
PROGRAM DELA ZA LETO 2015 

 

 

Izvedbeni načrt dejavnosti 

 

 

 

1. REDNE STORITVE KNJIŽNICE 

a. izbor,nabava in odpis gradiva v skladu z možnostmi kriznega financiranja, 

cca. do 250 izvodov, 

b.  nabava programske opreme, licence,  

c. obdelava gradiva, 

d. zbiranje gradiva za domoznansko zbirko, digitalizacija gradiva, urejanje 

kulturne dediščine, motiviranje vseh občin in tistih, ki ustvarjajo različne 

domoznanske publikacije, da jih redno dostavljajo tudi v 

knjižnico,predstavitve tega dragocenega gradiva, najnujnejše v smislu 

vzdrževanja obstoječega; 

e. izposoja na dom, v čitalnico, različnim ciljnim skupinam, internet v 

knjižnici;  

f. obiski skupin v knjižnici in obiski knjižničark v vrtcih, šolah, zavodih, 

podjetjih…poudarek na interpretaciji obstoječih virov in možnosti; 

g. delovanje infocentra in E-knjižnice ter E-točk v okviru vseh nalog s področja 

zbiranja , urejanja in ponujanja informacij javnih oblasti ter računalniškega 

izobraževanja ; virtualna knjižnica, povezava z uporabniki, ki imajo doma 

možnost dostopa do interneta; večja povezanost z zunanjimi kraji (v obsegu 

možnosti); 

 

1.1                  DRUGE PRIREDITVE V KNJIŽNICI – ustvarjanje drugega, socialnega  

                       prostora v povečani skrbi za uporabnike /svetovanje, pomoč pri iskanju,   

                       projektno delo, ogledi, predavanja, predstavitve, prireditve, razstave,  

                       informiranje o našem delu, portal knjižnice; bo omogočilo uporabnikom vseh  

                       ciljnih skupin boljši dostop do znanja in informacij ter uporabo informacijske  

                       tehnologije; obeležitev pomembnih osebnosti, dni, praznikov. 

a.  Informiranje članstva in javnosti (redni mesečni programi prireditev, 

domača stran, Radio Slovenske gorice, Ovtarjeve novice, Domače novice, 

Večer, Ptujski tednik, priložnostno še drugi mediji); 

b. urejanje prostora, gradiva /popravila, arhiviranje,../,vzdrževanje računalniške 

in programske opreme, na osnovi najnujnejšega; 

c. vzdrževanje prostorov in opreme v okviru možnosti (konto investicije in 

investicijsko vzdrževanje ter druga sredstva – razpisi in izredna vlaganja 

lastnika, usmerjanje v dogovoru z njimi); 

                     č.  doslednost uporabnikov in zaposlenih pri varnem uporabljanju gradiva in  

                           vseh drugih dobrin knjižnice; 

d. skrb za mrežo knjižnic, redno delovanje KK Voličina, povečanje sodelovanja 

z OŠ Voličina in oddelki vrtca, delovanje K Cerkvenjak in Sveta Ana v 

obsegu dogovorjenega z občinama finanserkama, skrb za mrežo območja, 

načrtovanje izposojevališč v dogovoru z občinami oziroma po njihovem 

interesu ali interesu občanov; 

e. medknjižnična izposoja gradiva, 

f. posebna skrb za mlade, invalide, upokojence in starejše, ki ne morejo priti 

sami v knjižnico;  

Sodelovanje z invalidskimi podjetji za delo invalidov, ki so se usposabljali v 

knjižnici. 

 



                  g.    skrb za spremljanje novosti na vseh področjih in prilagajanje le-tem; 

                  h.    kadrovske rešitve kljub premajhnemu številu strokovnega kadra usklajujemo z  

                         možnostmi in se trudimo, da bi obdržali obstoječe stanje;  

                         Zaposlitev strokovnega preko javnih del zaradi ukrepov ZUJF – pravljičarstvo  

                         in pomoč v knjižnici. 

                         nadaljevanje dosedanjih osnovnih dejavnosti. 

i. PROJEKTI:  BIBLIOMAT IN VAROVANJE GRADIVA –  varovanje 

gradiva terja redno vzdrževanje sistema in nenehno skrb nad opremo; Prehod 

na COBISS3. 

            j.    Obdelava domoznanskega gradiva v sodelovanju z UKM, domačimi  

                  raziskovalci, digitalizacija zanimivih dokumentov za KAMRO, Dlib, dodajanje  

                  novih zgodb na Kamro in dLIB; ČRNI KRIŽ PRI HRASTOVCU, ILAUNIG. 

k.  ZBIRKA KULTURNA DEDIŠČINA, dodajanje novih knjig iz naše zaloge, ki  

     so postale dediščina;  

l. SAMOSTANSKA ZBIRKA V SVETI TROJICI – katalog.  

