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NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 MESTNE KNJIŽNICE IZOLA ZA LETO 2022 

 

Uvod 

Mestna knjižnica Izola sodi med knjižnice, ki pokriva območje do 20.000  prebivalcev. 

Splošna knjižnica je namenjena  informiranju in potrebam prebivalcev po izobraževanju, 

raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti.  

Mestna knjižnica Izola je osrednja splošna knjižnica, ki izvaja javno službo na območju 

občine Izola.  

Knjižnična dejavnost osrednje knjižnice je določena z ustanovitvenim aktom, izvaja se na 

območju občine Izola, v osrednji knjižnici.  

 

Poslanstvo knjižnice in cilji 

Za uresničevanje svojega poslanstva (skrb za pisno kulturno dediščino, posredovanje na 

različnih pisnih podlagah/medijih zapisanega znanja) izvajajo zaposleni v Mestni knjižnici 

Izola osrednjo in drugo knjižnično dejavnost, ki je natančno opredeljena v Zakonu o 

knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01, 96/02 in 92/15), Pravilniku o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03, 70/08, 80/12), Strokovnih 

priporočilih in standardih za splošne knjižnice: 2018-2028 (2019), Manifestu o splošnih 

knjižnicah (1994), Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03), v 

dokumentu Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih splošnih 

knjižnic 2013-2020 (2012) in Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola 

(Uradne objave občine Izola, št. 9/17, 18/20). 
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Knjižnične in informacijske storitve so ključne za učečo družbo.  

Z znanjem in informacijami se razvija človeški potencial, civilizacijski napredek in se ohranja 

razsvetljeno upravljanje z družbo. Najpomembnejše je zagotavljanje potreb najširšega kroga 

uporabnikov. Knjižnica je aktivni člen v razvoju in umeščanju tehnologije, da bi zagotovila 

enak dostop do znanja in informacij za vse.  

Ključno je spoštovanje individualnosti in celovitosti vseh naših uporabnikov in zaposlenih ter 

zagotavljanje spodbudnega okolja za ustvarjalnost, učinkovitost in osebno odgovornost. 

Naš skupen cilj je zadovoljstvo naših uporabnikov kot tudi vsakega posameznega člana 

kolektiva.  

Mestna knjižnica Izola je edina splošnoizobraževalna knjižnica na območju izolske občine. 

Knjižnica na svojem območju omogoča 16.737 prebivalcem (1.1.2021) dostopnost do znanja 

in informacij. 

V prihodnosti bo izolska knjižnica ohranila dinamičnost splošne knjižnice na dvojezičnem 

področju v Sloveniji, kar bomo dosegali z: 

 odličnostjo naše zbirke 

 miselnostjo in prakso učinkovitega dela za javnost 

 našim zagovarjanjem učinkovito podprte tehnologije, 

 učinkovitim delom na področju razvoja knjižnice in stroke, 

 našo skrbjo za dediščino in dobrobit njenih prebivalcev 

 

Ključna je prepoznavnost, ki jo gradimo s strokovnostjo in delovno vnemo zaposlenih, ki so 

zavezani najvišjim idealom knjižničnih in informacijskih storitev in tako sooblikujemo 

kulturno, izobraževalno in socialno okolje v lokalni skupnosti. 

 

Cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti so: 

 zadostiti splošnim in posebnim potrebam okolja 

 izpolniti informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja 

 razvijati bralno pismenost in spodbujati bralno kulturo pri otrocih, mladostnikih in 

odraslih 

 podpirati vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa 

 izpolniti strokovna priporočila o obsegu in sestavi knjižnične zbirke 

 oblikovanje uravnotežene in kvalitetne knjižnične zbirke, 
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 omogočati enako dostopnost knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju 

knjižnice 

 spodbujati in razvijati opismenjevanje, spoznavanje in uporabo vseh informacijskih 

virov,  

 zbiranje domoznanskega gradiva 

 promoviranje kulturne dediščine 

 javna dostopnost in prepoznavnost katalogov zbirk knjižnice na spletu,  

 dvig funkcionalne pismenosti 

 skrb za razvoj maternega jezika in jezikov okolja,  

 spodbujanje pridobivanja novih znanj,  

 nakup gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami  

 nakup in spodbujanje uporabe elektronskih virov 

 nakup in spodbujanje uporabe e-knjig 

 nakup in spodbijanje uporabe zvočnih knjig 

 

