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1.

Uvod

1.1. Organiziranost Knjižnice Brežice
Knjižnica Brežice je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju
knjižnične dejavnosti za 24.302 prebivalcev (na dan 30. 06. 2010) na območju občine
Brežice. Knjižnica ima kolekcijo gradiva v Pišecah in v Vojašnici SV Cerklje ob Krki, ki je od
novembra 2004 namenjena tudi krajanom. V osrednji knjižnici in oddelku v Cerkljah ob Krki
izposojamo gradivo računalniško s programom COBISS.
1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje
Knjižnice Brežice
Zakon o zavodih. UL RS 12/91 in spremembe.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. UL RS 96/2002 in spremembe.
Zakon o knjižničarstvu. UL RS 87/2001 in spremembe.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. UL RS 73/03 in
spremembe.
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture. UL RS 100/03.
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. UL RS 29/03.
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. UL RS 21/95 in spremembe.
Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Priloga Knjižničarske novice 6, 2003
Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. UR RS 42/04.
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. UR RS 107/08.
Zakon o lokalni samoupravi. UL RS 72/93 in spremembe.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov. UL RS 46/03.
Zakon o financiranju občin. UL RS 80/94 in spremembe.
Zakon o javnih financah. UL RS 79/99 in spremembe.
Zakon o računovodstvu. UL RS 23/99 in spremembe.
Zakon o dohodnini. UL RS 117/06 in spremembe.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice. UL RS 87/03.
Zakon o delovnih razmerjih. UL RS 42/02 in spremembe.
Kolektivna pogodba za javni sektor. UL RS 57/08 in spremembe.
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS. UL RS 45/94 in spremembe.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. UL RS 56/08 in spremembe.
Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne
razrede. UL RS 69/08 in spremembe.
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. UL
RS 93/08.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. UL RS 51/08 in spremembe.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Brežice. 2008.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu. UL RS 56/99 in spremembe.
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995.
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2.

Dolgoročni cilji Knjižnice Brežice

Splošni cilj:
cilj povečanje dostopnosti in kakovosti knjižničnih storitev
2.1. Zagotavljanje zbirke knjižničnega gradiva v primernem obsegu, strukturi in vsebini
Cilj je zagotoviti knjižnično zalogo in letni prirast gradiva v skladu s Pravilnikom o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
11. člen pravi, da ima splošna knjižnica ustrezen obseg gradiva, če ima najmanj 3,7 enote
gradiva na prebivalca svojega območja in v okviru tega najmanj 0,3 enote neknjižnega
gradiva na prebivalca. Letni prirast je ustrezen, če splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično
zbirko z letnim prirastom 200 enot na 1.000 prebivalcev.
V skladu z 12. členom ima splošna knjižnica ustrezen izbor gradiva, kadar letni prirast
gradiva sestavlja 60% naslovov strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva na
tiskanih in drugih medijih. Pri izboru gradiva upošteva potrebe odraslega prebivalstva ter
otrok in mladine. Slednjim nameni 30% naslovov v okviru letnega prirasta, če je gradivo
dostopno na tržišču.
Na podlagi Standarda za splošne knjižnice iz leta 2005 pa naj splošna knjižnica, ki dosega
standard za knjižnično gradivo po sestavi, aktualnosti in obsegu, dopolnjuje knjižnično zbirko
z letnim prirastom najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov
neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, pri čemer ohranja razmerja za knjižnično zbirko.
2.2. Doseči vsaj 25% včlanjenost
včlanjenost prebivalstva občine, od tega vsaj 50% mladih do 15. leta
Za dosego tega cilja nam bodo v pomoč razne oblike sodelovanja in povezovanja z drugimi
knjižnicami, šolami, vrtci, društvi, drugimi ustanovami in sredstvi javnega obveščanja v lokalni
skupnosti in širšem območju, promoviranje bralne kulture, podaljšanje odpiralnega časa.
2.3. Izgradnja knjižnične mreže
Knjižnica Brežice je v dosedanjem obdobju posvetila veliko pozornosti zagotavljanju
primernih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti predvsem v osrednji knjižnici. Sedaj, ko
so ti pogoji zagotovljeni, se pojavlja potreba po razvoju knjižnične mreže oziroma po
dostopnosti knjižnične dejavnosti za vse prebivalce na svojem območju. 17. člen Pravilnika o
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe navaja, da kadar so na območju
splošne knjižnice naselja naseljena tako, da tvorijo zaključeno celoto z več kot 1.500
prebivalci, ki so več kot 4 km oddaljeni od osrednje knjižnice, knjižnica organizira
izposojevališča oziroma krajevne knjižnice, ter postajališča potujoče knjižnice za naselja z
manjšim številom prebivalcev.
Splošna knjižnica deluje v mreži, ki obsega osrednjo in krajevne knjižnice ter postajališča
potujoče knjižnice in premičnih zbirk.
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2.4. Izboljšanje kakovosti storitev
Že v dosedanjem delu smo v Knjižnici Brežice namenjali velik poudarek kakovosti storitev in
zadovoljstvu uporabnikov in ustanovitelja. Razširjenost novih tehnologij in s tem povezana
sprememba navad in potreb prebivalstva postavlja knjižnicam zelo močno zahtevo po
ustrezni prilagoditvi poslanstva in ciljev knjižnice. Iz tega izhajajo zahteve po prenovi
poslovnih procesov in ponovnem definiranju vlog zaposlenih v knjižnici ter višji kakovosti
storitev.

