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1.

Uvod

1.1. Organiziranost Knjižnice Brežice
Brežice
Knjižnica Brežice je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju
knjižnične dejavnosti za 23.992 prebivalcev (na dan 30. 06. 2006) 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, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96,
36/00.
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. UL RS 96/2002.
Zakon o knjižničarstvu. UL RS 87/2001, 96/2002.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. UL RS 73/03.
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture. UL RS 100/03 in spremembe.
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. UL RS 29/03.
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. UL RS 21/95.
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 127/04.
Zakon o lokalni samoupravi. UL RS 72/93.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov.
Zakon o financiranju občin. UL RS 80/94.
Zakon o javnih financah. UL RS 79/99 in spremembe.
Zakon o računovodstvu.
Zakon o dohodnini. UL RS 139/04
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice. UL RS, 87/03.
Zakon o delovnih razmerjih. UL RS,42/02.
Kolektivna pogodba za negospodarstvo. UL RS 18/91 in spremembe.
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS. UL RS 45/94 in spremembe.
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture. UL RS 41/94 in
spremembe.
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti. UL
RS 18/94 in spremembe.
Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju
kulture. UL RS 57/94.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Brežice. 2004.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu. UL RS 59/99.
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995.
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2.

Dolgoročni cilji Knjižnice Brežice

V programu Knjižnice Brežice 2004-2007 so opredeljeni dolgoročni cilji Knjižnice Brežice.
Opomba: Finančni kazalci so bili načrtovani glede na raven cen v letu 2003.
Splošni cilj:
cilj povečanje dostopnosti in kakovosti knjižničnih storitev
2.1. Zagotovitev primernih prostorov in opreme
Pričakovani učinki: Knjižnica bo do leta 2007 pridobila primerne prostore in opremo za
delovanje v skladu z Novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Zagotovitev
manjkajočih prostorov za potrebe Knjižnice Brežice (Občina Brežice, Občinski svet, 7. seja,
1.9.2003).
Ukrep 1. Adaptacija obstoječih in pridobljenih površin ter dozidava dodatnih površin
•
adaptacija 1. faza : skupna površina
850 m²
•
dozidava 2. faza: skupna površina približno 1.800 m²
Kazalci:večja dostopnost knjižnične zbirke, povečanje članstva in obiska, nove storitve
Ukrep 2. Vzpostavitev elektronskega varovanja gradiva in nakup knjigomatov
Elektronsko varovanje gradiva
9.000 000 SIT
Knjigomati 13.000.000 SIT (sofinanciranje Ministrstva za kulturo)
Kazalca: samostojna izposoja/vračanje gradiva, hitrejša postrežba
Ukrep 3. Nabava dodatne računalniške opreme za uporabnike
Še 9 računalniških mest z internetom za uporabnike
7.500.000 SIT (sofinanciranje MK)
Kazalci: e-točka v okolju, dostop do virtualnih knjižnic, informacijsko opismenovanje
2.2. Zagotoviti ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev
Pričakovani učinki: Knjižnica bo s tem pridobila primerno število strokovno usposobljenih
delavcev.
Ukrep: Zaposlovanje na osnovi sprejetega kadrovskega načrta:
2004→ 2 novi zaposlitvi
2005→ 2 novi zaposlitvi
2006→ 2 novi zaposlitvi
2007→ 2 novi zaposlitvi
Kazalci: rast števila enot izposojenega gradiva in števila posredovanih informacij, razširitev in
obogatitev programa, povečanje ravni kakovosti storitev
2.3. Zagotavljanje zbirke knjižničnega gradiva v primernem obsegu, strukturi in vsebini
Ukrep: zagotoviti knjižnično zalogo in letni prirast gradiva v skladu s predlogom standardov
za splošne knjižnice
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Kazalci: obseg, vrsta in vsebina gradiva, kvaliteta kataloga
Knjižnična zaloga 2007: približno 100.000 enot
Letni prirast: 8.250 enot (43.725.000 SIT letno, sofinanciranje Ministrstva za kulturo)
2.4. Doseči vsaj 25% včlanjenost prebivalstva občine in vsaj 50% mladih do 15. leta
Ukrepi: 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
Kazalci: število in kvaliteta stikov, število in kvaliteta izvedenih skupnih programov, število
članov in obiskovalcev, število izposojenega gradiva in posredovanih informacij
Število aktivnih članov: 5.000→6.100 (20%→25%)
Število obiskovalcev. 90.000→99.000
Izposoja gradiva: 220.000→242.000

3.

