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Stran 3
od 19
1 UVOD
Strateški naèrt Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik za obdobje 2018 – 2023 je osnova za naèrtovanje in izhaja iz
doloèil Zakona o knjižnièarstvu (Ur. l. 87/01) in podzakonskih aktov, Strategije razvoja splošnih knjižnic 2013-2020
ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik. Naèrtovanje knjižniène 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 naèrtovanju izhajamo iz strokovnih zahtev, analize organizacije in ugotovitev, kaj smo dosegli, ter iz
analize okolja. Vodilo strateškega naèrta knjižnice je usmerjenost k uporabnikom. S kakovostjo storitev in
zadovoljnimi uporabniki želimo doseèi poslovno odliènost.

2 VIZIJA
S strokovno usposobljenimi in motiviranimi knjižnièarji zagotavljati dostop do raznolike in široke zbirke
knjižniènega gradiva ter zadovoljiti potrebe svojih uporabnikov in širšega okolja predvsem na podroèju kulture,
razvedrila, izobraževanja in informacijskega opismenjevanja.

3 POSLANSTVO

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnièno dejavnost za prebivalce v svojem okolju.
Uporabnikom predstavlja informacijsko, kulturno, izobraževalno ter socialno središèe. Zagotavlja dostop do
kvalitetnega in raznolikega knjižniènega 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 èasa svojih uporabnikov in širšega okolja
organizira kulturne prireditve, ki so povezane z našo dejavnostjo.
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4 ZAKONSKA PODLAGA
Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992
- ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 ZJZP),
Zakon o knjižnièarstvu (Uradni list RS, št. , 96/2002 - ZUJIK, 92/2015),
Zakon o uresnièevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, - odl. US, 111/2013, 68/2016).
Podzakonski predpisi:
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižniène dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS 73-3540/2003, RS 703046/2008, RS 80-3135/2012),
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS 29-1129/2003),
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 knjižnièno dejavnost, 2005),
Navodilo za izloèanje in odpis knjižniènega gradiva (NUK, 2004),
Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013-2020,
Drugo.
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5 ZGODOVINA
5.1 Zaèetki
Že v 19. stoletju so zavedni Slovenci na Dolu pri Hrastniku ustanovili Bralno društvo, v Hrastniku pa leta 1906 Narodno
èitalnico, kjer so prirejali veselice, plese, veseloigre, izlete. Zbirali so tudi knjige, ki so jih posojali predvsem svojim
èlanom.
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 »knjižnièarji«, ki so bili obenem
odborniki društev. Odprti sta bili enkrat do dvakrat tedensko, bralci so plaèevali izposojnino, s katero so knjižnièarji
nabavljali nove knjige.
To lepo knjižnièno rast pa je pokonèala druga svetovna vojna, ko je veèji del knjižniènega fonda izginil ali propadel.
Po vojni je prizadevna hrastniška mladina zaèela zbirati ostanke raznešenih knjig. Ustanovljeno je bilo kulturnoumetniško društvo Aleš Kaplja, ki je v zgornjih prostorih nekdanjega Konzuma organiziralo knjižnico. Vodili so jo
prostovoljci-amaterji, brez katalogov in drugih pripomoèkov. Imeli so le inventarno knjigo. Knjige so bile postavljene
po formatih.
Kasneje je skrb za razvoj knjižnice prevzel Ljudski odbor obèine Hrastnik. Imenovana je bila Ljudska knjižnica
Hrastnik, ki je leta 1960 postala samostojni zavod. Sledilo je obdobje strokovnega urejanja po takratnih sodobnih
