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Pojav epidemije prinaša družbene spremembe, ki vplivajo tudi na 
delovanje knjižnice. Izgradnja kakovostne knjižnične zbirke vseeno 
ostaja glavno vodilo letnega načrta nakupa knjižničnega gradiva in 

našega strokovnega dela. Poleg spodbujanja bralne kulture, 
informacijske pismenosti ter zagotavljanja enakih možnostih 

neomejenega dostopa do knjižničnega gradiva, je naš pogled usmerjen 
tudi v prihodnost odprte družbe. S svojim delom in knjižnično zbirko 

sledimo družbenim in tehnološkim aktualnostim, raznoterim potrebam 
okolja, podpiramo vseživljenjsko učenje in želimo vsem občanom nuditi 

možnost za kvalitetno izrabo prostega časa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 25. 11. 2020          Pripravil: 
Številka:  182 /2020       mag. Uroš Mlinar 

    direktor  
   
   
   

  
             
                



 

UVOD 
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna bo v letu 2021 skušala ohranjati svoj dosedanji 
obseg dela v prostorskem, časovnem in vsebinskem obsegu. Glede na nepredvidljive 
posledice epidemije bo delovanje knjižnice organizirano z upoštevanjem priporočil 
NIJZ. Delo bo organizirano v vseh enotah knjižnice, ob morebitnem poslabšanju 
epidemiološke slike ter dodatnih varnostnih ukrepih bomo delovali skladno s predpisi 
ter navodili stroke in izvedencev za varstvo in medicino dela. Enako je tudi letni načrt 
nabave knjižničnega gradiva delno pogojen z omejitvami poslovanja ter prilagoditvami 
na založniškem trgu. 
 
Načrtovan prirast knjižničnega gradiva se bo odvijal v okvirih Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti (Ur. list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12) ter Strokovnih 
priporočil in standardov za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028).  
 
Končna realizacija je odvisna od dodeljenih sredstev občine Postojna in občine Pivka 
ter Ministrstva za kulturo RS. Glavno oviro načrtovanja obsega letnega nakupa 
knjižničnega gradiva predstavljajo nezadostna finančna sredstva, saj knjižnica več let 
ni uspela dosegati normativov letnega prirasta. V letu 2019 nam je po 8 letih uspelo 
doseči določilo o minimalnem letnem prirastu, uspeli smo namreč povečati svoj lastni 
prispevek in to iz naslova prodaje starega bibliobusa ter s pridobitvijo donacije. V letu 
2021 želimo ohraniti ta nivo in doseči minimalne pogoje prirasta po določilih 
Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti. Zato načrtujemo rahlo povišanje 
sredstev Občine Postojna ter sredstev Ministrstva za kulturo RS, Občina Pivka pa je 
svoj prispevek povečala že v letu 2020. 
 
Po vsebinskih kriterijih nabava knjižničnega gradiva vedno sledi aktualnostim, 
kakovostnim izdajam, potrebam lokalnega okolja in seveda željam uporabnikov. 
Nabavna politika bo tako sledila gradivu, ki ga bo finančno podpirala Javna agencija 
za knjigo ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Kupovali bomo izvirno 
slovensko klasično in sodobno literaturo, gradivo s humanistično, znanstveno 
in strokovno vsebino ter tudi kakovostno prevodno literaturo in ponatise 
slovenskih klasikov in ključnih strokovnih del. Enako pozornost bomo namenili 
nakupu kakovostne otroške in mladinske literature. Knjižnica v letnem planu 
nakupa načrtuje dostop do zvočnih in e-knjig v slovenskem jeziku ter plačljivih baz 
podatkov. 
 
Prirast gradiva bo odvisen tudi od ustreznosti novih naslovov založniške produkcije. 
Gospodarske posledice epidemije znajo vplivati tudi na knjižni trg, zato bomo sledili 
aktualnim potrebam ter se trudili, da bodo zastopane publikacije kar se da različnih 
slovenskih založb. Orientacija pri tem je ustrezna sodobnost vsebin in literarna 
kakovost, reference, ustrezna kakovost izdelave, zastopanost vsebine v dosedanji 
zbirki, stopnja povpraševanja po delu ali določeni temi, ustreznost medija, cena, ipd.  
 