Poročilo o delu Knjižnice Brežice za leto 2007
2007

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.
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 se je prijavila na tri razpise Ministrstva za kulturo za IKT opremo in pridobila
sredstva za posodobitev avtomatizirane izposoje v sistemu Cobiss za osrednjo knjižnico in
kolekcijo v Cerkljah ob Krki ter za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do
interneta za uporabnike.
3.3. Odprtost
Osrednja knjižnica je bila v lanskem letu odprta za obiskovalce 3.109,5,5 ur, kolekcija
gradiva v Vojašnici SV v Cerkljah ob Krki je bila uporabnikom na voljo 216 ur, v Pišecah 38
ur. Skupno so bila vsa izposojevalna mesta odprta 2.987,5 ur v letu.
3.4. Knjižnični delavci
Knjižnica Brežice je v letu 2007 zaposlovala po obsegu delovnega časa skupno 10,8
delavcev, od tega 8,8 strokovnih delavcev in 2 upravno - tehnična delavca.
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3.5. Knjižnično gradivo
3.5.1. Temeljna zaloga
Gradivo

št.enot

Knjige
Časopisje
Neknjižno gradivo

88.565
4.020
8.363

Skupaj

100.948

%
87,74
3,98
8,28
100

V letu 2007 je knjižnična zaloga štela v povprečju 4,2 enoti na prebivalca, od tega 0,35 enot
neknjižnega gradiva. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v
11. členu 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.
3.5.2. Prirast gradiva
Gradivo

št.enot

Knjige
Časopisje
Neknjižno gradivo

4.959
345
728

Skupaj

6.032

%
82,21
5,72
12,07
100

V letu 2007 je bil prirast 252 enot na 1.000 prebivalcev občine.
Razmerje naslov : izvod knjižničnega gradiva je 1:1,48 (4.079 naslovov : 5.032 izvodov).
Ocena prirasta knjižničnega gradiva po namenu:
• 34 % za mladino
• 66% za odrasle
Ocena prirasta knjižničnega gradiva za odrasle:
• 31,32% leposlovnega gradiva
• 68,68% strokovnega gradiva
Ocena prirasta knjižničnega gradiva za mladino:
• 60,93% leposlovnega gradiva
• 39,07% strokovnega gradiva
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Način prirasta:
• nakup 90,12%
• dar
9,88%
3.5.3. Odpis
V preteklem letu smo odpisali 1.668 enot knjižničnega gradiva (1.371 knjig, 118 časopisja,
179 neknjižnega gradiva) oz. 1,65% temeljne knjižnične zaloge.
3.5.4. Obdelava gradiva
V letu 2007 so bibliotekarji z licenco kreirali v vzajemni bazi 387 zapisov in prevzeli iz
vzajemne baze 3.948 katalognih zapisov. Večina prevzetih zapisov je za novo gradivo. Nekaj
jih je tudi za ostalo gradivo, ki ga obdelujemo v projektu Dopolnjevanje nepopolnih zapisov v
računalniškem katalogu Knjižnice Brežice. Projekt izvajamo že osmo leto in smo ga dolžni
zaradi zahteve sveta članic COBISS-a po povezavi lokalnih zapisov v vzajemno bazo
COBIB.SI zaključiti do konca leta 2008.
3.6. Uporabniki
3.6.1. Aktivni člani
člani

število članov

mladina do 15. leta
odrasli

1.919 (56,32% vseh mladih prebivalcev do 15 l.)
3.348 (13,95% vseh odraslih prebivalcev)

skupaj

5.267 (21,95% vseh prebivalcev občine)

V lanskem letu je bilo med 1.000 prebivalci 220 članov. Med člani je bilo 36,43% mladih do
15. leta.
Struktura članov knjižnice je naslednja: predšolski otroci 10,02%, osnovnošolci 26,40%,
dijaki 18,73%, študenti 11,69%, zaposleni 19,59%, nezaposleni 6,22%, upokojenci 3,72%
in drugo (gospodinje, obrtniki, kmetje, zaposleni v knjižnici, vrtci, šole …) 3,58%.
V letu 2007 se je prvič v knjižnico vpisalo 638 članov, od tega 316 mladih do 15. leta
(49,53%) in 322 odraslih (50,47%).
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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