knjižnièarskih metodah: knjižnico je vodila strokovno usposobljena knjižnièarka, 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 plaèevali minimalno izposojnino. Nakup knjižniènega gradiva je bil zelo skromen, saj je bilo sredstev za
nakup knjig malo.
Novo upanje za knjižnico je bil nov zakon o knjižnièarstvu leta 1961, ki je zahteval ustanavljanje matiènih knjižnic v
obèinah, kar je knjižnica leta 1967 tudi postala. V tem èasu je štela 7.600 knjig, imela je 2.150 obiskovalcev, izposodila
5.300 knjig in nabavila 180 novih.
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5.2 zhodišèe razvoja
V letu 1971 so se slovenske knjižnice povezale v mrežo splošnoizobraževalnih knjižnic z namenom, da s svojim
knjižniènim gradivom in dejavnostjo zadovoljujejo potrebe po izobraževanju, informacijah in kulturnem razvedrilu.
Takrat so tudi zaèele potekati priprave za ustanovitev temeljne kulturne skupnosti, ki naj bi prevzela skrb za razvoj
kulture v obèini. Prva leta so najveèjo pozornost namenili prav razvoju knjižnièarstva v Hrastniku.
Leta 1972 se je knjižnica preselila v preurejene spodnje prostore Konzuma. Dobila je sodobno opremo in loèena
oddelka za odrasle in mladino. Poleg matiène knjižnice je imela še dve izposojevališèi: na Dolu in v Steklarni. Odprta
je bila vsak dan z opoldansko prekinitvijo, izposojevališèi pa enkrat tedensko. Knjige so bile razvršèene po sistemu
prostega pristopa. Število katalogov se je poveèalo, poleg knjig so bili bralcem na voljo tudi èasniki in èasopisi. 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 èlanarina. 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 središèe Hrastnika. Leta 1984 se je preselila v prostore Dijaškega doma, sedaj
Doma starejših. S pridobitvijo èitalnice se ji je odprla možnost organiziranja kulturnih prireditev. Posveèala se je
intenzivnejši knjižni in knjižnièni vzgoji mladih bralcev. Uvajati je prièela 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 èasopisja, 1.800 izvodov neknjižnega gradiva. Odprta je neprekinjeno od 11. do 19. ure.
Imela je še dve izposojevališèi, v Steklarni in na Dolu pri Hrastniku. Zaposlene so tri strokovne delavke.
5.3 Obdobje rasti
Obdobje od leta 1990, ko so se zaèele slovenske knjižnice povezovati v raèunalniško informacij sko 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 raèunalniškega
sistema, na katerem deluje še danes. Zaradi neštetih novih nalog in dejavnosti je bilo delo za zaposlene velika
obremenitev. Ob tekoèem delu je bilo potrebno vnesti v bazo podatkov celoten knjižnièni fond, ki je takrat vseboval
31.500 enot knjižniènega gradiva.
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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 izposojevališèi v Steklarni in na Dolu pri
Hrastniku, ki smo jih morali zaradi neustreznih prostorov zapreti. Razpoložljiva finanèna sredstva so namenjena
razvoju osrednje knjižnice, ki mora slediti razvojnim usmeritvam.
Novi Zakon o knjižnièarstvu leta 2001 je v knjižnièarsko stroko uvedel precej novosti, predvsem na podroèju
dejavnosti, ustanovitve, financiranja in nadzora knjižnic. Med drugim je doloèil, da morajo biti knjižnice na obmoèju z
veè ali okrog 10.000 prebivalci samostojni javni zavodi. Tako se je knjižnica leta 2002 z Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik izloèila iz zavoda Kulturno-rekreacijski center Hrastnik in marca
leta 2003 prièela 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 knjižniènega gradiva, prav tako pa tudi števila obiskovalcev in izposoja. 267 m² uporabnega prostora je