Mrežo Knjižnice Bena Zupančiča Postojna sestavljajo: osrednja knjižnica Postojna, 
enota Pivka in enota Potujoča knjižnica s 73-imi izposojevališči. Knjižnične zbirke v 
vseh enotah knjižnice so urejene tako, da je omogočen prost pristop do vsega 
gradiva. Člani vseh naših enot imajo enotno izkaznico, s katero bodo tudi v letu 2021 
lahko obiskovali vse naše enote in oddelke. Aktivno članstvo pa bomo tudi v prihodnje 
spodbujali tako, da članom ne bo potrebno plačevanje letnih članarin temveč bodo 
plačali le začetno vpisnino. 



 

OSNOVNA IZHODIŠČA PRI OBLIKOVNAJU KNJIŽNIČNE ZBIRKE 
V knjižnici se zavedamo velikega pomena, ki ga ima za naše uporabnike 
izobraževanje, usposabljanje za nova informacijska znanja, učenje sprejemanja 
drugačnosti, učenje skozi celotno življenjsko obdobje ter širše kulturno udejstvovanje. 
Zato bomo v kar največji meri zagotavljali razvoj sodobnih knjižničnih storitev in nabavo 
takega gradiva, ki bo osredotočeno na kulturne, izobraževalne, informacijske ter 
socialne potrebe našega okolja. Poleg načrtovane nabave bomo prisluhnili tudi našim 
uporabnikom, zato bodo zaposleni iz vseh enot permanentno obveščali oddelek 
nabave, za katere naslove oziroma teme se zanimajo naši uporabniki.  
 
Pri izgradnji knjižnične zbirke želimo slediti naslednjim ciljem: 
• spodbujati informacijsko opismenjevanje in podpirati vseživljenjsko učenje (s 

poudarkom na individualnem delu), 
• spodbujati smotrno izrabo prostega časa,  
• nuditi informacije in storitve, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, 

informacijske in raziskovalne ter socialne potrebe okolja, 
• spodbujati pridobivanje novih znanj, 
• skrbeti za razvoj maternega jezika, 
• prepoznavati potencialne uporabnike in njihova pričakovanja glede fonda knjižnice 

in glede njenih storitev, 
• omogočati uporabo urejene zbirke domoznanskega gradiva za lokalne študije, 
• spodbujati razvoj pismenosti in bralne kulture, 
• spodbujati dejavnosti, ki vplivajo na osebnostni razvoj prebivalcev, 
• omogočati informiranje svojih uporabnikov o kvalitetni literaturi – preko portala 

Dobreknjige.si, preko biltenov novosti, preko informatorjev in lokalnih medijev, 
• spodbujati uporabo novih medijev za branje in izposojo knjižničnega gradiva (npr. 

Biblos, Audibooks, PressReader, Encyclopedia Britannica, dLib, Kamra, 
Europeana Collection, ipd.). 

 
 
 
RAZVIJANJE BRANJA, BRALNE KULTURE IN INFORMACIJSKE 
PISMENOSTI 
Omejevanje gibanja, policijska ura, šolanje na daljavo in druge spremembe, s katerimi 
se soočamo zaradi epidemije, zahtevajo našo dodatno aktivnost pri promociji bralne 
kulture na splošno in branja za razvoj osebnosti. Aktivno bomo delovali v prizadevanjih 
za čim večjo dostopnost kvalitetne literature za različne starostne stopnje, izobrazbene 
strukture in različne socialne skupine. Spodbujali bomo branje domače in tudi tuje 
literature. Dostop do zvočnih in elektronskih knjig bomo omogočali z oddaljenim 
dostopom, torej za naše člane kar od doma. Načrtujemo premišljeno nabavno politiko 
in različne dejavnosti, ki vodijo v razvoj bralne kulture in informacijske pismenosti: 
• Delo z mladimi bralci bo obsegalo knjižno ter knjižnično vzgojo, ki jo bomo skušali 