%

64.616 (od tega 24.445 mladih, 40.171 odraslih)

50,86

18.800 (od tega 11.656 mladih, 7.144 odraslih)*

14,79

37.200 (od tega 12.151 mladih, 25.049 odraslih)*

27,29

6.428 (od tega 1.322 mladih, 1.123 odraslih)
127.044 (od tega 52.709 mladih, 74.335 odraslih)

5,07
100

* - ocena
V povprečju je lani knjižnico obiskal vsak prebivalec 5,29 - krat. Na uro je bilo v Knjižnici
Brežice povprečno 40,86 uporabnikov.
3.6.3. Izposoja knjižničnega gradiva
izposoja

število enot

na dom
v knjižnici

285.054
26.642*

skupaj

311.696

%
91,45
8,55
100

* - ocena
Člani knjižnice so si na dom izposodili 285.054 enot gradiva (197.470 ali 69,27% knjig,
18.505 ali 6,49% serijskih publikacij in 69.079 enot ali 24,23% neknjižnega gradiva), od
tega 58,96% leposlovja in 41,04% stroke. Član si je na dom izposodil 54 enot, ob vsakem
obisku povprečno 4,4 enote. Na prebivalca občine je bilo domov izposojenih 11,88 enot
gradiva.
Obrat temeljne zaloge knjižničnega gradiva je bil 3,09 -kraten.
1 strokovni knjižnični delavec je v povprečju izposodil 31.672 enot knjižničnega gradiva
letno. V povprečju je bilo na uro odprtosti Knjižnice Brežice izposojenih 91,68 enot
knjižničnega gradiva.
Za medknjižnično izposojo smo sprejeli 107 naročil za knjige in 49 naročil za fotokopije,
drugim knjižnicam smo posodili 64 knjig, 6 fotokopij. Za uporabnike smo izdelali 2.012
fotokopij. Uporabniki so si natisnili 4.650 strani izpisov.
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3.7. Knjižna in knjižnična vzgoja
število

vrsta

število obiskovalcev

za mladino

za odrasle

mladi

vseživljenjsko učenje
razvijanje bralne kulture
kulturne prireditve
prir. za skup. s posebnimi potrebami