Poleg približevanja standardom, je cilj knjižnice oblikovanje kakovostne zbirke.  Z nakupom 

načrtujemo zadovoljevanje želja in potreb prebivalcev po osnovni strokovni in leposlovni 

literaturi tako za osnovnošolce, dijake in študente, kot za ostale učeče se prebivalce. S tem 

želimo dvigniti kakovost življenja in izobrazbeno raven prebivalcev, razvijati bralno kulturo, 

neformalno izobraževanje ter prispevati k osebnostni rasti uporabnikov v okolju v katerem 

delujemo.  

 

Razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti 

V letu 2022 bomo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti za promocijo branja knjig, s 

spodbujanjem in razvijanjem branja in bralne kulture ter informacijske pismenosti tako za 

otroke, mladino in odrasle. Aktivno si bomo prizadevali za čim večjo dostopnost kvalitetne 

literature za različne starostne stopnje, izobrazbene strukture in različne socialne skupine. Za 

odrasle bo šestnajstič izveden skupen projekt primorskih knjižnic  branja za odrasle  Primorci 

beremo, kjer izjemno uspešno poteka promocija branja kakovostnega slovenskega leposlovja 

in spoznavanja slovenskih ustvarjalcev. Pričakujemo, da bo prebranih preko šesto knjig. 

Branje promoviramo z najmanj uvodno in zaključno prireditvijo, s predstavitvami knjig in 

tako spodbujamo bralne navade in krepimo bralno kulturo. Na kakovostne knjige bomo 

opozarjali tudi z mesečno publikacijo Knjižne novosti. Tudi v letu 2022 se bodo ljubitelji 
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branja srečevali v okviru bralnega kluba Kira knjiga. Promocija branja bo potekala ravno tako 

v okviru drugih dejavnosti, npr. pravljičarstva, študijskih krožkov ter preko literarnih srečanj s 

pisatelji in promoviranjem portalov npr. Dobre knjige, ter z razstavami nominiranih in 

nagrajenih del, obletnicami ustvarjalcev. Branje in bralno kulturo bomo promovirali tudi v 

sodelovanju pri projektu obalnih knjižnic v Knjižnici na plaži in v sklopu premičnih zbirk v 

Centru starejših in na dveh turističnih destinacijah v Izoli, kjer ponujamo v branje klasike in 

kakovostne slovenske avtorje. V sodelovanju s Kulturnim domom Izola v sklopu katerega 

deluje Art kino Odeon razstavljamo knjige po katerih so nastali filmi ali dokumentarci na 

določeno tematiko. Bralci, ki so prebrali razstavljene knjige sodelujejo v žrebanju za kino 

vstopnice. Promocija branja za otroke bo potekala v tudi okviru bibliopedagoških ur, rednih 

pravljičnih ur v več jezikih, knjižnih ugank, kvizov, tematskih razstav, projekta Rastem s 

knjigo in drugimi. Razvoj informacijske pismenosti bomo spodbujali z nakupom novih in 

posodobljenih izdaj enciklopedij, leksikonov, slovarjev in ostalih priročnikov s področja 

računalniškega opismenjevanja, zvočnih in e-knjig ter s predstavitvijo informacijskih virov in 

podatkovnih baz. 