izvajati v knjižnici ali pa preko spleta na daljavo. Otrokom bomo omogočali stik z 
literarno umetnostjo, razvijali dober odnos do maternega jezika in jim tudi skozi igro 
omogočali stike s knjigami. Izvajali bomo projekte, preko katerih bodo otroci radi 
zahajali v knjižnico in spoznavali njen pomen (kvize, pravljične urice, počitnice s 
knjigo, Rastem s knjigo – tako za osnovnošolce kot srednješolce, Noč knjige, 
srečanja z ustvarjalci ipd.). V zvezi s tem bomo sodelovali tudi z drugimi knjižnicami 
in inštitucijami. 



 

• Tudi odraslim uporabnikom ter starejši populaciji bomo namenjali dejavnosti za 
spodbujanje branja, graditev bralnih navad ter promovirali slovenske knjige. Izvajali 
bomo srečanja bralnih klubov, bralnih tekmovanj in srečanja z ustvarjalci tako v 
prostorih knjižnice kot tudi na daljavo. Dodano vrednost bomo omogočali s 
promocijo kvalitetnega gradiva s področja leposlovja, humanistike, znanosti, 
umetnosti,  kulture, mladinske književnosti ter zvočnih in elektronskih knjig v 
slovenskem jeziku. Večji poudarek želimo nameniti medgeneracijskemu  
sodelovanju in povezovanju, ki bo širilo bralno kulturo in informacijsko pismenost 
tudi med starejšo populacijo.  

 
 
 
NAČRTOVANI NAKUP - potrebe okolja med priporočili standardov in 
določili pravilnika 
Knjižnica bo pri načrtovanju nakupa za leto 2021 upoštevala značilne potrebe okolja,  
kjer deluje mreža njenih knjižničnih enot. Upoštevali bomo različne dejavnike, kot so 
demografska struktura in značilnosti mestnega in vaškega okolja v povezavi s strukturo 
uporabnikov ter njihovimi izobraževalnimi in kulturnimi potrebami. Ob naštetem bo letni 
prirast usmerjen k doseganju Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice 
(2018-2028) in določil Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe (Uradni list RS, št. 73/03).  
 
Knjižnica bo nabavno politiko prilagajala posebnim potrebam okolja in zagotavljala 
dostop enakovredno za vse prebivalce postojnske in pivške občine: 

Organizacijska 
enota 

Število 
prebiv. 

Število enot knjižničnega 
gradiva Delež od 

celotnega 
nakupa 

Odprtost / 
ur na 
teden zaloga načrtovan nakup 

(knjižno/neknjižno) 
Osrednja enota 10.126 88.839 2.350 (250) 57 60 
Enota Pivka 2.200 26.334 850 (100) 21 35 
Enota bibliobus 10.317 23.132 900 (100) 22 33 

SKUPAJ 22.643 138.305 4.100 (450) 100 128 
*  Vir: Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno, stanje 1. 1. 2020 
URL:https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__10_stevilo_preb__25_05C50_prebi
valstvo_naselja/05C5004S.px/ 
 
Knjižnica bo omogočala kvalitetno ponudbo knjižničnega gradiva, storitev in informacij, 
informacijsko opismenjevala svoje uporabnike, nudila smotrno izrabo prostega časa in 
omogočala brezplačen in prost dostop do vseh vrst gradiva: 
• Ključno vsebinsko vodilo nabavne politike bo slediti aktualnostim, kakovostnim 

izdajam, potrebam lokalnega okolja in tudi željam uporabnikov. 
• Nabavljali bomo slovensko in tujo strokovno literaturo in leposlovje, ki ga 

štejemo med klasiko in ga tudi učenci, dijaki in študenti potrebujejo pri svojem 
izobraževanju.  