postalo bistveno premalo za normalno izvajanje knjižniène dejavnosti. Januarja 2010 se je knjižnica preselila v bivšo
poslovno stavbo v center Hrastnika.
Knjižnica ima na novi lokaciji veèje in ustreznejše prostore, sedaj deluje na površini 456 m². Èeprav ima knjižnica en
izposojevalni pult, je razdeljena na oddelek za otroke in mladino ter oddelek za odrasle. Knjižnica omogoèa
normalen dostop povsod tudi gibalno oviranim ljudem, kar pomeni da knjižnica v skladu s svojim poslanstvom
uveljavlja splošno dostopnost knjižniènega gradiva, informacij in storitev prav vsem prebivalcem na obmoèju
knjižnice. Na oddelku za odrasle se nahaja sodobno opremljena raèunalniška uèilnica, ki omogoèa 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
ozvoèenje.
V letu 2010 je knjižnica dobila tudi novo grafièno podobo. Nova celostna grafièna podoba daje knjižnici boljšo
prepoznavnost in originalnost.
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6 DEJAVNOST KNJIŽNICE IN SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST
.6. 1 Dejavnost knjižnice
Knjižnica izvaja knjižnièno dejavnost, ki zajema:
zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižniènega gradiva,
zagotavljanje dostopa do knjižniènega gradiva in elektronskih publikacij,
izdelovanje knjižniènih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
sodelovanje v medknjižnièni izposoji in posredovanju informacij,
pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
informacijsko opismenjevanje,
varovanje knjižniènega 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 knjižniènega gradiva,
ustrezno število usposobljenih strokovnih delavcev,
ustrezen prostor in opremo,
ustrezno organizacijo knjižniène dejavnosti.
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Strokovne službe pokrivajo podroèje knjižnièarske dejavnosti, ki jo izvaja Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
kot splošna knjižnica v skladu z Zakonom o knjižnièarstvu in podzakonskimi akti. Strokovne službe so
organizirane znotraj oddelkov.
Knjižnica ima naslednje oddelke :
- oddelek za odrasle uporabnike s èitalnico,
- oddelek za otroke in mladino.
V okviru oddelkov delujejo strokovne službe za :
- nabavo gradiva in odpis gradiva,
- informacijsko dejavnost,
- izposojo gradiva,
- domoznanstvo,
- organizacijo bibliopedagoškega dela, prireditev in razstav,
- uporabnike s posebnimi potrebami.
V okviru splošne službe deluje:
- uprava,
- tehnièna služba.
V upravo sodijo:
- direktor zavoda,
- finanèno – raèunovodska služba, ki opravlja dejavnost v zvezi s finanènimi, raèunovodskimi in
knjigovodskimi opravili, upoštevajoè zakonske predpise, ki urejajo to podroèje. Ta dela opravlja po
posebni pogodbi Kulturno rekreacijski center Hrastnik.
Za izvajanje del v strokovni službi se sistemizirajo naslednja strokovna delovna mesta:
- bibliotekar VII/2,
- višji knjižnièar VI,
- knjižnièar V,
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Strokovna knjižnièarska delovna mesta so praviloma funkcionalno vezana na veè podroèij dela oz. so
kombinirana, zato so v opisu delovnega mesta navedena podroèja dela za posamezna delovna mesta glede na
predviden obseg dela.
Za izvajanje del v splošni službi se sistemizirajo naslednja delovna mesta:
- direktor zavoda VII/2,
- ekonom IV.
Zaradi razvojne naravnanosti in za opravljanje nalog knjižnièarske dejavnosti so v knjižnici sistemizirana
delovna mesta za polni delovni èas z naslednjo stopnjo izobrazbe:
- univerzitetna izobrazba (VII./2 stopnja)
- višja izobrazba (VI. stopnja)
- srednja izobrazba (V. stopnja)
- poklicna izobrazba (IV. stopnja)