m. KULTURNA POT V SV. TROJICI;  

n. SLIKARSKE KOLONIJE ZAVRH; 

o. JUROVSKA ZBIRKA – KULTURNA DEDIŠČINA (darilo župnije Sveti 

Jurij); 

p. REDNO DOPOLNJEVANJE ZBIRKE LITERATI; 

q. RASTEM S KNJIGO; 

                   p.   KVIZI, DRUGE PRIREDITVE; VEČ UPORABNIKOV – VEČ ČLANOV;  

                        POLETNE PRIREDITVE; SLOVENSKE GORICE USTVARJAJO – CEKIN  

                        ZA MLADEGA AVTORJA;  

                   r.  TA VESELI DAN KNJIŽNICE LENART (junij): ob tem osrednjem  

                        praznovanju KL bomo vsako leto posvetili lastnemu ustvarjanju in  

                        predstavitvi domačih ustvarjalcev, srečanju z uporabniki celotnega  

                        območja;  

                   s.   IZDAJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA (knjige domačih avtorjev), po  

                        potrebi oziroma v skladu z interesom; (brošura CAFA, ILAUNIG, NAŠE  

                        DELO,  OROSLAV CAF, MDA) 

                         

                   š.  LENARTOVO in drugi občinski prazniki v KL; DSSK (dan slovenskih  

                        splošnih knjižnic); DOV (dan odprtih vrat,3.12.);  

t. PRAVLJICA ZA ODRASLE – REGIJSKI PROJEKT. 

u. OOK KNJIŽNICA MARIBOR: 

Osrednja območna knjižnica načrtuje nekaj aktivnosti, ki jih bo predstavila 

tudi na našem območju.  

                               -  Nadaljevanje projekta o TAMu in s tem v zvezi s promocijo Kamre in dLib  

                                   ter drugih regijskih projektov. 

                           

 

1.2        PRIREDITVE:  

Število dogodkov se bo morda še  zmanjšalo zaradi pomanjkanja denarja, kljub temu 

bomo obdržali način načrtovanja aktivnosti po mesecih in ponudili vsak mesec nekaj 

za najmlajše, srednješolce in študente ter odrasle, pri čemer bomo izkoristili več 

brezplačnih predstavitev in lastno ustvarjalnost ter predstavitve stanovskih kolegov iz 

drugih knjižnic. Še posebej bomo načrtovali tudi za krajevne knjižnice ter za kraje 

brez le-teh. Pojavlja se izziv, ki ni nov -  več potreb za manj denarja. 

Med stalnimi dogodki bodo ostali: 



a/  PRAVLJIČNE URE ZA VSE STAROSTI OTROK V VRTCIH, ŠOLAH IN       

                IZVEN, VSAJ ENA OBLIKA MESEČNO TUDI ZA ZUNANJE OBČINE PO  

                DOGOVORU S TAMKAJŠNJIMI ZAINTERESIRANIMI SKUPINAMI IN  

               ORGANIZACIJAMI (predvsem so to šole in vrtci) 

                Vzporedno s tem se bo izvajala oblika POTUJOČI KNJIŽNIČAR, ki bo lahko  

               obiskal tudi občine, ki nimajo krajevnih knjižnic; 

             b/ PRAVLJICE ZA ODRASLE; 

             c/  PROJEKTNE OBLIKE DELA, v skladu s programi projektov, uspelih na razpisih; 

                 Projekti v  letu 2015: OŽBALT ILAUNIG – razstava in pisno gradivo,  

                  SANACIJA PROSTOROV,  IKT OPREMA, POTUJOČI KNJIŽNIČAR;  

             č/  IGRALNE URE, 

             d/  DELAVNICE ZA OTROKE; 

             e/  PREDSTAVITVE IN OGLEDI, za vse ciljne skupine uporabnikov; 

             f/   IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV, predvsem v E-knjižnici; 

                  SIMBIOZA; 

              G/ KNJIŽNICA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE – usposabljanje in kotiček za ciljno  

                  skupino; 

             g/   PREDAVANJA, tudi domačih avtorjev; 

                   VKLJUČEVANJE VSEH LOKACIJ KNJIŽNICE; 

             h/  LITERARNI VEČERI, PREDSTAVITVE KNJIG… 

             i/  SREČANJA Z LITERATI IN DRUGIMI UMETNIKI, 

             j/   RAZSTAVE; LASTNI PRODUKTI IN PRODUKTI TER IZDELKI Z  

                  OBMOČJA; 

             k/   KVIZI 

             l/    DOMOZNANSKI PROJEKTI– RAZSTAVE O DOSEŽKIH DRUŠTEV,  

                   POSAMEZNIKOV, ČLANOV KNJIŽNICE S PODROČJA KULTURE,  

                   BRANJA, IZDAJANJA SVOJIH KNJIG, ITD. 

                   TI VESELI DNEVI KNJIŽNICE LENART 

             m/  PROJEKTI S PODROČJA BRALNE KULTURE, POVEČANJA ŠTEVILA  

                   UPORABNIKOV IN PRIBLIŽANJE KNJIGE MLADIM BRALCEM, BRANJE  

                   ZA ODRASLE, ČVEKALNICE: 

             n/   PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« - SREČANJE S SLAVKOM PREGLOM 

             r/  Povezovanje s poslovnimi subjekti v območju, regiji, državi in izven nje za  

                 promocijo bralne kulture, prijavljanje na projekte in pridobivanje dodatnih virov za  

                 realizacijo novih idej, tudi tistih, ki se bodo pojavile preko leta. 