Načini, s katerimi si bomo v letu 2022 prizadevali za razvijanje branja, bralne kulture in 

informacijske pismenosti so:  

 nabava in promocija branja kvalitetnega leposlovja s poudarkom na slovenskih 

avtorjih in produkciji najmanj 50 slovenskih založb,  

 nabava  subvencioniranih naslovov leposlovja, zahtevnejših prevodov in humanistike, 

z najmanj 15% naslovov publikacij v javnem interesu, ki jih podpirata Javna agencija 

za knjigo Republike Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost,  

 nabava ponatisov slovenske izvirne leposlovne klasike in ponatisov izvirnih 

slovenskih del za mladino in odrasle, 

 nabava otroške in mladinske literature z znakom kakovosti »zlata hruška«, 

 nabava naslovov slovenskih in tujih literarnih nagrajencev  

 nabava gradiva za projekte promocije branja, ki potekajo v knjižnici,  

 nabava gradiva s povečanim tiskom 

 nabava tujejezičnega gradiva, 

 oblikovanje zbirke gradiva v jeziku okolja, 

 nabava elektronskih virov, 

 nabava elektronski knjig 

 nabava zvočnih knjig 
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V letu 2022 bomo upoštevali demografsko strukturo, izobrazbeno strukturo, število šol, 

jezikovne potrebe, splošne in posebne potrebe okolja, v katerem deluje naša knjižnica. 

Nadaljevali bomo z izgradnjo posebnih zbirk: glasbena zbirka, filmska zbirka, zbirka igrač, 

zbirka neknjižnega gradiva, zbirka starih razglednic in ostalega domoznanskega gradiva.  

 

Enaka dostopnost knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice 

Knjižnica deluje na eni lokaciji. Razen manjkajoče kvadrature prostora (polovica prostorskega 

standarda) ima dobre pogoje za delovanje in pripomočke za branje in študij ter ustrezno 

tehnologijo. Že sama knjižnična zgradba zagotavlja tako fizično dostopnost (knjižnica deluje 

v eni etaži, do nje je urejen dostop za telesno ovirane obiskovalce, omogočeno je preprosto 

vstopanje v knjižnico z otroškim vozičkom,…), kot tudi dostopnost do knjižničnega gradiva 

ter storitev knjižnice. Uporabnikom, ki do knjižnice ne morejo zaradi invalidnosti, težje 

bolezni ali starosti brezplačno dostavljamo gradivo na dom. Oddaljena področja, izolsko 

zaledje, redno obiskuje koprski bibliobus. Za uporabnike Centra starejših v Livadah smo 

postavili premično zbirko. Na dveh turističnih destinacijah v Izoli celo leto ponujamo v branje 

knjige slovenskih avtorjev. Izolska knjižnica sodeluje v skupnem projektu obalnih knjižnic 

Knjižnica na plaži, kjer poletno branje promoviramo na dveh lokacijah, v arheološkem parku 

in na območju svetilnika.  

Vse gradivo novejšega datuma lociramo v osrednji knjižnici, ločeno na oddelku za odrasle, 

oddelku za otroke in mladino ter v čitalnici in je uporabnikom prosto dostopno. Postavljeno je 

po sistemu UDK. Referenčno gradivo na oddelku za odrasle in  na oddelku za otroke in 

mladino je postavljeno ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke in ni namenjeno izposoji. 

Leposlovje na oddelku za mladino je urejeno po starostnih stopnjah otrok, strokovno gradivo 

je ločeno od leposlovja in postavljeno po sistemu UDK. Strokovno gradivo v italijanskem 

jeziku, s katerim pokrivamo potrebe pripadnikov italijanske narodnosti in drugih, je 

postavljeno skupaj s slovenskim strokovnim gradivom. Neknjižno gradivo je postavljeno 

ločeno od ostalega gradiva. Periodika za odrasle je dostopna v čitalnici, za otroke in mladino 

pa na mladinskem oddelku. Knjižnična zbirka zagotavlja gradivo tudi prebivalcem italijanske 

narodne skupnosti kot tudi drugim etničnim skupnam prebivalcev. Leposlovje v tujih jezikih 

je na obeh oddelkih postavljeno ločeno od leposlovja v slovenskem jeziku.  

