami. 

 

Strategije: 

 Slediti razvoju novih oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij. 

 Obdržati zalogo 4 izvode knjig na prebivalca. 

 Primerno hraniti in varovati svoje gradivo. 

 Zagotavljanje sprotne obdelave novega knjižničnega gradiva. 

 Zagotavljanje ustreznega števila izvodov knjižničnega gradiva glede na potrebe in pričakovanja 

uporabnikov za čimbolj uravnotežen obrat vsega gradiva. 

 Izdelovanje četrtletnega seznama novosti, ki jih bo knjižnica razpošiljala na različne naslove ustanov, 

šol, organizacij in tudi nekaterim posameznikom, ki so dolgoletni člani in ljubitelji knjižnice. Sezname 

novo nakupljenih gradiv bo knjižnica pošiljala v elektronski obliki (PDF) na njihove elektronske 

naslove.  
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 Objavljati dokumente, ki javnost seznanjajo z nabavno politiko knjižnice. 

 Skrbeti za razvoj branja in bralne kulture. Uporabnika seznanjati z možnostmi za uporabo, ga 

motivirati, svetovati in pomagati pri iskanju, izboru, vrednotenju.  

88..22  DDoommoozznnaannssttvvoo  

  

Domoznanstvo pomeni zanimanje za vse in zbiranje vsega, kar je v zvezi z domačo zemljo, z domačim 

okoljem. Osnovni namen domoznanske dejavnosti v knjižnici je omogočanje prebivalcem oziroma uporabnikom 

tekoče informiranje o aktualnih dogodkih in dogajanju na njihovem območju ter seznanjanje z razvojem okolja. 

Hkrati pa mora omogočiti uporabnikom vpogled v zgodovinske, geografske in druge vire, ki jih knjižnica 

pridobiva z zbiranjem, obdelovanjem in hranjenjem tudi starejšega domoznanskega gradiva. 

Knjižnica se zaveda, da je ena izmed njenih najpomembnejših nalog tudi zbiranje domoznanskega gradiva. 

Trenutno to zanjo opravlja Osrednja knjižnica Celje, vendar je knjižnica tudi sama pričela z zbiranjem in 

oblikovanjem domoznanske zbirke. 

Oblikovala se je zbirka 715 starih razglednic in fotografij z območja občine Hrastnik ter 25 dokumentov 

domoznanske vsebine. Zbirka je namenjena proučevanju domoznanstva, priložnostnim razstavam ter 

domoznanskemu večeru Hrastnik na starih razglednicah. Pri oblikovanju zbirke so nam bili v veliko pomoč 

zasebni zbiralci starih razglednic in fotografij z območja Hrastnika. Zbrane razglednice so se večinoma vrnile 

lastnikom, knjižnica pa hrani poskenirane kopije. 

V letu 2010 oz. s pridobitvijo novih prostorov smo oblikovali tudi stalno zbirko, poseben del domoznanske 

zbirke »Sovretov kotiček«: zbirko del rojaka, prevajalca, klasičnega filologa in humanista, akademika prof. 

Antona Sovreta, po katerem nosi knjižnica ime. Zbrana zbirka je urejena v posebni vitrini. 

Sodelujemo tudi pri projektu Kamra. Regijski portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane 

vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah.  

V letu 2012 smo se priključili tudi k projektu Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja. 

 

V naslednjih letih so na področju domoznanstva naslednji cilji:  

1. Nadaljevati delo v domoznanstvu z enako zavzetostjo kot doslej. 

 

Strategije: 

 dobro sodelovati z lokalno skupnostjo in z vsemi organizacijami v njej, 

 dobro sodelovati tudi s posamezniki, ki nam bodo pomagali bogatiti našo domoznansko zbirko, 

 dobro sodelovati z osrednjo območno knjižnico v Celju, 

 omogočati čim bolj nemoten dostop do domoznanske zbirke, 

 organizirati razstave domoznanskega gradiva. 

88..33  UUppoorraabbnniikkii  iinn  ssttoorriittvvee  

8.3.1 Obisk in izposoja 

Ker se v knjižnici lahko pohvalimo z visoko izposojo in obiskom  lahko za ta segment načrtujemo naslednji cilj: 

1. Obdržati vsaj tak obisk in izposojo oz. povečati obisk in izposojo  
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8.3.2 Izobraževanje uporabnikov 

Eno izmed ključnih poslanstev knjižnice je izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice in njenih virov. 

Redno organiziramo in izvajamo individualno izobraževanje uporabnikov ter izobraževanje organiziranih 

skupin ter drugih. V družbi, ki se na poti do znanja, utaplja v informacijah, je usposabljanje za informacijsko 

pismenost še posebej pomembno. Zato smo v letu 2008 pričeli z računalniškimi tečaji za odrasle. Tečaj je 

doživel zelo pozitiven odziv s strani udeležencev.  

 

Cilj:  

1. Nadaljevati z izvajanjem računalniškega tečaja za odrasle. 

2. Kvalitetno izvajati individualno izobraževanje uporabnikov ter izobraževanje organiziranih skupin dijakov, 

študentov, uporabnikov v tretjem življenjskem obdobju ter drugih. 

 

Strategije: 

 individualno izobraževanje ob vpisu, 

 izobraževanje uporabnikov za iskanje informacij s pomočjo COBISS/OPAC-a, 

 izobraževanje uporabnikov za uporabo računalnikov in iskanje po elektronskih informacijskih virih. 