Novi delavci se bodo v knjižnici zaposlovali s soglasjem ustanovitelja in ob upoštevanju sistemiziranih delovnih
mest in kadrovskega naèrta.
V knjižnici je sistemiziranih skupaj 7 delovnih mest:
- 3 delavci z visoko izobrazbo (VII. stopnja),
- 1 delavec z višjo izobrazbo (VI. stopnja),
- 2 delavca s srednjo izobrazbo (V. stopnja),
- 1 delavec s poklicno izobrazbo (IV. stopnja).
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7 OCENA TRENUTNEGA STANJA KNJIŽNICE
Prednosti:
dobri prostorski pogoji in oprema knjižnice,
primerna lokacija knjižnice,
pozitivni odzivi zadovoljnih uporabnikov,
dober obisk, primerna izposoja,
ustrezna kadrovska zasedba,
aktualna in obsežna knjižnièna zbirka,
dostop do elektronskih virov in knjižnica na daljavo,
prijazen in strokoven kader,
dobra raèunalniška oprema za uporabnike knjižnice,
veliko število prireditev ter številèna obiskanost le-teh,
premièna zbirka Podkraj v KS Steklarna,
dobro sodelovanje z drugimi javnimi zavodi, društvi, lokalnimi mediji in drugimi organizacijami,
zaupanje javnosti v delovanje knjižnice.
Slabosti:
nižanje namenskih finanènih sredstev za nakup knjižniènega gradiva,
posledièno temu, nezmožnost nakupa aktualnih knjižnih izdaj,
pomanjkanje skladišènega prostora za knjižnièno gradivo,
majhen interes s strani bralcev za branje e-knjig.
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8.1 Knjižnièni prostori in tehnièna oprema
Knjižnica deluje na površini 456 m². Knjižnica omogoèa normalen dostop povsod tudi gibalno oviranim ljudem, kar
pomeni da knjižnica v skladu s svojim poslanstvom uveljavlja splošno dostopnost knjižniènega gradiva, informacij in
storitev prav vsem prebivalcem na obmoèju knjižnice. Na oddelku za odrasle se nahaja raèunalniška uèilnica, ki
omogoèa 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 ozvoèenje.
Tehnièno opremo sestavlja:
- reprodukcijska oprema (barvna veènamenska naprava, tiskalnik, faks, scaner);
- raèunalniška in komunikacijska oprema (osebni raèunalnik, modem, telefon idr.);
- avdiovizualna oprema (diaprojektor, radio in cd predvajalnik);
- tehnièna oprema za vizualno, slušno in fizièno ovirane uporabnike (elektronska lupa za slabovidne).
Cilj 1: redno nadomešèati zastarelo raèunalniško opremo, redno posodabljati programsko opremo, zagotavljati
finanèna sredstva za kakovostno vzdrževanje in upravljanje raèunalniške in komunikacijske infrastrukture,
zagotavljati finanèna sredstva za licence programske in strojne opreme
Cilj 2: nakup bralnikov e-knjig. Ta storitev bo bolj kot množièni izposoji e-knjig, namenjena potešitvi radovednosti
uporabnikov in promociji oziroma seznanjanju z bralniki.)
8.2 Knjižnièni delavci
Po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižniène dejavnosti kot javne službe, ki doloèa minimalne pogoje na podlagi
triletnega slovenskega povpreèja, bi morala imeti hrastniška knjižnica 7 delavcev, po standardnih izraèunih
(Standardi za splošne knjižnice, 2005) pa bi morali imeti 8 zaposlenih.
Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar (univerzitetna izobrazba), višji knjižnièar (višja izobrazba) in
knjižnièar (srednja izobrazba). Pravilnik doloèa razmerje 70% bibliotekarjev in višjih knjižnièarjev in 30% drugih
strokovnih delavcev.
V knjižnici je zaposlenih 6 delavcev (direktor, ekonom, bibliotekar, višji knjižnièar in dva knjižnièarja). Finanènoraèunovodsko službo opravlja Kulturno rekreacijski center Hrastnik.
Na podroèju kadrov ne naèrtujemo novih zaposlitev.
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8.3 Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje knjižniènih delavcev