Knjižnično gradivo, ki je locirano v skladiščnih prostorih knjižnice je vnešeno v Cobiss in 

strokovno urejeno tako, da omogoča takojšen dostop, ni pa v prostem pristopu. 

Dostop do spleta je v knjižnici omogočen tudi preko brezžičnega omrežja. 
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V letu 2022 bo tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice znašalo 52,5 ur. Načrtovan 

odstotek včlanjenih prebivalcev je 25%. 

 

 Zakonske podlage in strokovna priporočila 

Knjižnica oblikuje knjižnično zbirko na osnovi zakonskih podlag in strokovnih priporočil:  

 

 Zakon o knjižničarstvu, Ur. l. 87/01, 96/02 in 92/15 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Ur. l. 96/02  

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Ur. l. 73/03  

 Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva  

 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice, 2019 

 Manifest o splošnih knjižnicah, 1994 

 Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih splošnih 

knjižnic 2013-2020, 2012 

 Neposredni poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih 

knjižnicah, MIZKŠ 

 Odlok o ustanovitvi Mestne knjižnice Izola (Uradne objave 9/17, 18/20) 

 

Knjižnična zbirka: vsebinski kriteriji, cilji in usmeritve pri nakupu gradiva 

Nabavna politika knjižnice temelji na smernicah, ki so oblikovane v skladu s strokovnimi 

priporočili bibliotekarske stroke in standardov za splošne knjižnice ter sledi naslednjim 

osnovnim kriterijem: redno spremljanje novosti s področja produkcije knjižničnega gradiva za 

odrasle in mlade bralce ter skrb za pravočasnost nakupa ob izidu, nakup kvalitetnega 

izvirnega klasičnega in sodobnega slovenskega leposlovja ter izbira kakovostne in 

zahtevnejše prevodne literature, pokrivanje osnovnih strokovnih področij z enim ali več 

izvodi, s poudarkom na humanistiki, znanstvenem in strokovnem gradivu, domoznanskem 

gradivu, nakup publikacij, ki jih sofinancirata Javna agencija za knjigo in Javna agencija za 

raziskovalno dejavnost, nakup ponatisov slovenske izvirne leposlovne klasike in ponatisov 

izvirnih slovenskih strokovnih del za mladino in odrasle, nakup otroške in mladinske 

literature z znakom kakovosti »zlata hruška«, ohranjanje števila naslovov periodike, nakup 

neknjižnega gradiva s poudarkom na kvaliteti in umetniški vrednosti, nakup zvočnih in e-

knjig. 
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Aktivnosti, ki jih bomo pri oblikovanju knjižnične zbirke izvajali v ta namen, so:  

 prepoznavanje potencialnih uporabnikov in njihovih pričakovanj glede storitev 

knjižnice in njenega fonda,  

 nabava gradiva, ki je v podporo izvajanju storitev za ciljne skupine uporabnikov,  

 nabava gradiva za zagotavljanje pravice do vseživljenjskega in kontinuiranega 

izobraževanja,  

 nabava gradiva in izvajanje storitev za aktivno izrabo prostega časa naših 

uporabnikov,  

 zadovoljevanje potreb širšega okolja in lokalne skupnosti po knjižnem gradivu,  

 zadovoljevanje potreb širšega okolja in lokalne skupnosti glede nabave neknjižnega 

gradiva, elektronskih virov, video gradiva in e-knjig,  

 dopolnjevanje knjižnične zbirke z gradivom na različnih nosilcih s ciljem uvajanja 

novih informacijskih tehnologij in informacijskega opismenjevanja,  

 načrtno oblikovanje in dopolnjevanje zbirke domoznanskega gradiva.  

 

Poleg približevanja standardom, je cilj knjižnice oblikovanje kakovostne zbirke s kar največ 

novimi naslovi. Z nakupom načrtujemo zadovoljevanje želja in potreb prebivalcev po osnovni 

strokovni in leposlovni literaturi tako za otroke, mladino in odrasle. Cilj je dvig kakovosti 

življenja in izobrazbene ravni prebivalcev, razvoj bralne kulture, neformalnega izobraževanja 

ter prispevati k osebnostni rasti uporabnikov v okolju, v katerem delujemo.  