3.

Poročilo o delu Knjižnice Brežice za leto 201
2011

3.1. Prostor
V letu 2006 se je zaključila investicija zagotavljanja manjkajočih prostorov za potrebe
knjižnice. S to investicijo se je skupna površina osrednje knjižnice povečala na 2.029 m², od
tega je za knjižnično dejavnost namenjenih 1.404 m². Dvorana Savice Zorko meri 270 m². V
letu 2010 je knjižnica pridobila še prostor za tiho delo.
3.2. Računalniška oprema
Uporabnikom je na voljo 24 osebnih računalnikov z dostopom do interneta (1 računalnik na
1.000 prebivalcev) in 4 tiskalniki. Knjižničarji smo uporabljali 10 osebnih računalnikov z
internetom, 12 tiskalnikov, 4 čitalce črtne kode in 1 optični čitalec. Knjižnica Brežice je v letu
2008 pridobila knjigomat za osrednjo knjižnico, ki omogoča uporabnikom samostojno
izposojo gradiva.
3.3. Odprtost
Osrednja knjižnica je bila v lanskem letu odprta za obiskovalce 2.774,5 ur, kolekcija gradiva
v Vojašnici SV v Cerkljah ob Krki je bila uporabnikom na voljo 204 ure, v Pišecah 38 ur.
Skupno so bila vsa izposojevalna mesta odprta 3.016,5 ur v letu.
3.4. Knjižnični delavci
Knjižnica Brežice je v letu 2011 zaposlovala skupno 11,5 delavcev, od tega 8,5 strokovnih
delavcev in 3 upravno - tehnične delavce.
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3.5. Knjižnično gradivo
3.5.1. Temeljna zaloga
Gradivo

št. enot

%

Knjige
Časopisje
Neknjižno gradivo

103.228
4.617
9.361

88,07
3,93
8,00

Skupaj

117.206

100,00

V letu 2011 je knjižnična zaloga štela v povprečju 4,82 enot na prebivalca, od tega 0,39
enot neknjižnega gradiva.
3.5.2. Prirast gradiva
Gradivo

št. enot

%

Knjige
Časopisje
Neknjižno gradivo

4.375
248
516

85,13
4,82
10,05

Skupaj

5.139

100,00

Prirast gradiva v Knjižnici Brežice
516
248
Knjige
Časopisje
Neknjižno gradivo
4.375

V letu 2011 je bil prirast 211 enot na 1.000 prebivalcev občine.
Razmerje naslov : izvod knjižničnega gradiva je 1:1,28 (4.025 naslovov : 5.139 izvodov).
Ocena prirasta knjižničnega gradiva po namenu:
• 29,3% za mladino
• 70,7% za odrasle
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Ocena prirasta knjižničnega gradiva za odrasle:
• 45% leposlovnega gradiva
• 55% strokovnega gradiva
Ocena prirasta knjižničnega gradiva za mladino:
• 75% leposlovnega gradiva
• 25%
% strokovnega gradiva
Način prirasta:
• nakup 84,4%
• dar
15,6%
3.5.3. Odpis
V preteklem letu smo odpisali 1.730 enot knjižničnega gradiva (1.141 knjig, 160 časopisov,
429 neknjižnega gradiva) oz. 1,52% temeljne knjižnične zaloge.
3.5.4. Obdelava gradiva
V letu 2011 so bibliotekarji z licenco kreirali v vzajemni bazi 601 zapis in prevzeli iz vzajemne
baze 3.636 katalognih zapisov. Večina prevzetih zapisov je za novo gradivo. Ostalo so le
posamezni zapisi za potrebe redakcije kataloga.
3.6. Uporabniki
3.6.1. Aktivni člani
člani