• V letu 2021 bomo kupovali različne vrste gradiva za učenje tujih jezikov (v knjižni 
in neknjižni obliki, slovarje, jezikovne učbenike in slovnice …), saj se trudimo 
prilagajati željam uporabnikov, ki v našem okolju obiskujejo jezikovne tečaje. 

• Nadaljevali bomo z nakupom turističnih vodnikov (Postojna in Pivka - turistična 
kraja) in še povečali ter aktualizirali to posebno zbirko, ki jo načrtno gradimo že 
nekaj let. 
 
 



 

• Posebna skrb bo posvečena nabavi gradiva za otroke in mladostnike, celotna 
mreža skrbi za njihovo kvalitetno knjižno in knjižnično vzgojo. Sledili bomo 
priporočilom za kvalitetno mladinsko in otroško literaturo z oznako »Zlata hruška«. 
Za najmlajše opremljamo knjige tudi s posebnimi nalepkami, da so vizualno 
prepoznavne kot knjige za spodbujanje predbralne pismenosti. Pri nabavi bomo 
sodelovali z vrtci in jim pri tem pomagali uresničevati njihove projekte. Kot doslej 
bomo z bibliobusom redno obiskovali vrtce v občinah Postojna in Pivka ter tako 
knjižno gradivo skušali še dodatno približati najmlajšim uporabnikom. 

• Nakupovali bomo vse gradivo, ki je domoznanskega pomena za občini 
Postojna in Pivka, in sicer tako knjižno kot tudi neknjižno gradivo (CD, DVD, 
zemljevidi, stare razglednice …), in s tem obogatili posebno domoznansko zbirko, 
ki je na voljo uporabnikom v posebnem oddelku enote v Postojni. 

• Velik bo tudi nakup naslovov periodike, ki bo pokrival različna strokovna in 
leposlovna področja za vse populacije. Nakup periodike za otroke in mladino pa bo 
poleg ostalega obsegal tudi mladinski tisk v tujih jezikih, ki ga potrebujejo pri učenju 
jezikov. Nabavljali bomo tudi leposlovje v tujih jezikih za mladino, ki ga potrebujejo 
pri učenju tujih jezikov ter za razna tekmovanja (angleščina, italijanščina). V okviru 
območnega sodelovanja s knjižnicami bomo na naši spletni strani uporabnikom 
knjižnice omogočali dostop do portala Pressreader, kjer je na voljo več kot 5000 
tekočih serijskih publikacij iz celega sveta. 

• Nabava bo posebej upoštevala tudi želje starejših občanov. Z enoto bibliobusa 
jim bomo gradivo tudi dostavljali, in sicer v Dom starejših občanov Postojna, kjer 
jim bodo z nasveti na voljo naši strokovni delavci. Za vse varovance Doma bo 
veljalo, da nimajo pri tem nobenih stroškov (ni zamudnin, vpisnin ipd.). 

• Za slepe in slabovidne bomo omogočali zvočne knjige Audibook ter knjižno 
gradivo z večjim oz. močnejšim tiskom ter ustrezno medvrstično razdaljo. To 
gradivo bomo še naprej opremljali s posebnimi nalepkami (veliko oko na rdeči 
podlagi), kar jih bo že od daleč opozarjalo na to, da je to gradivo primerno zanje. 
Ker imamo osebno dvigalo, bodo vse naše storitve in gradivo dostopno tudi gibalno 
oviranim uporabnikom. 

• Za brezposelne osebe bomo, v povezavi z Ljudsko Univerzo Postojna, organizirali 
posebne prireditve ter jim tudi s pomočjo različnih gradiv pomagali pri iskanju 
zaposlitve, pri kvalitetnejšem izkoriščanju prostega časa in pri krepitvi samozavesti. 

• Dejavnost knjižnice in nakup knjižničnega gradiva vedno skušamo približati tudi 
ostalim ranljivim skupinam, t. j. skupinam s posebnimi potrebami ter različnim 
interesnim združenjem, ki delujejo v našem okolju. 