 

 

  

2.    KADRI:  

a/ upravni: direktorica (50%), poslovna sekretarka/računovodja (1),  

b/ strokovni: direktorica (50%), višja knjižničarka (1), 

    bibliotekarka: 1 računalniška informatorka, 2 bibliotekarki– izposojevalka,    

    pravljičarka; pomoč v knjižnici – javno delo; 

d/ splošni informator: 1/2 (zaposlitev invalida ) 

e/ manipulant:  ( invalid  – 6 ur ) – znižan delovni čas 

f/ čistilka: 4 ure dnevno  

               SKUPAJ:  8,75 brez volonterske pomoči v Cerkvenjaku in Sveti Ani 

            Od tega je redno zaposlenih (obstoječe stanje) 6,75 + 1 javno delo 

           Ker zaradi pomanjkanja sredstev še vedno nismo nadomestili zaposlitve pravljičarke  

           (ob upokojitvi delavke), se bomo ob primernem kadru tudi za to področje prisiljeni  

           prijaviti na javna dela, kar bi ob obstoječem javnem delu za pomoč v knjižnici  

           (nadomestilo študentske pomoči) pomenilo 2 programa javnih del (V.stopnja in VII.  

           stopnja) 

    



    Glede na  širitev sicer osnovne dejavnosti knjižnice na več lokacij, se širi obseg dela 

in zadolžitev znotraj sedežne ustanove (nabava, obdelava, materialni stroški, nakup). 

  

3. NAKUP GRADIVA:  

      

Knjižnica Lenart  bo na osnovi poziva Ministrstva za kulturo in usklajenega projekta za 

nakup predvidoma v novembru prijavila projekt nakupa gradiva v skladu s finančnimi 

možnostmi na osnovi izjav občin, kar pa v vsakem primeru še vedno pomeni manj kot 

lani, glede na izhodišča in ukrepe vlade. To pa seveda pomeni slabše pogoje za naslednja 

leta, saj je dosežen nivo prejšnjega leta osnova za nakup v naslednjem letu. Še vedno 

drvimo navzdol.  

 

4. KNJIŽNIČNA MREŽA: Območje bo pokrivala sedežna ustanova, ki je hkrati tudi 

krajevna knjižnica za mesto Lenart in Krajevna knjižnica Voličina. 

V mrežo Knjižnice Lenart sta vstopili Knjižnica Cerkvenjak in Sveta Ana, ki sta se 

začeli razvijati kot oddelek KL v okviru možnosti dodatnega financiranja obeh občin, 

kjer je sedež krajevnih knjižnic. Knjižnica Lenart bo sproti prilagajala razvoj mreže v 

skladu z možnostmi občin in njihovega interesa. V letu 2014 in 2015 je potrebno 

izdelati natančne smernice za razvoj mreže v prihodnje, v katero je vključenih vseh 6 

občin, glede na število prebivalcev.             

 

 

5. INVESTICIJE :  

a/ prostori – sanacija kleti in ustrezna razporeditev ter oprema prostorov (Občina  

Lenart);  

Zamenjava prostorov: oddelek skladišča smo preselili v I. nadstropje, kjer je tudi E-

knjižnica (Infocenter), po sanaciji kleti bo tam večnamenski prostor in prostori za delo 

skupine invalidov. (Občina Lenart). 

b/ oprema: računalniška, druga strojna oprema za dejavnost, arhiv,  dodatne police, 

panoji;  

            c/ bibliomat, prenova – vračalnik gradiva in varovanje gradiva ( čipi), 

            d/ brušenje in lakiranje parketa ( v sklopu sanacije). 

             Predlogi investicij so resen problem, saj knjižnica nima zagotovljenih sredstev in  

            določene stvari (npr.parket) propadajo, druge so odvisne od razpisov, ki jih je veliko  

             manj, kot jih je bilo v prejšnjih obdobjih. 

 

6.  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE : 

a/ označevanje opreme in prostorov, pleskanje in druga vzdrževalna dela, 

            b/ popravilo svetil in dodatna svetila v čitalnicah, okenske žaluzije (postopno  

               dokupovanje), 

            c/ računalniška in druga programska oprema, licence, slušalke,  aplikacije,  

            d/ popravila, sprotni pregledi in odprave napak/preventiva; obnova posameznih  

                prostorov, polic, omar v  knjižnici v okviru finančnih možnosti; 

             e/ AV oprema v oddelku.     

                 Večina vzdrževalnih del je ponavljajoča se zgodba, a za naš finančni načrt velik  

                 zalogaj, zato porabimo za to postavko vsa načrtovana sredstva in se lahko investicij    

                 lotimo samo preko lastnika oziroma razpisov.                 

      

 

 

 

 

                                                                                      Pripravila:Marija Šauperl, univ.dipl.org.                                                     

                                                                               