 

Utemeljenost odstopanj od strokovnih priporočil načrtovanja:  

 

V letu 2022 bo lokalna skupnost  za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva zagotovila 

35.000 eur. Lastnih sredstev načrtujemo 5.000 eur. Načrtovana finančna sredstva s strani MK 

so 16.737 evrov. Načrt nakupa bo realiziran ob dejanski pridobitvi vseh načrtovanih sredstev. 

Tudi višje cene gradiva na trgu  posledično znižujejo doseganje tako slovenskega  kot IFLA 

standarda. Zato bo nakup knjižničnega gradiva izveden v skladu z finančnimi zmožnostmi oz. 

od dodeljenih sredstev. 
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Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja 

Knjižnica ponuja storitve, ki zadovoljujejo potrebe po izobraževanju, raziskovanju, kulturi, 

razvedrilu in razvoju pismenosti prebivalcev in omogoča uporabnikom čim bolj učinkovito 

uporabo knjižničnega gradiva in storitev. 

 Knjižnica bo omogočala dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižničnem 

informacijskem sistemu in drugih informacijskih sistemih ter rabo knjižničnega 

gradiva, 

 podpirala bo dialog med kulturami in seznanjala z dosežki preteklega in sedanjega 

ustvarjanja (redna potopisna predavanja in dogodki, ki predstavljajo različne ljudi in 

kulture, oblikovanje seznamov in izposoja gradiv za ta področja, predstavljanje 

posameznikov in skupin (pripadnikov slovenske in italijanske narodnosti in drugih 

etničnih skupin),  

 zagotavljala bo dostop do informacij in gradiv ter dokumentov, pomembnih za lokalno 

skupnost in posameznika, in sicer z računalniško opremo ter dostopom do gradiv, 

 nadaljevala bo z izgradnjo zbirke domoznanskega gradiva in informacij (nadaljnje 

oblikovanje knjižnične domoznanske zbirke, zbirke starih razglednic, zbirke starih 

igrač),  

 nadaljevala bo z izgradnjo zbirke zvočnih in e-knjig, 

 še naprej bo podpirala vseživljenjsko učenje (izposoja gradiva in učenje na daljavo, 

učenje v središču za samostojno učenje, računalniški tečaji za skupine in individualno 

učenje) ter mesečna tematska predavanja in delavnice, prikaz ustvarjalnosti skozi 

mesečne tematske razstave v vitrini in steni ustvarjalnosti. 

 

Kot knjižnica na dvojezičnem področju in kot rezultat skupnih prizadevanj za doseganje višje 

kvalitete ponudbe in storitev v okolju, v letu 2022 nadaljujemo s projektom vnosa knjižnične 

zbirke knjižnice italijanske narodne skupnosti Domenico Lovisato, kar bogati knjižnično 

zbirko ter ponudbo gradiva obeh knjižnic, omogoča dostopnost in izposojo javnosti, 

medknjižnično izposojo ter vseživljenjsko učenje za prebivalce lokalne skupnosti ter širše.   

Naše sodelovanje in promocija branja poteka v okolju skozi različne dejavnosti, akcije in 

projekte. Pri oblikovanju knjižnične zbirke upoštevamo starostno, izobrazbeno, socialno 

strukturo prebivalcev in strukturo knjižničnih uporabnikov. 
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V letu 2022 bo Mestna knjižnica Izola, v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, nabavljala 

gradivo različnih oblik in vsebin s poudarkom na  kakovostnem slovenskem in tujem 

leposlovju, tako za odrasle kot otroke in mladino, kot tudi za posebne skupine, kot so slepi in 

slabovidni, gluhi in naglušni, skupine s tujim maternim jezikom. Posebna pozornost bo 