• Knjižnica v lokalnem okolju sodeluje s številnimi zavodi, institucijami, podjetji in 
nevladnimi organizacijami. Dogodke in nakup knjižničnega gradiva prilagajamo  
tudi različnim jubilejnim praznovanjem in drugim dogodkom lokalnega in 
nacionalnega pomena (dogodki v letu 2021: leto Josipa Ipavca in Josipa Jurčiča, 
30. obletnica osamosvojitve Republike Slovenije, Predsedovanje Slovenije Svetu 
EU idr.) 

 
 
 
 
 
 
 



 

ZASTOPANOST RAZLIČNIH VRST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
Skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 
mora splošna knjižnica dopolnjevati svojo knjižnično zbirko tako po sestavi, kot po   
aktualnosti in obsegu, z letnim prirastom najmanj 200 izvodov knjižnega in neknjižnega 
gradiva na 1.000 prebivalcev. Prirast gradiva načrtujemo glede na razpoložljiva 
finančnima sredstva in glede na ustreznost novih naslovov založniške produkcije: 
• Glede na skupno število prebivalcev obeh občin - 22.643 (podatek Statističnega 

Urada RS za 1.1.2020) načrtujemo nakup v skupnem obsegu 4.550 enot 
knjižničnega gradiva od tega 450 enot neknjižnega gradiva.  

• V osrednji knjižnici načrtujemo še 100 tekočih naslovov informativnega 
periodičnega gradiva in 30 tekočih naslovov periodičnega tiska na organizacijsko 
enoto (brez osrednje knjižnice). 

• Izven številk predpisanega načrtovanega nakupa bomo bralcem omogočali 
izposojo zvočnih in elektronskih knjig. Fond elektronskih knjig bo obsegal osnovni 
paket ter nakup novih licenc, tako da bomo skušali doseči skupno ponudbo 300 
naslovov (licenc) elektronskih knjig.  

• Nakup zvočnih knjig načrtujemo v obsegu 100 naslovov. 
 
Pri nabavi bomo upoštevali zastopanost različnih tematskih oz. predmetnih področij in 
zagotavljali širok izbor naslovov, ki jih bomo razporejali po knjižnični mreži: 
• V okviru nakupa knjižničnega gradiva v letu 2021 se bomo držali priporočila 

prirasta naslovov v razmerju 40 : 60 (leposlovje : strokovna literatura) ter skušali 
povečat razliko v korist strokovnega gradiva.  

• Enako velja za razmerje med gradivom za odrasle in gradivom za mladino, ki je v 
trenutni knjižnični zbirki v razmerju 23 : 77 v korist gradiva za odrasle. V okviru 
tega bomo v prirastu sledili priporočilom 27 % nakupa literature namenjene 
otrokom do 15. let. 

• Sledili bomo cilju, da bomo aktualni za vse kategorije uporabnikov ter nabavljali 
tako, da bomo pokrili vsa strokovna področja ter beletristiko.  

 
Ker se zavedamo omejenega obsega sredstev za nakup knjižničnega gradiva, bo 
potrebno biti še bolj natančen in previden pri selekciji, zato bomo:  
• povečali število nakupov naslovov knjižničnega gradiva,  
• zmanjšali število nakupov podvojenih naslovov beletristike in 
• sledili nakupu vsaj enega naslova strokovne literature izdane v Sloveniji. 

 
 
 
USMERIVE IN CILJI - letni nakup knjižničnega gradiva znotraj 
poslanstva splošne knjižnice 
Med javnimi nalogami knjižnice bodo članom, uporabnikom in obiskovalcem 
omogočene vse storitve dostopa do knjižničnega gradiva, knjižničnih katalogov ter 
informacij. Knjižnica bo nemoteno opravljala tudi drugo bibliotekarsko, 
dokumentacijsko in informacijsko delo, zaradi varnostnih razlogov pa bodo omejene 
dejavnosti povezane s prireditvami, izobraževanjem, in bibliopedagoškim delom, ki 
predvidevajo večje zbiranje ljudi v zaprtih prostorih ter kontaktno delo z obiskovalci. 
Dodatna ponudba pa bo namenjena dejavnostim, ki so dostopne na daljavo preko 
elektronskih medijev.  



