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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 i 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 avtorski 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 z 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 prebivalstva občine in 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 za zagotavljanje
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
2010

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 štirje tiskalniki. Knjižničarji smo uporabljali deset osebnih računalnikov
z internetom, dvanajst tiskalnikov, štiri čitalce črtne kode in en optični čitalec. Knjižnica
Brežice je v letu 2008 pridobila knjigomat za osrednjo knjižnico, ki omogoča uporabnikom
samostojno izposojo gradiva. V letu 2010 se je Knjižnica Brežice že drugo leto prijavila na
razpis Ministrstva za kulturo za IKT opremo, vendar zaradi omejenih sredstev glede na
prednostne kriterije izbora ni bila izbrana.
3.3. Odprtost
Osrednja knjižnica je bila v lanskem letu odprta za obiskovalce 2.772 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 3.014 ur v letu.
3.4. Knjižnični delavci
Knjižnica Brežice je v letu 2010 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

99.994
4.529
9.274

Skupaj

113.797

%
87,87
3,97
8,16
100

V letu 2010 je knjižnična zaloga štela v povprečju 4,68 enot na prebivalca, od tega 0,38
enot neknjižnega gradiva.
3.5.2. Prirast gradiva
Gradivo

št. enot

Knjige
Časopisje
Neknjižno gradivo

4.301
299
594

Skupaj

5.194

%
82,80
5,76
11,44
100

V letu 2010 je bil prirast 213 enot na 1.000 prebivalcev občine.
Razmerje naslov : izvod knjižničnega gradiva je 1:1,27 (4.078 naslovov : 5.194 izvodov).
Ocena prirasta knjižničnega gradiva po namenu:
• 29,3% za mladino
• 70,7% za odrasle
Ocena prirasta knjižničnega gradiva za odrasle:
• 44% leposlovnega gradiva
• 56% strokovnega gradiva
Ocena prirasta knjižničnega gradiva za mladino:
• 72% leposlovnega gradiva
• 28% strokovnega gradiva
Način prirasta:
• nakup 88,7%
• dar
11,3%
3.5.3. Odpis
V preteklem letu smo odpisali 327 enot knjižničnega gradiva (112 knjig, 165 časopisja, 50
neknjižnega gradiva) oz. 0,29% temeljne knjižnične zaloge.
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3.5.4. Obdelava gradiva
V letu 2010 so bibliotekarji z licenco kreirali v vzajemni bazi 640 zapisov in prevzeli iz
vzajemne baze 3.438 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

2.080 (64,30% vseh mladih prebivalcev do 15 l.)
2.920 (13,14% vseh odraslih prebivalcev)

skupaj

5.000 (20,57% vseh prebivalcev občine)

V lanskem letu je bilo med 1.000 prebivalci 206 članov. Med člani je bilo 39,7% mladih do
15. leta.
Struktura članov knjižnice je naslednja: predšolski otroci 12,24%, osnovnošolci 29,36%,
dijaki 14,26%, študenti 9,26%, zaposleni 21,64%, nezaposleni 5,28%, upokojenci 5,02% in
drugo (gospodinje, obrtniki, kmetje, zaposleni v knjižnici, vrtci, šole …) 3,14%.
V letu 2010 se je prvič v knjižnico vpisalo 627 članov, od tega 247 mladih do 15. leta
(39,39%) in 380 odraslih (60,61%).
Na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu smo 1.770 članom v letu 2010 zbrisali osebne
podatke, ker so izpolnili namen, za katerega so bili zbrani.
3.6.2. Obisk
obiskovalci
obiskovalci knjižnice
zaradi izposoje na dom
obiskovalci zaradi
izposoje v čitalnici
drugi obiskovalci
(vračilo, internet,…)
obiskovalci knjižne in
knjižnične vzgoje
skupaj

št. obiskovalcev

%

56.019 (od tega 19.038 mladih, 36.936 odraslih)

47,91

16.900 (od tega 9.800 mladih, 7.100 odraslih)*

14,45

36.900 (od tega 13.000 mladih, 23.900 odraslih)*

31,56

7.118 (od tega 4.133 mladih, 2.985 odraslih)
116.937(od tega 46.016 mladih, 70.921 odraslih)

6,08
100

* - ocena
V povprečju je lani knjižnico obiskal vsak prebivalec 4,81 - krat. Na uro je bilo v Knjižnici
Brežice povprečno 38,67 uporabnikov.
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3.6.3. Izposoja knjižničnega gradiva
izposoja