Izobraževanje je ena od temeljnih pravic in dolžnosti vsakega zaposlenega. Naši knjižnièarji potrebujejo za svoje
raznolike storitve znanja s podroèja bibliotekarstva in informacijskih znanosti, poleg njih pa še andragoška,
pedagoška in psihološka znanja, znanja s podroèja IT ter na splošno znanja z vseh podroèij znanosti. Glede na to je
naš cilj:
Cilj 3: Zagotavljanje izobraževanja in skrb za razvoj kadrov.
8.4 Uporabniki in storitve
8.4.1 Obisk in izposoja
Ker se v knjižnici lahko pohvalimo z visoko izposojo in obiskom lahko za ta segment naèrtujemo naslednji cilj:
Cilj 4: Obdržati vsaj tak obisk in izposojo oz. poveèati obisk in izposojo
Strategije:
?
še izboljšati ponudbo knjižniènega gradiva, informacij in storitev,
?
dobro preuèevati izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja,
?
dobro poznati lastno ponudbo in zato kvalitetno svetovati,
?
biti moèna podpora obèanom pri iskanju, izboru, vrednotenju in uporabi knjižniènega gradiva,
?
seznanjati lokalno javnost o uporabi knjižnice in njenih virov,
?
postajati lokalno središèe tudi v socialnem smislu, tudi za potrebe drugih, s knjižnico skladnih dejavnosti.
8.4.2 SOCIALNA DEJAVNOST IN SKRB ZA UPORABNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI
Socialna funkcija je ena od najpomembnejših v knjižnici, zato je eden naših permanentnih ciljev
Cilj 5. Biti prijazna knjižnica za vse naše uporabnike.
Strategije:
?
nuditi brezplaène storitve
?
skrb za gibalno ovirane in bolne: izposojo približati tudi ljudem, ki do knjižnice ne morejo priti,
?
skrb za starejše: oskrbovati z gradivom prebivalce Doma za starejše v Hrastniku,
?
prilagoditi svoje storitve slepim in slabovidnim,
?
nasploh pa ponuditi prijazno in lepo besedo, ki jo precej uporabnikov prièakuje od nas.
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8.4.3 Èlanstvo
Ob koncu leta 2016 je imela knjižnica 2.512 èlanov, kar znaša 26% glede na število prebivalcev.
Cilj 6: Predvideno število aktivnih èlanov do leta 2023 je 28%.
Strategije:
vkljuèevati èim veèje število predšolskih in šoloobveznih otrok v aktivnosti in prireditve knjižnice,
?
preko razliènih medijev še pogosteje kot doslej seznanjati obèane z našimi dejavnostmi in razlièno
?
ponudbo.
8.5 Knjižnièna zbirka
Knjižnièna zbirka je tisto, s èimer vsaka splošna knjižnica uresnièuje svoje poslanstvo. Izgradnja le te je naèrtovan in
dinamièen proces, ki mora temeljiti na pisnem dokumentu o nabavni politiki. Z njim se opredelijo temeljne poti in cilji,
po katerih bo izgradnja knjižniène zbirke sistematièna, transparentna in racionalna.
Prirast novega gradiva je v knjižnici strokovni delovni proces, ki poteka naèrtno, sistematièno, neprekinjeno in s
katerim knjižnica vzdržuje aktualnost svoje temeljne zaloge knjižniènega gradiva. Knjižnièno gradivo v knjižnico
priteka na tri naèine: 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 naèrt nakupa knjižniènega 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 finanènih
sredstev. Knjižnica sprejema darove posameznikov ali institucij.
Knjižnica nabavlja gradivo v okviru zagotovljenih finanènih sredstev, pri tem pa mora upoštevati doloèila 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 knjižniènega gradiva so sestavljena iz sredstev Ministrstva za kulturo, ki jih knjižnica pridobi na
podlagi javnega razpisa, iz sredstev proraèuna Obèine Hrastnik in iz lastnih sredstev. S sredstvi Ministrstva za
kulturo knjižnica naèrtuje nakup predvsem zahtevnejše in kvalitetne literature.
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Zaloga na dan 31.12.2016:

2012

2013

2014

2015

2016

41.928

42.994

43.157

44.723

45.709

Serijske publikacije

447

455

469

496

488

Neknjižno gradivo

2.510

2.660

2.631

2.853

2.937

44.885

46.109

46.257

48.072

49.134

Monografske publikacije

Skupaj:
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Temeljna knjižnièna zbirka šteje 49.134 enot gradiva, kar znaša 5 enot knjižniènega gradiva na obèana.
Letni nakup gradiva:

2012

2013

2014

2015

2016

Monografske publikacije 1.752

1.687

1.189

1.485

1.525

Serijske publikacije

103

103

108

114

102

Neknjižno gradivo

226

229

258

224

214

Skupaj:

2.081

2.019

1.555

1.823

1.841

Cilj 7: poveèati uporabo relativno obsežne in pestre zbirke knjižniènega gradiva.
Cilj 8: knjižnica bo zbirala, obdelovala, hranila in posredovala svoje gradivo dejanskim in potencialnim
uporabnikom.
Cilj 9: Pri pridobivanju in strokovni obdelavi bo knjižnica sledila strokovnim standardom in priporoèil ter
zagotavljala èim hitrejšo dostopnost novo nabavljenih virov.
Cilj 10: Knjižnica skrbi za razvoj branja in bralne kulture s knjižniènim gradivom in informacijami.
?
Strategije:
?
Slediti razvoju novih oblik gradiva in novih naèinov dostopa do informacij.
?
Obdržati zalogo 5 izvodov knjig na prebivalca.
?
Primerno hraniti in varovati svoje gradivo.
?
Zagotavljanje sprotne obdelave novega knjižniènega gradiva.
?
Zagotavljanje ustreznega števila izvodov knjižniènega gradiva glede na potrebe in prièakovanja

uporabnikov za èim bolj uravnotežen obrat vsega gradiva.
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Izdelovanje meseènega seznama novosti, ki jih bo knjižnica razpošiljala na razliène naslove ustanov, šol,
?
organizacij in tudi nekaterim posameznikom, ki so dolgoletni èlani in ljubitelji knjižnice. Sezname novo
nakupljenih gradiv bo knjižnica pošiljala v elektronski obliki (PDF) na njihove elektronske naslove.
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.