število članov

mladina do 15. leta
odrasli

2.003 (61,9%
% vseh mladih prebivalcev do 15 l.)
2.727 (12,3% vseh odraslih prebivalcev)

skupaj

4.730 (19,5%
% vseh prebivalcev občine)

Aktivni člani
60
50
40
30
20
10
0

42,35%

mladina do 15.
leta
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V lanskem letu je bilo med 1.000 prebivalci v knjižnico včlanjenih195.
včlanjenih195 Med člani je bilo
42,3% mladih do 15. leta.
Struktura članov knjižnice je naslednja: predšolski otroci 11,7%,
%, osnovnošolci 30,6%, dijaki
14,2%, študenti 8,5%, zaposleni 20,5%, nezaposleni 5,6%,
%, upokojenci 5,5% in drugo
(gospodinje, obrtniki, kmetje, zaposleni v knjižnici, vrtci, šole …) 3,14%.
V letu 2011 se je prvič v knjižnico vpisalo 540 članov, od tega 221
21 mladih do 15. leta
(40,9%) in 319 odraslih (59,1
1%).
Na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu smo 1.072
1.0 članom v letu 2011
201 zbrisali osebne
podatke, ker so izpolnili namen, za katerega so bili zbrani.
3.6.2. Obisk
št. obiskovalcev

obiskovalci

%

obiskovalci knjižnice
zaradi izposoje na dom

52.606

36,77

obiskovalci prostorov knjižnice

17.904

12,51

40.447

28,27

25.631

17,91

6.498

4,54

143.086

100,00

drugi obiskovalci (vračilo,
internet,…)
obisk na daljavo (spletna
stran,facebook, e baze)
obiskovalci knjižne in knjižnične
vzgoje
skupaj

6.498

Obiskovalci

25.631
52.606

40.447
17.904

obiskovalci knjižnice
zaradi izposoje na dom
obiskovalci prostorov
knjižnice
drugi obiskovalci
(vračilo, internet,…)
obisk na daljavo (spletna
stran,facebook, e baze)

V povprečju je lani knjižnico
ico obiskal vsak prebivalec skoraj 6 - krat. Na uro je Knjižnico
Brežice obiskalo (fizično ali virtualno) povprečno 47 uporabnikov.
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3.6.3. Izposoja knjižničnega gradiva
izposoja

število enot

%

na dom
v knjižnici

230.170
28.000*

89,15
10,85

skupaj

258.170

100,00

* - ocena
Člani knjižnice so si na dom izposodili 230.170 enot gradiva (192.411 ali 83,6% knjig,
9.279 ali 4% serijskih publikacij in 28.480 enot ali 14,4% neknjižnega gradiva), od tega
64,1% leposlovja in 37,9% stroke. Član si je na dom izposodil 48,6 enote, ob vsakem obisku
povprečno 4,4 enote. Na prebivalca občine je bilo domov izposojenih 9,5 enot gradiva.
Obrat temeljne zaloge knjižničnega gradiva je bil 2 - kraten. V povprečju je bile na uro
odprtosti Knjižnice Brežice izposojenih 76 enot knjižničnega gradiva.
Za medknjižnično izposojo smo od naših uporabnikov prejeli 99 naročil za knjige in 4
naročila za fotokopije, drugim knjižnicam smo posodili 98 knjig, 2 fotokopiji. Za uporabnike
smo izdelali 1.536 fotokopij. Uporabniki so si natisnili 2.622 strani izpisov.
3.7. Knjižna in knjižnična vzgoja
število

vrsta
vseživljenjsko učenje
razvijanje bralne kulture
razrazst
kulturne prireditve
prireditve in dejavnosti za skupine s
posebnimi potrebami
skupaj