število enot

na dom
v knjižnici

255.170
31.000*

skupaj

286.170

%
88,21
11,79
100

* - ocena
Člani knjižnice so si na dom izposodili 255.170 enot gradiva (204.830 ali 80,27% knjig,
12.884 ali 5,04% serijskih publikacij in 37.456 enot ali 14,67% neknjižnega gradiva), od
tega 60,17% leposlovja in 39,38% stroke. Član si je na dom izposodil 51,03 enote, ob
vsakem obisku povprečno 4,56 enote. Na prebivalca občine je bilo domov izposojenih
10,49 enot gradiva.
Obrat temeljne zaloge knjižničnega gradiva je bil 2,51 -kraten. V povprečju so bile na uro
odprtosti Knjižnice Brežice izposojene 103 enote knjižničnega gradiva.
Za medknjižnično izposojo smo od naših uporabnikov prejeli 83 naročil za knjige in 3
naročila za fotokopije, drugim knjižnicam smo posodili 52 knjig, 3 fotokopije. Za uporabnike
smo izdelali 1.264 fotokopij. Uporabniki so si natisnili 2.173 strani izpisov.
3.7. Knjižna in knjižnična vzgoja
število

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

število obiskovalcev

za mladino

za odrasle

mladi

odrasli

62
9

59
41
11

2.306
1.756

796
1.475
655

5

5

71

59

76

116

4.133

2.985

V preteklem letu smo skupno pripravili 192 izvedb knjižne vzgoje za odrasle in mladino
vključno s tematskimi in z literarnimi razstavami, ki se jih je udeležilo 7.118 obiskovalcev.
V primerjavi z letom 2009 je bilo večje število izvedb z namenom vseživljenjskega učenja in
skupno število obiskovalcev knjižne in knjižnične vzgoje.
3.7.1. Prireditve za mladino
V četrtek, 18. februarja 2010, smo za učence osnovnih šol v dopoldanskem času organizirali
dve predstavi z naslovom Turjaška Rozamunda, v izvedbi gledališča Kolenc. Popoldne pa so
si predstavo Kekec in Bedanec ogledali še otroci brežiške občine.
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V torek, 25. maja 2010, smo organizirali prvi zaključek Kristjanovega knjižnega nahrbtnika.
Otroci okoliških osnovnih šol in vrtcev so si ogledali predstavo »Halo Rdeča Kapica?« v
izvedbi Gledališča Unikat.
Drugi zaključek prej omenjenega bralnega programa smo pripravili v sredo, 26. maja 2010,
za učence OŠ Brežice in otroke iz vrtca Mavrica Brežice, ki so izpolnili pogoje za pridobitev
priznanja. V popoldanskem času so si prav tako ogledali predstavo »Halo Rdeča Kapica?« v
izvedbi Gledališča Unikat.
Ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic smo v petek, 19. novembra 2010, otroke povabili na
tri dopoldanske predstave z naslovom Lizika in Vila Tabletka. Gledališče Ku-kuc pa je otroke
brežiške občine z isto predstavo zabavalo tudi ob 17. uri.
S ciljem razvijanja bralne kulture smo za posamezne skupine iz vrtcev in osnovnih šol brežiške
občine pripravili ure pravljic s predstavitvijo mladinskega oddelka in Mini Bologne, razstave
knjig v tujih jezikih. Učenci OŠPP pa so sodelovali pri projektu Kekčeva bralna pot.
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.
Otroci z mladinskega oddelka so si ogledali razstave: Deklica z vžigalicami, Zlata ptica,
Mesec kulture v Knjižnici Brežice, 8. marec, Matic, Ljudske pripovedke, Velikonočni prazniki,
Desetnica 2010, Kristijanov knjižni nahrbtnik, Kekčeva bralna pot, Umrla je Saša Vergi,
Pravljice lahko beremo, poslušamo in gledamo, Začetek in konec poti Franceta Bevka, Spet v
šoli in vrtcu, Poslovil se je slikar in ilustrator Matjaž Schmidt, Vrtec na obisku, Praznik
Čebelice, Prihaja noč čarovnic, Predstavljamo zbirke podobe in podobe za najmlajše,
Pingvinčki na obisku, Predstavljamo knjižne zbirke za najmlajše, Zapadel je prvi sneg, Niko
Grafenauer 70 let, S knjigo v svet lepega vedenja, Zlate hruške in kakovostne knjige.
3.7.2. Prireditve za odrasle
V četrtek, 25. februarja 2010, smo v počastitev slovenskega kulturnega praznika organizirali
monodramo Matjaža Kmecla »Slovo od Andreja Smoleta veselih ur« v izvedbi dramskega
igralca Anatola Šterna. Monolog, ki ga je v imenu Smoleta govoril Anatol Štern, so besede z
meje med življenjem in smrtjo – razbremenjene vsega posvetnega skrivaštva in skrbi za videz;
skrajno intimne, pa vendar še zmeraj uglašene z veselostjo živih dni; polne prijateljske
privrženosti in melanholične ironije, ljubezni do domovja in svojih ljudi; govoril je o Prešernu
vsaj toliko kot o Smoletu. Obiskovalci so bili nad igro navdušeni, igralec pa jim je po
predstavi namenil čas za prijeten pogovor o izvedenem delu.
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V petek, 12. marca 2010, smo predstavili knjigo Formule ljubezni avtorja Zorana
Milivojevića. Uglednega psihoterapevta smo v Knjižnici Brežice gostili že tretjič, tudi tokrat