namenjena nakupu humanistike in strokovne literature tako v slovenskem kot tujih jezikih. Na 

območju občine Izola imamo vrtce, osnovne in srednje šole s slovenskim in italijanskim 

učnim jezikom, ter Visoko zdravstveno šolo. Vsem omenjenim bo posvečena posebna skrb pri 

nabavi gradiva, saj bomo z letnim nakupom dopolnili knjižnično zbirko tako, da bodo vsi 

prebivalci imeli možnost dostopa do aktualnega, kakovostnega in vsebinsko raznolikega 

gradiva na različnih medijih.  V nakup bomo vključili najmanj 15% naslovov publikacij v 

javnem interesu, katerih izdajo finančno podpirata Javna agencija za knjigo in Javna agencija 

za raziskovalno dejavnost. 

S šolami, vrtci, različnimi zavodi in društvi zelo dobro sodelujemo. Sodelujemo tudi s 

Kulturnim domom Izola: Art kino Odeon, z Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Izoli, z 

izolskim domom upokojencev, varstveno delovnim centrom in stanovanjsko skupnostjo, 

Centrom starejših, s ponudniki hotelskih storitev, kjer vzpodbujamo zanimanje za knjige, 

branje in učenje in ustvarjalnost posameznika in skupin skozi razstave, predavanja, 

predstavitve, delavnice, izposojo gradiva ….  

V letu 2022 bomo nadaljevali z izgradnjo zbirke e-knjig, v slovenskem in italijanskem jeziku 

(Biblos, Mlol). Knjižnično zbirko bomo dopolnjevali tudi z zvočnimi knjigami v slovenskem 

jeziku, dostopom do ostalih e-virov in podatkovnih zbirk, kot so npr. Ius-info, Find-info, 

Pressreader (zbirka e-revij in časopisov). 

Aktualnost in zastopanost knjižničnega gradiva 

 

Knjižnica bo v letu 2022, v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, zagotavljala ustrezen 

izbor gradiva in skrbela za aktualnost knjižnične zbirke z rednim dopolnjevanjem in 

odpisovanjem knjižničnega gradiva. Cilj je enakovredno pokrivati vsa strokovna področja ter 

slediti novim izdajam in ponatisom kvalitetnih tako leposlovnih kot strokovnih del. Poseben 

poudarek bo namenjen izboru in ponudbi kakovostnih del leposlovja slovenskih, italijanskih 

in drugih avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih del. Posebno pozornost bomo namenili 

področju humanistike, domoznanskemu gradivu ter gradivu, ki je pomembno za lokalno 

skupnost. Načrtovana finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva, s strani financerjev za 
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leto 2022 so sledeča: lokalna skupnost bo za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva 

namenila 35.000 eur. Načrtovana finančna sredstva s strani MK so 16.737 evrov, lastna 

sredstva pa 5.000 evrov . Knjižnica v letu 2022 načrtuje nakup 2.009 enot knjižničnega 

gradiva, oz. 0,12 enote na prebivalca. V letu 2022 bodo člani Mestne knjižnice Izola dostopali 

tudi do e-knjig preko spletnih servisov Biblos v slovenskem jeziku in Mlol v italijanskem 

jeziku, preko servisa Audibook pa jim bodo na voljo zvočne knjige. Načrtujemo nakup 200 

licenc oziroma naslovov e-knjig, to je 11,95 enote na 1000 prebivalcev ter nakup 115 licenc, 

oziroma naslovov zvočnih knjig v slovenskem jeziku, to je 6,87 enote na 1000 prebivalcev. 

Načrtovan nakup števila tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska je 100 naslovov.  

V letu 2022 načrtujemo nakup vsaj 15% naslovov publikacij, ki jih bosta sofinancirala Javna 

agencija za knjigo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost. 