109
15

1
26
9
5

2.963
1.494

skupaj

124

41

4.457

odrasli
7
781
1.102
81
1.971

V preteklem letu smo skupno pripravili 165 izvedb knjižne vzgoje za odrasle in mladino, ki se
jih je udeležilo 6.428 obiskovalcev.
3.7.1. Prireditve za mladino
Ob kulturnem prazniku smo v četrtek, 15. februarja 2007, dopoldanskem času za otroke 4.
razredov pripravili potopisno predavanje Andreje Jernejčič z naslovom Obleke sveta.
V četrtek, 29. marca 2007, smo ob 100 letnici Muce Copatarice za naše najmlajše
obiskovalce organizirali prireditev z naslovom Muca Copatarica na obisku v Knjižnici Brežice.
Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke smo v sredo, 4. aprila 2007, v goste povabili Anjo
Štefan. V dopoldanskem času so se pogovora z znano pripovedovalko ljudskih pravljic
udeležili učenci 3. razredov. Popoldansko srečanje smo organizirali ob zaključku reševanja
Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza in je bilo namenjeno vsem reševalcem.
V četrtek, 17. maja 2007, so si učenci 2. razredov v dopoldanskem času ogledali predstavo
Od kod si, kruhek? v izvedbi gledališča Unikat. Popoldansko predstavo smo organizirali ob
zaključku bralnega projekta Kristjanov knjižni nahrbtnik in je bila namenjena otrokom 1. in 3.
razredov osnovnih šol brežiške občine, ki so izpolnili pogoje za pridobitev Kristjanovega
priznanja.
Drugi zaključek prej omenjenega bralnega projekta smo pripravili v torek, 22. maja 2007.
Klovn Žare je tokrat zabaval predšolske otroke in otroke 2. razredov, ki so izpolnili pogoje za
pridobitev Kristjanovega priznanja.
V torek, 2. oktobra 2007, smo v tednu otroka pripravili predstavitev zbirke otroških pesmi
Kdo gre z nami avtorice Antice Marijanac in ilustratorke Zinke Žnideršič. V programu so z
besedo in glasbo sodelovali učenci brežiških osnovnih šol in Glasbene šole Brežice.
Udeleženci prireditve so si lahko ogledali tudi razstavo originalnih ilustracij iz knjige.
Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic so si v torek, 20. novembra 2007, učenci 3. razredov v
dopoldanskem času ogledali predstavo Zakaj je Pika šla v šolo? v izvedbi Marjana Marinška.
Popoldanska predstava je bila namenjena vsem ostalim otrokom, ki imajo radi Piko
Nogavičko. Vzporedno s prireditvijo smo pripravili tudi razstavo 100 let Astrid Lindgren.
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S ciljem razvijanja bralne kulture smo za posamezne skupine iz vrtcev in osnovnih šol brežiške
občine pripravili ure pravljic s predstavitvijo oddelka za mladino in predstavitev Mini Bologne,
razstave knjig v tujih jezikih. Avtor je z razstavo gostoval v Osnovni šoli Trebnje in Osnovni
šoli Stari trg ob Kolpi. Osnovnošolski otroci so mesečno v knjižnici reševali Kristjanovo knjižno
uganko, v okviru dejavnosti Razstavi jih še ti … meni so bile všeč so razstavljali svoje
najljubše knjige in sodelovali pri izbiri najljubših knjig z naslovom Moja najljubša knjiga.
V okviru projekta Rastem s knjigo so nas obiskali sedmošolci brežiške občine, ki smo jih
seznanili z delovanjem knjižnice in iskanjem po knjižničnem katalogu COBISS/OPAC, ob
koncu srečanja pa smo vsem podelili knjigo Spričevalo Slavka Pregla.
V okviru dejavnosti Franceta Prešerna knjižnični žur so osmošolci spoznavali velikega
slovenskega pesnika in se usposabljali v samostojne uporabnike knjižnice. Reševali so tudi
Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz.
3.7.2. Prireditve za odrasle
V četrtek, 25. januarja 2007, smo v sodelovanju s Planinskim društvom priredili Planinski
večer, kjer so se predstavili pesnika Vlado Ajlec in Marija Veble ter slikarka Metka Vimpolšek.
V četrtek, 1. februarja 2007, smo v sodelovanju s Klubom Gaia pripravili predavanje z
naslovom Ekološko pridelovanje vrtnin z največjo zdravilno vrednostjo. Predavala je Nevenka
Baznik.
V torek, 27. marca 2007, smo skozi projekcijo filma in predstavitev knjige Z avtom okoli
sveta spoznali pot okoli sveta Kristine in Uroša Ravbar, prvih Slovencev, ki sta v dveh letih z
avtom obkrožila svet.
V ponedeljek, 23. aprila 2007, smo gostili Ljubiteljsko gledališče Teharje in plesno skupino
Balem, ki sta uprizorili recital poezije z naslovom Ta ljubezen med teboj in menoj je prosta
kakor pesem indijskega pesnika in Nobelovega nagrajenca Tagoreja.
V torek, 8. maja 2007, smo v sodelovanju s Planinskim društvom Brežice organizirali
Predavanje Mete Vrhunc z naslovom Biodinamično kmetijstvo.
V četrtek, 4. oktobra 2007, smo v sodelovanju z Osnovno šolo Brežice pripravili predstavitev
priročnika za vzgojo otrok Mala knjiga za velike starše. Gost večera je bil Zoran Milivojević.
V sredo, 10. oktobra 2007, smo v sodelovanju z društvom Ozara pripravili projekcijo
dokumentarnega filma Treba je spregovoriti. Na vprašanja obiskovalcev je odgovarjal
strokovnjak s področja duševnega zdravja.
V ponedeljek, 15. oktobra 2007, smo v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in v počastitev
občinskega praznika pripravili predstavitev knjige Iz začaranega kroga. Z avtorico Ivanko
Mestnik se je pogovarjala Tina Cigler. Prireditev so z glasbenim vložkom popestrili učenci
Glasbene šole Brežice.
V ponedeljek, 3. decembra 2007, smo ob Tem veselem dnevu kulture v knjižnico povabili
Benko Pulko, ki je obiskovalcem predstavila življenjski potopis Pocestnica.
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Z dijaki Gimnazije Brežice smo sodelovali v bralnem projektu ”Branje je žur, reading is cool“.
Dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice in Gimnazije Brežice so v okviru knjižnične vzgoje
spoznavali ureditev knjižnice, knjižnični katalog COBISS/OPAC, različne licenčne baze ter
domoznansko zbirko in njen pomen.
V tednu vseživljenjskega učenja smo organizirali različne tečaje za odrasle uporabnike s
ciljem samostojne uporabe knjižnice in njenih virov.
Varovancem Varstveno delovnega centra Leskovec, enota Brežice smo poskušali skozi projekt
Kekčeva bralna pot približati svet knjige in knjižnice.
Tako na oddelku za mladino kot na oddelku za odrasle smo skozi vse leto pripravljali
tematske in literarne razstave Na oddelku za odrasle smo pripravili: Jože Plečnik (18721957), Teden boja proti raku, Dan Zemlje, Dan zmage in Evrope, Svetovni dan varstva
okolja, Mednarodni dan boja proti zlorabi mamil, Kresnik 2007, Svetovni dan turizma, Teden
otroka, Naravna zdravila, Alenka Gerlovič – časna občanka Občine Brežice, Ustvarjamo. Na
oddelku za mladino pa: Anton Ingolič – 100 let rojstva, Ela Peroci, Obleke sveta, Dan žena
in Materinski dan, Smiljan Rozman – umrl 15. marca 2007, Velika noč, Anja Štefan, 100 let
Astrid Lindgren, Ančka Gošnik Godec – 80. letnica rojstva, Večernica 2007, Kristina
Brenkova, Čarovnice takšne in drugačne, Fran Milčinski, Marlenka Stupica – 80. obletnica
rojstva.