8.3.3 Kulturne prireditve 

Kot pomembno kulturno središče bo knjižnica dejavnosti na tem področju dopolnjevala z različnimi 

prireditvami. 

 

Cilj : obdržati visoko število prireditev za odrasle in otroke ter mladino. Ravno tako obdržati oz. še povečati 

število udeležencev na prireditvah. 

 

Strategije povečanja obiskov prireditev : 

 obveščanje o prireditvah v medijih, na spletni strani knjižnice, socialnih omrežjih ter v prostoru 

knjižnice,  

 organizirati čim bolj raznovrstne prireditve, 

 uspešne prireditve se lahko ponovijo, 

 kot finančno pomoč pridobiti donatorje. 

 

99  KKNNJJIIŽŽNNIIČČNNOO  OOSSEEBBJJEE  

99..11  KKnnjjiižžnniiččnnii  ddeellaavvccii  

Po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, ki določa minimalne pogoje na 

podlagi triletnega slovenskega povprečja, bi morala imeti hrastniška knjižnica 7 delavcev, po standardnih 

izračunih (Standardi za splošne knjižnice, 2005) pa bi morali imeti 8 zaposlenih. 

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. 
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V letu 2010 in 2012 smo pridobili dve dodatni zaposlitvi.  V knjižnici je sedaj zaposlenih 6 delavcev (direktor, 

ekonom, bibliotekar, višji knjižničar in dva knjižničarja). Finančno-računovodsko službo opravlja Kulturno 

rekreacijski center Hrastnik. 

Na področju kadrov ne načrtujemo novih zaposlitev. 

 

99..22  SSttrrookkoovvnnoo  iizzoobbrraažžeevvaannjjee  iinn  iizzppooppoollnnjjeevvaannjjee  kknnjjiižžnniiččnniihh  ddeellaavvcceevv  

Izobraževanje je ena od temeljnih pravic in dolžnosti vsakega zaposlenega. Glede na vedno večje zahteve 

uporabnikov in na vedno novejšo tehnologijo je naš cilj:  

 

1.  Zagotavljanje izobraževanja in skrb za razvoj kadrov. 

 

Strategije: 

 le s stalnim izobraževanjem bomo aktualni in povsem na voljo uporabnikom, ki od nas zahtevajo 

vedno več in vedno bolj kvalitetno opravljeno delo. 

99..33  KKnnjjiižžnniiččnnii  pprroossttoorrii  iinn  tteehhnniiččnnaa  oopprreemmaa  

 
Nova knjižnica deluje na površini 456 m². Opremljena je bila z novo tehnično opremo. Knjižnica omogoča 

normalen dostop povsod tudi gibalno oviranim ljudem, kar pomeni da knjižnica v skladu s svojim poslanstvom 

uveljavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva, informacij in storitev prav vsem prebivalcem na območju 

knjižnice. Na oddelku za odrasle se nahaja sodobno opremljena računalniška učilnica, ki omogoča uporabnikom 

pregledovanje spletnih vsebin na internetu, elektronske pošte, pisanje in oblikovanje besedil ter pregledovanje 

podatkovnih zbirk. Za potrebe prireditev ima knjižnica avdiovizualni sistem, to je projektor z velikim platnom 

ter ozvočenje.  

Tehnično opremo sestavlja: 

- reprodukcijska oprema (barvna večnamenska naprava, tiskalnik, scaner); 

- računalniška in komunikacijska oprema (osebni računalnik, modem, faks, telefon idr.); 

- avdiovizualna oprema (diaprojektor, radio in cd predvajalnik); 

- tehnična oprema za vizualno, slušno in fizično ovirane uporabnike (elektronska lupa za slabovidne). 

 

Cilj: Posodabljanje tehnične opreme 

 

1100  SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  
 

Knjižnica se bo trudila in prizadevala dobro sodelovati s ustanoviteljico Občino Hrastnik, javnimi zavodi, 

društvi ter z vsemi ostalimi organizacijami v hrastniški občini.  

Pomembno je tudi sodelovanje med knjižnico in gospodarstvom in pridobivanje donatorskih sredstev.  

Velik poudarek bo imela knjižnica na sodelovanju z vrtci in osnovno šolo. 

 

Cilj: vzdrževati in nadgrajevati dobro in kontinuirano sodelovanje z omenjenimi organizacijami 
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1111  ZZAAKKLLJJUUČČEEKK  
 

Da bo knjižnica lažje ovrednotila opravljeno delo in načrtovala nove projekte, bo izvajala ankete med 

uporabniki, potencialnimi uporabniki in zaposlenimi v knjižnici. Potrebno bo ugotoviti, kako knjižnica 

zadovoljuje potrebe uporabnikov, definirati temeljne omejitve in slabosti v delovanju knjižnice ter predlagati 

izboljšave, ki bodo vodile k čim bolj učinkovitem delovanju knjižnice. 

 

Knjižnica Antona Sovreta bo z lastnim gradivom in z gradivom, do katerega bo posredovala samo dostop, ter z 

različnimi drugimi dejavnostmi in storitvami delovala kot informacijsko, kulturno, izobraževalno ter socialno 

središče, iz katerega bodo uporabniki zadovoljno odhajali in se vedno znova vračali. 

 

 

Hrastnik, april 2013                     Direktorica: 

                                      mag. Mateja Planko 

 

 

Soglasje 

Hrastnik, 11.04.2013                         Svet Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik 

                       Predsednik/ca: 

               