število obiskovalcev

za mladino

za odrasle

mladi

odrasli

78
9

74
24
14

2.363
1.696

756
1.067
489

4

6

64

63

91

118

4.123

2.375

V preteklem letu smo skupno pripravili 209 izvedb knjižne vzgoje za odrasle in mladino
vključno s tematskimi in z literarnimi razstavami, ki se jih je udeležilo 6.498 obiskovalcev.
V primerjavi z letom 2010 je bilo število izvedb knjižne in knjižnične vzgoje večje, skupno
število obiskovalcev pa manjše zaradi omejitve mest pri določenih delavnicah in tečajih.
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3.7.1. Prireditve za mladino
Za naše najmlajše organiziramo vsaj tri gledališke predstave na leto. Te so vedno poučne in
zabavne, otroci so si lahko ogledali predstave Cesarjev Slavec, Mineštralala in Čebelica
Debelica. V četrtek, 10. februarja 2011, smo za učence osnovnih šol v dopoldanskem času
organizirali tri predstave z naslovom »Cesarjev Slavec«, v izvedbi gledališča Kolenc. Popoldne
pa so si predstavo »Janko in Metka« ogledali še otroci brežiške občine. V četrtek, 19. maja
2011, smo organizirali prvi zaključek Kristjanovega knjižnega nahrbtnika. Otroci okoliških
osnovnih šol in vrtcev so si ogledali predstavo »Mineštralala« v izvedbi Gledališča Ku-kuc.
Predstavo so ponovili tudi na drugem zaključku prej omenjenega bralnega programa 20.
maja 2011 za učence OŠ Brežice in otroke iz vrtca Mavrica Brežice, ki so izpolnili pogoje za
pridobitev priznanja. Ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic smo v četrtek,17. novembra
2011, za otroke organizirali dopoldansko predstavo z naslovom Čebelica Debelica.
Gledališče Ku-kuc pa je otroke brežiške občine z isto predstavo zabavalo tudi ob 17. uri.
V ponedeljek, 28. novembra 2011, smo organizirali predstavitev mladinskega romana Moj
divji Žrebec domačinke Anje Kržan. Predstavitev so si ogledali devetošolci OŠ Brežice in
znanci pisateljice.
S ciljem razvijanja bralne kulture smo za posamezne skupine iz vrtcev in osnovnih šol brežiške
občine pripravili ure z različnimi vsebinami. Otroci iz vrtca so po predhodnem dogovoru z
vzgojiteljicami prišli poslušat pravljico, katera se vsebinsko navezuje na želene teme ali bližnje
praznične dni.
Prvošolčkom predstavimo mladinski oddelek knjižnice v sklopu projekta Knjižna in knjižnična
vzgoja. Ob tej priložnosti jih seznanimo tudi s knjižničnim bontonom.
Za starejše osnovnošolce pa pripravljamo predstavitev Mini Bologne, razstave knjig v tujih
jezikih in pisavah. Literatura iz tega kotička brežiške knjižnice jim širi obzorja tudi preko naših
jezikovnih in pisnih meja.
Učenci OŠPP so sodelovali v projektu Kekčeva bralna pot, ki so se je udeležili tudi
oskrbovanci VDC-ja.
V okviru projekta Rastem s knjigo smo gostili sedmošolce brežiške občine, ki smo jih seznanili
z delovanjem knjižnice in iskanjem knjižničnega gradiva s pomočjo kataloga COBISS/OPAC.
V okviru programa Franceta Prešerna knjižnični žur so osmošolci spoznavali velikega
slovenskega pesnika in se usposabljali za samostojne uporabnike knjižnice.
Svetovno znanega danskega pisatelja in pesnika, predvsem pravljičarja – Hansa Christiana
Andersena in njegovo delo so četrtošolci spoznali skozi zabaven in poučen kviz z naslovom
»Kako dobro poznam Andersena?«.
S programom Kristjanov knjižni nahrbtnik že vrsto let spodbujamo družinsko branje. S
pomočjo staršev, vzgojiteljev in učiteljev se trudimo, da bi otroci spoznali, da so knjige vir
znanja in zabave. V letu 2011 pa smo zasnovali še program Lov za knjižnim zakladom, ki je
namenjen učencem druge in tretje triade osnovnih šol. Otroci v dnevnik branja vpisujejo
naslove prebranih knjig in njihove avtorje ter za napisano obnovo prejmejo žig. Za pet
prebranih knjig prejmejo nagrado podstavek, za deset pa etui za mobilni telefon.
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Otroci z mladinskega oddelka so si ogledali razstave: Zlate hruške; Pisateljica Tatjana Kokalj;
Podobe Povodnega moža in Urške; Kristjanov knjižni nahrbtnik; Mesec kulture na
Mladinskem oddelku; Klasične pravljice, ki jih je vredno prebrati; Mama; Hans Christian
Andersen; Kekčeva bralna pot; Moja naj knjiga; Zaključek Kristjanovega knjižnega
nahrbtnika; Ježki in Sončki iz Trnja na obisku; Disleksija; Zaključek Kekčeve bralne poti;