Zastopanost različnih tematskih oziroma predmetnih področij  

Potencialne ciljne skupine uporabnikov izolske knjižnice so prebivalci vseh starosti v vseh 

življenjskih obdobjih, to so otroci, mladina in odrasli, prebivalci iz različnih kulturnih in 

etničnih skupin in prebivalci s posebnimi potrebami. Pri nabavi bomo upoštevali zastopanost 

različnih tematskih oz. predmetnih področij in zagotavljali širok izbor naslovov. 

Upoštevali bomo potrebe pri oblikovanju zbirke italijanskega gradiva za obiskovalce, 

pripadnike italijanske narodne skupnosti in vse ostale, ki uporabljajo gradivo na dvojezičnem 

območju.  

 

Načrtovano razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom 

Knjižnična zbirka Mestne knjižnice Izola obsega 92.015 enot. Razmerje naslovov med 

strokovnim in leposlovnim gradivom v zbirki je 53/47. Načrtujemo, da bo v letu v letu 2022 

razmerje nakupa naslovov strokovnega gradiva 55 %, leposlovnega gradiva pa 45 %. 

Razmerje naslovov med gradivom za odrasle in otroke oz. mladino v zbirki je 73/27. V letu 

2022 načrtujemo razmerje nakupa med gradivom za odrasle in otroke oz. mladino 70/30. 

Tako kot vsako leto načrtujemo nakup  publikacij, katerih izdajo bosta v letu 2022 finančno 

podprla Javna agencija za knjigo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Kriterij za 

nakup subvencioniranega gradiva znaša vsaj 15%. V projekt nakupa knjižničnega gradiva 

bomo vključili vsaj 50 slovenskih založb.   
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Sodelovanje z drugimi knjižnicami  

Knjižnica bo v letu 2022 tako kot  do sedaj  sodelovala s knjižnicami iz svojega območja , z 

ostalimi splošnimi knjižnicami , z drugimi vrstami knjižnic, kot so šolske knjižnice in 

knjižnica narodne skupnosti  ter s knjižnicami preko meja. Njeno sodelovanje bo potekalo 

tudi z medknjižnično izposojo, strokovnimi izobraževanji, posvetovanji  ter izmenjavi 

izkušenj skozi primere dobre prakse in s projekti. V okviru sodelovanja na ravni območnosti, 

bo osrednja  območna knjižnica Srečka Vilharja iz Kopra obnovila dostopnost do elektronskih 

podatkovnih zbirk za uporabnike našega območja. Sodelovali bomo z ostalimi primorskimi 

knjižnicami preko projekta Primorci beremo in tako aktivno razvijali bralno pismenost in 

bralno kulturo ter s tem promovirali kakovostno izvirno slovensko leposlovje. 

Tudi v letu 2022 bomo sodelovali z Inštitutom za dediščino Sredozemlja, Znanstveno 

raziskovalnega središča Univerze na Primorskem v projektu Knjižnica na plaži, kjer poleg 

leposlovja ponujamo  izbor literature s področja kulturne dediščine, arheologije, umetnosti, 

turizma, zgodovine, leposlovja in poezije, v slovenskem in v tujih jezikih. Knjige so 

namenjene tako odraslim kot tudi otrokom in mladini. Vsa sodelovanja in povezovanja imajo 

za cilj izboljšanje ponudbe za uporabnike knjižnice in pripadnike lokalne skupnosti v celoti.  

 

Dostopnost zbirke 

Vpogled v knjižnično zbirko je na voljo javnosti prek javno dostopnega kataloga Cobiss. 

Vsak kupljen izvod je,  ne glede na vrsto in obliko knjižničnega gradiva,  inventariziran in 

katalogiziran po veljavnih standardih za obdelavo knjižničnega gradiva. S tem katalogom je 

vsakemu posamezniku dostopna informacija o gradivu, ki se nahaja tako v lokalni kot 

vzajemni podatkovni bazi.  

 

Načrt nakupa knjižničnega gradiva je z Dokumentom nabavne politike in seznamom gradiva 

kupljenega s sredstvi MK javno dostopen na spletni strani izolske knjižnice www.izo.sik.si. 

 

http://www.izo.sik.si/