4.

Primerjava dejavnosti Knjižnice
Knjižnice Brežice v letu 2006
2006 in 2007
2007
kriterij
letna odprtost (število ur)
temeljna zaloga gradiva
prirast gradiva
člani
obiskovalci zaradi izposoje na dom
vsi obiskovalci
izposoja na dom
izposoja na dom in v čitalnici

2006

2007

Indeks

2.987,5
96.583
5.727
5.468
67.898
122.884
300.647
328.017

3.109,5
100.948
6.032
5.267
64.614
127.044
285.054
311.696

104,06
104,51
104,78
96,36
95,57
103,38
95,93
95,18

V letu 2007 so se povečali temeljna zaloga, prirast gradiva in število vseh obiskovalcev.
Kakor v večini slovenskih splošnih knjižnic smo tudi v Knjižnici Brežice zasledili upad števila
članov, obiskovalcev zaradi izposoje in izposojenega gradiva na dom. Upad le – teh je
posledica večjih možnosti dostopa do elektronskih virov in tudi same dostopnosti gradiva
preko svetovnega spleta. Iz enakih razlogov pa beležimo večje število obiskovalcev zaradi
boljše dostopnosti do računalniške opreme in svetovnega spleta v knjižnici.
Nove člane skušamo pridobiti z akcijami (brezplačni vpis), knjižno in knjižnično vzgojo ter s
projekti za uporabnike. Največjo možnost pridobivanja novih članov in posledično obiska ter
izposoje na dom predstavlja širitev knjižnične mreže: vzpostavitev krajevnih knjižnic (Dobova,
Bizeljsko) in vzpostavitev kolekcije knjižničnega gradiva v Termah Čatež.
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5.

Zaključek

Z otvoritvijo novih in prenovljenih prostorov v oktobru 2006 smo pridobili knjižnično stavbo,
ki uporabnikom in zaposlenim omogoča opravljanje knjižničnih storitev na višji ravni kot je
bilo doslej. Opremljena je s sodobno e – knjižnico in točko za samostojno učenje, rastočo
zbirko akademika Jožeta Toporišiča, tremi čitalnicami, 24 računalniškimi mesti z dostopom
do svetovnega spleta za uporabnike in dvorano Savice Zorko s stalno razstavo dokumentov iz
60 – letnega razvoja Knjižnice Brežice po drugi svetovni vojni. V dvorani potekajo prireditve,
ki jih organiziramo sami ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V letu 2007 se je obisk le – teh
skoraj trikratno povečal.
V lanskem letu smo poseben poudarek namenili kakovosti poslovanja in storitev Knjižnice
Brežice. Zato se je knjižnica vključila v aktivnosti za pridobitev certifikata ISO 9001: 2000.

Tea Bemkoč
Direktorica

Brežice, februar 2008
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