Desetnica 2011; Teden otroka; Tone Pavček; Utrinki iz gledališke predstave Čebelica
Debelica; December – mesec odvisnosti in Predstavitev mladinskega romana Moj divji
Žrebec.
3.7.2. Prireditve za odrasle
Za širšo javnost organiziramo kulturne prireditve na različnih področjih, ki vključujejo
gledališče, glasbo, film in umetnost; literarne dogodke, ki so namenjeni branju,
predstavitvam knjižnih avtorjev in del ter spodbujanju splošne bralne kulture; strokovna
predavanja,, kjer obiskovalci pridobivajo nova znanja z različnih strokovnih in znanstvenih
področji; izobraževalne programe in delavnice, kjer lahko obiskovalci osvojijo praktična
znanja in širijo svoja obzorja.
V preteklem letu smo organizirali naslednje prireditve za odrasle: 27. januarja 2011
predavanje z naslovom Sodobni trendi balkonov in teras v sodelovanju s Klubom Gaia; 15.
februarja 2011 predavanje Spoznaj se, ukrepaj in živi zdaj; 29. marca 2011 predstavitev
knjige Pletiljina pesem avtorice Helene Cestnik, v sklopu projekta Posavci beremo skupaj ; 5.
aprila 2011 predstavitev Erosove knjige [psi] ; 31. maja 2011 Večer poezije z Marijo Kalčič,
ki smo ga organizirali na Mostecu skupaj z Brodarskim društvom Mostec ; 7. oktobra 2011
predpremiero dokumentarnega filma Toporišič v sodelovanju z Občino Brežice in RTV
Slovenija in 24. novembra 2011 zaključek projekta Posavci beremo skupaj s predstavitvijo
knjige Črna avtorice Helene Cestnik.
V letu 2011 smo izvedli naslednje izobraževalne programe in delavnice: od 25. januarja do
13. septembra 2011 sedem treningov Transakcijske analize psihoterapevta dr. Zorana
Milivojevića; 27. junija 2011 izobraževanje e-uprave za upokojence v sodelovanju z
Društvom upokojencev Brežice; od 17. do 21. oktobra 2011 osnove računalništva v okviru
projekta Simbioza e-pismena Slovenija.
V okviru projekta Centra vseživljenjskega učenja (CVŽU) smo izvedli naslednje prireditve: 18.
januarja 2011 predstavitev knjige Na drugi strani in razstavo slik avtorice Olge Pirih; 1.
februarja 2011 predstavitev priročnika o keramiki avtorice Mojce Barbič, likovne
pedagoginje iz Brežic; 20. septembra 2011 potopisno predavanje in predstavitev knjige
Nafta in voda avtorja Toma Križnarja in 20. oktobra 2011, ob mednarodnem letu gozdov,
predavanje mag. Tea Hrvoja Oršaniča z naslovom O gozdarstvu malo drugače.
V okviru projekta CVŽU so se v letu 2011 zvrstile še naslednje aktivnosti: izvedli smo 3
računalniške tečaje za starejše slušatelje z osnovami računalništva, interneta in elektronske
pošte, ki jih je vodil Tomaž Baškovič ; od 20. januarja do 3. februarja 2011 so potekale
delavnice Kariernega coachinga pod vodstvom Lilijane Pahor ; od 3. marca do 7. aprila
2011 so se v sodelovanju z OŠ Brežice izvajale začetne delavnice z glino pod vodstvom
Mojce Barbič ter v jesenskem delu še nadaljevalne delavnice z glino. Izdelki nastali na
delavnicah so bili razstavljeni na leposlovnem oddelku.
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Bralno kulturo pri odraslih razvijamo s projektom Posavci beremo skupaj.
skupaj Projekt je skupni
nastop knjižnic Posavja, kjer želimo s širšim pristopom bralnega obzorja bralcem ponuditi
izbor kvalitetnejšega leposlovja, v katerem so enakovredno osvetljeni tako naši kot tuji
literarni ustvarjalci
varjalci ter z bralnim krožkom Beremo z Alenko Šet,, ki poteka vsak 1. in 3. četrtek
v mesecu. Udeleženci
deleženci krožka s svojimi pobudami in zanimanji soustvarjajo krožek in se na
urah bralnega krožka pogovarjajo o kakovostnih knjigah.
Varovanci Varstveno delovnega
delovnega centra Leskovec, enota Brežice, so sodelovali v programu
knjižnične vzgoje Kekčeva bralna pot. Cilj programa je navajanje uporabnikov s posebnimi
potrebami na branje in samostojno uporabo knjižnice.
Knjižničarki na strokovnem in leposlovnem oddelku sta pripravili tematske razstave z
namenom, da se obeležijo jubileji, obletnice ali dnevi posvečeni posameznim
posamezni dejavnostim ali
običajem. Uporabniki so si ogledali sledeče razstave: Zimske radosti; Ljubezen, ljubezen;
Mednarodno leto gozdov; Svetovni dan Romov; Svet simbolov; Parki in vrtovi; Jadransko
morje; Planinski izleti; Gremo v gobe; Jesen, jesen, ti lepi čas; Sladki prigrizki ob kavici in
čaju; Aids – kaj moram vedeti; O spolnosti skozi leposlovje in filme ter Šege in navade v
prazničnim decembru.