8.6 Domoznanstvo
Domoznanstvo je vsestranska vitalna dejavnost, ki knjižnici omogoèa èim bolj naravno možnost vpetosti v širše in
ožje okolje, saj je prav to predmet njenega poglobljenega zanimanja in dejavnosti. Ta posebna knjižnièna zbirka
hrani in ureja lokalne posebnosti, obièaje in tradicijo, ki niso zanimivi in pomembni le za ožje okolje, temveè
predstavljajo del celotne narodne kulturne dedišèine in identitete. In seveda niso zanimivi le za danes, ampak
predvsem za prihodnje rodove. Znanje o domaèih krajih in ljudeh, ob podpori dobro organizirane in prepoznavne
knjižniène zbirke je temeljna popotnica vsake sodobne knjižnice, ki se zaveda bistva in širine lastnega poslanstva..
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 prièela z zbiranjem in
oblikovanjem domoznanske zbirke. Oblikovala se je zbirka 715 starih razglednic in fotografij z obmoèja obèine
Hrastnik ter 25 dokumentov domoznanske vsebine. Zbirka je namenjena prouèevanju domoznanstva,
priložnostnim razstavam ter domoznanskemu veèeru Hrastnik na starih razglednicah. Pri oblikovanju zbirke so
nam bili v veliko pomoè zasebni zbiralci starih razglednic in fotografij z obmoèja Hrastnika. Zbrane razglednice so
se veèinoma 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 kotièek«: zbirko del rojaka, prevajalca, klasiènega 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
podroèja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah.
V letu 2012 smo se prikljuèili tudi k projektu Biografski leksikon celjskega obmoèja in Zasavja.
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V naslednjih letih so na podroèju domoznanstva naslednji cilji:
Cilj 11: domoznanstvo naj postane ogledalo naših krajev in nepogrešljiv v življenju obèanov in celotne skupnosti
Strategije:
?
slediti vsemu dogajanju, ki se dotika življenja naše skupnosti,
?
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 obmoèno knjižnico v Celju,
?
omogoèati èim bolj nemoten dostop do domoznanske zbirke,
?
organizirati razstave domoznanskega gradiva,
?
aktivno sodelovati v KAMRI,
?
nadaljevati z digitalizacijo starih razglednic.
?
8.7 Kulturne prireditve
Kulturne prireditve so stalnica v delovanju naše knjižnice,
Cilj 12: obdržati visoko število prireditev za odrasle in otroke ter mladino. Ravno tako obdržati oz. še poveèati število
udeležencev na prireditvah.
Strategije poveèanja obiskov prireditev :
?
nameniti prizadevanja v iskanje kvalitetnih izvajalcev,
?
prirejati literarne veèere, potopise, predavanja, likovne in knjižne razstave, predstavitve knjig ter dramske in
?
glasbene predstave,
obvešèanje o prireditvah v medijih, na spletni strani knjižnice, socialnih omrežjih ter v prostoru knjižnice,
?
organizirati èim bolj raznovrstne prireditve,
?
uspešne prireditve se lahko ponovijo,
?
zaposlovati tudi brezposelne osebe preko javnih del za pomoè pri izvedbi teh prireditev,
?
kot finanèno pomoè pridobiti donatorje.
?
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8.8 E-toèke
Cilj 13: Omogoèiti vsem obèanom dostop do svetovnega spleta in preko njega do knjižniènega kataloga naše
knjižnice in ostalih knjižnic v Sloveniji, do svetovnih podatkovnih baz in torej tudi do elektronskih publikacij.
Cilj 14: Omogoèiti vsem obèanom uporabo elektronske pošte in tiskanja s svetovnega spleta.
Strategije:
?
nadaljevati s politiko brezplaènega dostopa do svetovnega spleta in uporabe elektronske pošte,
?
usposabljati strokovne delavce za svetovanje pri uporabi spleta in e-toèke in pri iskanju elektronskih
publikacij,
?
omogoèiti dostop do èim veèjega števila elektronskih podatkovnih baz in revij.
8.9

SODELOVANJE

Knjižnica se bo trudila in prizadevala dobro sodelovati s ustanoviteljico Obèino Hrastnik, javnimi zavodi, društvi ter
z vsemi ostalimi organizacijami v hrastniški obèini.
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 15: vzdrževati in nadgrajevati dobro in kontinuirano sodelovanje z omenjenimi organizacijami
Strategije:
?
pripravljati bibliopedagoške ure,
?
izvajati pravljice za vrtce,
?
izvajati strokovne predstavitve knjižnice,
?
omogoèati predstavitve knjig in njihovih avtorjev,
?
omogoèati izvedbo njihovih razstav v naših prostorih in - sodelovati v skupnih projektih.
?

PRIÈAKOVANI KONÈNI
REZULTATI
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od 19
9

PRIÈAKOVANI KONÈNI REZULTATI OB URESNIÈITVI STRATEŠKIH CILJEV

Rezultati, ki jih prièakujemo so:
?
zadovoljni uporabniki in èlani knjižnice,
?
pozitiven uèinek knjižnice na razvoj kulture, izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela v okolju,
ki ga knjižnica pokriva s svojo dejavnostjo,
?
pozitivna ocena delovanja knjižnice s strani deležnikov knjižnice in ustvarjanje dobrih medsebojnih
odnosov,
?
uèinkovita notranja organizacija in notranji procesi delovanja,
?
strokovno usposobljeni zaposleni,
?
zadovoljni, vestni in motivirani zaposleni,
?
prispevek k razvoju in bogatenju kulture širšega prostora.
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