 

• Glavni cilj nabavne politike je ta, da enakomerno razporedimo kupljeno gradivo za 
vse prebivalce na območju občin Postojna in Pivka. Ker osrednja enota pokriva 
največji delež prebivalstva, je nakup za to enoto najobsežnejši in je vedno okrog 
60 %, za ostale tri enote pa 40 %.   

• Člani vseh naših enot imajo enotno izkaznico, s katero bodo tudi v letu 2021 lahko 
obiskovali vse naše enote in oddelke. Aktivno članstvo skušamo ohranjati tudi s 
tem, da našim članom ne zaračunavamo letnih članarin temveč le vpisnino. 

• Vsi kakovostni naslovi bodo dostopni v enaki meri v vseh enotah, saj tudi gradivo, 
ki ni nabavljeno za posamezno enoto, vanjo pride z medoddelčno izposojo. 
Osrednja knjižnica sicer dobi največ gradiva, ostale enote pa proporcionalno po 
številu uporabnikov. Pomembno za nas je, da nobeden, še tako zahteven 
uporabnik, ne gre iz naših enot, ne da bi dobil želeno gradivo ali informacije. 

• Člani vseh enot  lahko koristijo brezplačne E-točke v Postojni in Pivki. Preko naše 
spletne strani pa lahko uporabljajo tudi digitalno knjižnico oz. dostop do slovenskih 
in svetovnih podatkovnih baz ter elektronskih in zvočnih knjig. 

• Knjižnica bo v letu 2021 sodelovala s knjižnicami iz svojega območja ter tudi z 
ostalimi splošnimi knjižnicami in drugimi vrstami knjižnic po državi in tudi izven. 
Knjižnica je še posebej povezana z vsemi primorskimi knjižnicami ter z osrednjo 
območno knjižnico v Kopru. Sodelovanje bo potekalo na področju medknjižnične 
izposoje, skupnih projektov spodbujanja branja, skupnih izobraževanj in 
posvetovanj, na domoznanskem področju ter na izmenjavi idej in praks različnih 
knjižnic.  

• V letu 2021 bomo zaključili mednarodni projektov Erasmus+, ki je razširil naše delo 
tudi na mednarodno strokovno raven. 

• Knjižnica bo preko kataloga vzajemnega bibliografskega sistema omogočala vsem 
dostopnost do informacij o gradivu, ki ga bo nabavila v letu 2021. Enako pa bodo 
informacije o novem gradivu prisotne tudi na naši spletni strani ter v tiskani obliki 
biltena. 

 
Naš skupen končni cilj bo zadovoljiti različne potrebe članov in uporabnikov. Temu cilju 
bomo sledili z naslednjim usmeritvami:  
• zadovoljiti potrebe članov in uporabnikov s širokim izborom knjižničnega gradiva, 

ki bo ustrezal njihovim zahtevam po informacijah in željam po izobraževanju, 
kulturi in razvedrilu, 

• navdušiti uporabnike za izposojo elektronskega gradiva, 
• v zbirko želimo pridobiti gradivo, ki nas bo potrjevalo kot informacijsko, 

izobraževalno, kulturno, socialno in komunikacijsko središče lokalne skupnosti, 
• nabaviti čim več kvalitetne literature in jo posredovati čim večjemu številu 

uporabnikov, 
• omogočiti, da je novo gradivo čimprej dostopno (ažurna in hitra nabava), 
• zamenjati starejšo strokovno literaturo z novimi izdajami, 
• organizirati dogodke in prireditve, ki bodo pripomogle k razvoju bralne kulture in 

posredno tudi razvoju demokratičnega in interdisciplinarnega mišljenja v celotnem 
lokalnem okolju in tudi širše. 