4.

Primerjava
Primerjava dejavnosti Knjižnice Brežice v letu 201
2010 in 201
2011
kriterij
letna odprtost (število ur)
temeljna zaloga gradiva
prirast gradiva
knjižna in knjižnična vzgoja
člani
obiskovalci zaradi izposoje na dom
obiskovalci v knjižnici
virtualni obiskovalci
izposoja na dom
izposoja na dom in v čitalnici

2010

2011

3.024
113.797
5.194
192
5.000
56.019
116.937
20.088
255.170
286.170

3.016
117.206
5.139
209
4.730
52.606
117.455
25.631
230.170
258.170

Indeks
99,74
103,00
98,94
108,85
94,60
93,91
100,44
127,59
90,20
90,22

Število dogodkov bralne
kulture, usposabljanja
uporabnikov, promocije…
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Primerjava dejavnosti v letu 2010 in 2011
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20 0 zasledili upad pri članih ter posledično tudi pri
V letu 2011 smo v primerjavi z letom 2010
izposoji gradiva na dom. Porast beležimo pri skupnem številu obiskovalcev. Precej se je
povečalo
o tudi število raznih oblik knjižne in knjižnične vzgoje,, zlasti računalniških tečajev
oziroma računalniškega opismenjevanja za odrasle. Ostali kazalniki so podobni tistim iz
preteklega leta.
Splošne knjižnice čedalje hitreje izgubljamo svojo tradicionalno vlogo, to je izposoja
knjižničnega
žničnega gradiva. Čedalje bolj pa vstopa v ospredje knjižnica kot prostor: bodisi fizični ali
virtualni. Zaradi takšnega razvoja knjižnic so dosedanji kazalniki neprilagojeni novim
razmeram, trenutno pa še nimamo izdelanih novih kazalnikov za merjenje uspešnosti
uspe
knjižnic.
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Tudi v Knjižnici Brežice opažamo podoben trend: izposoja gradiva in število fizičnih članov se
zmanjšujeta, povečuje pa se obisk knjižnice in uporabe njenih prostorov, bodisi za prebiranje,
druženje, učenje, uporabe IKT opreme. Opažamo, da vse več starejših uporablja storitve
knjižnice, še zlasti je velik interes za računalniško opismenjevanje.
Zlasti mlajše generacije množično uporabljajo razna spletna okolja, kot so spletna stran in
facebook. Obisk le teh se je precej povečal.
V letu 2011 je nacionalna televizija dvakrat snemala Knjižnico Brežice. Prvič pri pripravi
dokumentarnega filma o akademiku dr. Jožetu Toporišiču, kjer so posneli zbirko njegovih del
v okviru domoznanske zbirke Knjižnice Brežice, in drugič za oddajo Slovenski magazin, kjer
so predstavili arhitekturo knjižnice. Predpremierna predstavitev dokumentarnega filma je bila
v sodelovanju z Občino Brežice in RTV Slovenija predstavljena v Knjižnici Brežice ob
akademikovem visokem jubileju, njegovi 85 . letnici. Gledanost oddaje Slovenski magazin
presega tako nacionalne kot tudi evropske meje, saj si jo lahko ogledajo tudi na drugih
celinah.

Mag. Tea Bemkoč
direktorica
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