pred polno dvorano Savice Zorko. V uvodu predstavitve je Zoran Milivojević povedal, da ima
večina ljudi zgrešene predstave o ljubezni in da zaradi tega veliko mladih ljudi pričakuje
preveč in so velikokrat razočarani. Meni da prava ljubezen ni čisto nič spektakularnega,
ampak gre za povezanost med ljudmi, ki prinaša pripadnost, skupnost in občutek vrednosti
drugega človeka. Povedal je tudi, da skozi filme in pravljice dobimo napačno predstavo o
ljubezni in ko z nekom poskusimo tako živeti v vsakdanu, se seveda zalomi. Pomembno je,
da ločimo, kaj je ljubezen in kaj so predstave o njej.
V četrtek, 18. marca 2010, je potekala okrogla miza ob 60-letnici Dolenjskega lista.
Šestdeset let je za časopis dolga doba in v tem času je nastalo že več kot 3.000 številk
Dolenjskega lista, v katerih je podrobno zapisana zgodovina krajev in ljudi, ki so živeli in
živijo na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini in na kočevsko-ribniškem koncu. O svojem delu
in časopisu so spregovorili odgovorna urednica Dolenjskega lista Jožica Dorniž ter novinarji:
Jožica Teppey, Breda Dušič Gornik, Martin Luzar in Igor Vidmar. Pogovor je povezovala
Jadranka Matič Zupančič iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
V četrtek, 13. maja 2010, smo v sodelovanju z Gimnazijo Brežice organizirali projekt
Ljubezen je večna. Prvi del prireditve so dijaki 1.a oddelka predstavili šolsko uro, med katero
steče pogovor o književnosti in motivu večne ljubezni. V drugem delu prireditve pa so dijaki
2.c oddelka ob romanu Visoška kronika partnersko ljubezen nadgradili z ljubeznijo do jezika,
naroda in domovine.
V petek, 3. septembra 2010, smo v Knjižnici Brežice v sodelovanju z literarno sekcijo Beseda
predstavili avtobiografski roman MED DVEMA SVETOVOMA rojaka FRANCA DERŽIČA iz
Dobove, ki je svoje življenjske sanje od leta 1950 do danes uresničeval med Rigoncami in
Kalifornijo. Pogovor z avtorjem je vodil Rudi Stopar, dogodek pa so s pesmijo številnim
poslušalcem oplemenitili pevke in pevci Mešanega pevskega zbora KD Franc Bogovič
Dobova.
V septembru in oktobru sta Knjižnica Brežice in Šola čustvene inteligence organizirali
predstavitev programa Čustvena inteligenca v praksi. V Dvorani Savice Zorko so potekala
naslednja brezplačna predavanja: V četrtek, 30. 9. 2010: Kako izražati jezo in kako se
odzvati na jezo drugih? ; v četrtek 7. 10. 2010: S čustvi je treba znati. Kako razumeti in
premagati zaskrbljenost? ; in v torek 11. 10. 2010: Zakaj razvijati srčnost? V čem je
drugačna od razuma in kakšne koristi nam prinaša? Predavanja sta vodila Leo Ivandič in
Brane Krapež iz Šole čustvene inteligence.
V sredo, 27. oktobra 2010, smo v okviru Brežiškega oktobra predstavili 10. knjigo o
diplomaciji, nastalo izpod peresa domačina, dr. Milana Jazbeca. Tokrat so za nastanek
knjige zaslužni učenci štirih osnovnih šol (Artiče, Brežice, Pišece, Dobova), ki so z dr.
Jazbecem sodelovali na pogovorih o diplomaciji, predvsem pa 21 učencev Osnovne šole
Brežice, ki so se v sklopu izbirnih vsebin vključili v projekt Mala šola diplomacije. Z avtorjem,
ki je trenutno veleposlanik Republike Slovenije v Turčiji, Libanonu in Azerbajdžanu, so se
naučili mnogo o življenju in delu diplomata, ki je sicer zahtevno, a tudi zanimivo in zabavno.
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V četrtek, 9. decembra 2010, smo skupaj z Društvom Kolpingova družina Artiče organizirali
predavanje z naslovom Kako vzgajati danes predavatelja dr. Bogdana Žorža, znanega
slovenskega psihologa in psihoterapevta, ki že desetletja ob vzgojnih problemih stoji ob strani
staršem in mladostnikom. Na temo vzgoje je napisal veliko število člankov in knjig, razvil pa
je tudi izviren družinski model terapevtske pomoči otrokom in mladostnikom.
V okviru projekta Centra vseživljenjskega učenja (CVŽU
CVŽU)
CVŽU smo pomladi 2010 izvedli dva
sklopa predavanj z naslovom Mozaik domačih del in Narava neznana znanka.
V četrtek, 21. januarja 2010, smo gostili domačina dr. Milana Jazbeca, ki nam je skupaj z
voditeljico Janjo Rostohar predstavil knjigo Martin Krpan – diplomat in vojščak. Delo Martin
Krpan – diplomat in vojščak je poučno, sprejemljivo in dojemljivo za različne generacije.
Knjigi je dodan tudi celoten Levstikov tekst Martin Krpan z Vrha in doslej sploh prvič zbrana
bibliografija Krpana. V uvodu predstavitve nam je dr. Milan Jazbec Martina Krpana predstavil
kot slovenskega literarnega junaka in nadaljeval z državotvornim vidikom, kjer se prebrisani
silak z Vrha pri Sveti Trojici pokaže kot očitna kombinacija spretnega diplomata in
zmagovitega vojščaka.
V četrtek, 28. januarja 2010, smo prisluhnili patru dr. Karlu Gržanu, ki nam je predstavil svoj
pogled na ozvezdje Orionovega pasu. Pogovor z avtorjem je vodila mag. Tea Bemkoč, svoje
doživljanje ob fotografiranju je predstavil Aleksander Lilik, dr. Karel Gržan pa je spregovoril o
svojem odkritju treh pomenljivih gričev in trojstvu kamnitih gmot.
V četrtek, 4. marca 2010, je domačina Franc Šetinc v sodelovanju z založbo Viharnik
predstavil knjigo Otrok brez otroštva. Brežiški častni občan ter znan politik v desetletjih po
vojni Franc Šetinc se je na predstavitvi knjige spominjal otroštva za časa nemških taborišč, saj
so ga med drugo svetovno vojno skupaj s starši izgnali iz rodnega doma in ga odvlekli v
nemško taborišče. Pripovedoval je o življenju v taboriščih, delu in prigodah, ki so
zaznamovale njegovo otroštvo. Spominjal se je tudi prijateljev in ostalih izgnancev, katerim so
nacisti vzeli domove, jih zatirali, zasmehovali, poniževali in jih oropali svobode.
V četrtek; 25. marca 2010, nam je v okviru tematskega sklopa Narava neznana znanka dr.
Síkírù Sàlámìja predstavil knjigo Ogun. Knjiga govori o božanstvu civilizacije, darežljivosti,
vojne, ognja in transformacije z njegovo pomočjo.
V četrtek, 22. aprila 2010, je založnik Tadej Pretner predstavil knjigo Zmajeve črte. Na kratko
lahko zmajeve ali »ley« črte opredelimo kot geomagnetne črte, ki obdajajo zemeljsko oblo.
Od same zore človeštva se je znanje o zmajevih črtah prenašalo skozi različne družbene
ureditve. Poznale so jih različne civilizacije, znanja o teh črtah pa so v svoj vladarski in
religiozni sistem najboljše vključili Kitajci in Rimljani.
V petek, 23. aprila 2010, je svojo novo pesniško zbirko Krog predstavila pesnica Dragomila
Šeško. Pesniška zbirka KROG je vsekakor delo izoblikovane pesnice, ki nas v nobenem
primeru ne pusti ravnodušne in nepotešene. Pogovor z avtorico je vodil Drago Pirman, pesmi
so brali: Ingrid Molan, Vid Žnidaršič, Špela Ravnikar in Tomaž Tomše, glasbeni program je
izvedla Glasbena šola Brežice.
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V januarju 2010 smo v okviru projekta CVŽU pričeli tudi z dvema računalniškima tečajema
za odrasle pod vodstvom Tomaža Baškoviča. Tečaj Osnove računalništva ter Internet in
elektronska pošta, sta potekala od 21. januarja do 16. aprila 2010. Sledil je tečaj Internet in
elektronska pošta, ki je trajal od 18. marca do 6. maja 2010, jeseni pa smo izvedli še tečaj
Osnove računalništva, ki je potekal od 29. septembra do 17. decembra 2010.
V okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje se je v Knjižnici Brežice, v četrtek 7.
oktobra 2010, uspešno pričel bralni krožek Beremo z Alenko Šet. Mentorica krožka Alenka
Šet je na uvodnem srečanju povedala, da je takšna oblika druženja odlična za učenje
izražanja mnenja, krepitev odločnosti in seveda izražanje ljubezni do pisane besede. Krožek
poteka vsak 1. in 3. četrtek v mesecu ob 10. uri.
V mesecu oktobru, ko Občina Brežice obeležuje svoj praznik, smo v Knjižnico Brežice povabili
domačina Antona Vučajnka, popotnika iz Dobove. V četrtek, 14. oktobra 2010, je na
domoznanski prireditvi predstavil svoja dragocena spoznanja in utrinke s poti Santiago de
Compostela, na kateri ga je spremljala tudi psička Kana. Pravi, da ga je omenjena pot učila
poslušati sebe, svoje telo in naravo.
V četrtek, 18. novembra 2010, je Lilijana Pahor na podlagi knjige Kariera iz strasti
predstavila Karierni coaching. V četrtek, 2. in 16. decembra 2010, sta sledili še dve
delavnici Kariernega coachinga, ki sta bili zelo dobro obiskani.
Dijaki 1. letnikov Ekonomske in trgovske šole ter Gimnazije Brežice so v okviru knjižnične
vzgoje, ki smo jo poimenovali Postanimo samostojni uporabniki knjižnice, spoznavali ureditev
knjižnice, knjižnični katalog COBISS/OPAC, referenčni servis Vprašaj knjižničarja in servis
Moja knjižnica. Dijaki 2. letnikov obeh srednjih šol pa so ob predavanju Preživimo šolsko uro
v domoznanski zbirki spoznavali domoznansko zbirko in njen pomen.
Varovanci Varstveno 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 posamezni dejavnosti ali
običajem. Uporabniki so si ogledali sledeče razstave: Darila – obdarovanja ; Poštne znamke
; Valentinovo ; Svetovni dan mokrišč; Svetovni dan varčevanja z energijo ; Rahljamo, sejemo,
sadimo, obrezujemo ; Cvetlice – vrtne, balkonske ; Znana deseterica finalistov za nagrado
Kersnik ; Odkrijte slovenske avtorje v privlačni poučno – zabavni literarni druščini ; Izleti ; Joj,
šola ; Vinogradi in vinske poti ; Ciril Kosmač - 100-letnica rojstva ; Buče ; Nekaj o bontonu;
Alenka Gerlovič in Napitki.
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4.

Primerjava dejavnosti Knjižnice Brežice v letu 2009
2009 in 201
2010
kriterij
letna odprtost (število ur)
temeljna zaloga gradiva
prirast gradiva
knjižna in knjižnična vzgoja
člani
obiskovalci zaradi izposoje na dom
vsi obiskovalci
izposoja na dom
izposoja na dom in v čitalnici

2009

2010

Indeks

3.014
108.930
5.115
191
5.397
59.132
119.690
247.747
280.847

3.024
113.797
5.194
192
5.000
56.019
116.937
255.170
286.170

100,33
104,46
101,54
100,52
92,64
94,73
97,70
102,99
101,89

V letu 2010 smo v primerjavi z letom 2009 zasledili upad pri članih ter posledično tudi pri
skupnem številu obiskovalcev. Povečal se je obisk knjižne in knjižnične vzgoje. Ostali kazalniki
so podobni tistim iz preteklega leta.
Smo prva knjižnica v Sloveniji, ki je izvedla delavnice Kariernega coachinga. Delavnice so
namenjene osebam, ki iščejo prvo zaposlitev in tistim, ki jih življenje in delo postavljata pred
nove izzive. Lani je pričel delovati bralni krožek Beremo z Alenko Šet. Ob Dnevu splošnih
knjižnic Slovenije smo prenovili in posodobili spletno stran Knjižnice Brežice. Knjižnica je
pridobila tudi prostor za tiho delo.

Mag. Tea Bemkoč
direktorica
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