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UPRAVLJANJE S KNJIŽNIČNO ZBIRKO V  

MESTNI KNJIŽNICI IZOLA 

 

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, uresničevanju socialnih potreb, 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.  

Strokovno podporo in pomoč zagotavljamo knjižnici italijanske narodne skupnosti Domenica 

Lovisata. V nacionalno vzajemno knjižnično bazo, sistem Cobiss, vnašamo retrospektivni in 

novi fond te knjižnice, saj strokovno obdelujemo tudi njihov vsakoletni prirast gradiva.  Ob 

vnosu celotnega fonda bo njihov knjižni fond viden v vzajemni nacionalni podatkovni bazi in 

dostopen za javno uporabo.   
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1. Zgodovina knjižnice 

V času po drugi svetovni vojni je izolska knjižnica najprej delovala v okviru slovenskega 

prosvetnega društva Istra. Decembra leta 1954 so fond s 399 knjigami prenesli na 

novoustanovljeno društvo Svoboda. Dne 28. marca leta 1958 je bil  izdan odlok o ustanovitvi 

Ljudske knjižnice Izola. Knjižnica je od društva Svoboda prevzela zalogo 3250 knjig. Ko so 

leta 1959 primerno uredili prostore, so v knjižnici s prvotnega pultnega sistema izposojanja 

knjig prešli na sistem prostega pristopa, hkrati pa so gradivo uredili po decimalni klasifikaciji. 

Nova čitalnica je pritegnila veliko število bralcev. Leta 1963 je knjižnica ustanovila  pionirski 

oddelek. Leta 1964 se je preimenovala v Matično knjižnico Izola.  Leta 1965 so prostori 

knjižnice obsegali oddelek za odrasle s čitalnico, pionirski oddelek s čitalnico, tehnični 

prostor, skladišče in corpus separatum z Besenghijevo knjižnico. Konec leta 1982 je knjižnica 

imela že veliko prostorsko stisko, saj je delovala na komaj 218 m2. Leta 2004 se je  preselila 

v del obnovljenih, svetlejših in primernejših prostorov vrtca v Livadah. Preimenovala se je v 

Mestno knjižnico Izola. Leta 2005 je iz lokacije v Drevoredu 1. maja 9 prenesla 7.000 enot 

arhivskega fonda v kletne prostore sedanje zgradbe. 

2. Poslanstvo knjižnice  

 

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. 87/2001, 96/2002 in 92/2015), Pravilniku o pogojih za 

izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/2003, 70/2008, 

80/2012), Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/2003), Strokovnih 

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

(1994), v dokumentu Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih 

splošnih knjižnic 2013-2020 (2012), Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2018-

2025, Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030, IFLA – 

Deklaraciji o knjižnicah in trajnostnem razvoju  in Odloku o ustanovitvi javnega zavoda 

Mestna knjižnica Izola (Uradne objave občine Izola, št. 9/17, 18/20, 11/22). Na teh 

normativnih aktih in strokovnih priporočilih temelji Dokument o upravljanju knjižnične 

zbirke. 
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Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) v 2. členu določa, da „knjižnična dejavnost, ki je javna 

služba, zajema zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva ter 

zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij“. 

V 3. členu določa vrste knjižničnega gradiva: „Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, 

zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in 

javnosti posredujejo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, 

raziskovanja in informiranja. Knjižnično gradivo so tudi rokopisi in drugo neobjavljeno 

gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno).“ 

 

 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v 4. členu določa: 

"Obseg knjižnične zbirke je odvisen od nalog knjižnice in števila njenih potencialnih 

uporabnikov. Knjižnično zbirko mora upravljati v skladu z namenom oziroma poslanstvom 

knjižnice ter njeno nabavno politiko. V knjižnično zbirko sodi poleg tiskanega in drugače 

tehnično izdelanega gradiva tudi elektronsko gradivo, do katerega knjižnica omogoča dostop." 

V 5. členu Pravilnik pravi, da "knjižnica zagotavlja ustrezen izbor knjižničnega gradiva v 

zbirki v skladu s svojim poslanstvom, ki je določeno v ustanovitvenem aktu. Za aktualnost 

knjižnične zbirke mora skrbeti z rednim dopolnjevanjem in rednim izločanjem knjižničnega 

gradiva v skladu s tem pravilnikom in navodili nacionalne knjižnice o izločanju in odpisu 

gradiva." 

 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic kot osnovne storitve za uporabnike med drugim 

navaja: vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo, uporabo javnih 

klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in 

informacijskih virov, dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo 

uporabo, posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva, izposojo knjižničnega gradiva v 

knjižnici in na dom, medknjižnično izposojo, pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, 

informacij in pri uporabi knjižnice, seznanjanje z novostmi v knjižnici, rezerviranje 

knjižničnega gradiva in dostop do svetovnega spleta. 

Uredba določa tudi minimalni obratovalni čas za posamezno vrsto knjižnice. „Knjižnica mora 

biti odprta v času, ki ustreza največjemu številu njenih potencialnih porabnikov", da bi s tem 

zagotovila čim boljšo dostopnost do svojega gradiva in zbirk. 
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IFLA – Deklaracija o knjižnicah in trajnostnem razvoju 

V Glasgowski deklaraciji o knjižnicah IFLA (The International Federation of Library 

Associations and Institutions) razglaša osnovno človekovo pravico do dostopa in uporabe 

informacij brez omejitev. Ob tem poudarja, da knjižnice zagotavljajo dostop do informacij, 

idej in domišljijskih del v različnih formatih, in s tem podpirajo osebnostni razvoj vseh 

starostnih skupin ter aktivno sodelovanje v družbi in procesih odločanja. S pomočjo svojih 

obsežnih zbirk in raznolikih medijev nudijo vodenje in priložnosti za učenje. Knjižnice 

spodbujajo bralne navade, informacijsko pismenost in promovirajo izobraževanje, javno 

mnenje in usposabljanje. Knjižnice in informacijski servisi prispevajo k razvoju in 

vzdrževanju intelektualne svobode in pomagajo varovati temeljne demokratične vrednote in 

univerzalne človekove pravice. Spoštujejo identiteto, neodvisno izbiro, odločanje in zasebnost 

svojih uporabnikov brez diskriminacije. S tem namenom knjižnice in informacijski servisi 

pridobivajo, ohranjajo in omogočajo dostopnost do najrazličnejšega in raznolikega 

gradivavsem uporabnikom brez diskriminacije, kar odseva pluralnost in kulturno raznolikost 

družbe ter bogastvo različnih okolij. 

 

Unescov manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah pravi, da je splošnoizobraževalna 

knjižnica lokalni informacijski center, ki svojim uporabnikom omogoča dostop do vseh vrst 

znanja in informacij. Storitve splošnoizobraževalne knjižnice morajo biti na voljo 

uporabnikom po načelu enakega dostopa, posebne vrste storitev in gradiv pa je dolžna 

zagotoviti pripadnikom jezikovnih manjšin, oz. ljudem, ki iz kakršnih koli razlogov ne morejo 

uporabljati rednih storitev in običajnih gradiv. V knjižnici mora vsaka starostna skupina 

dobiti gradivo, ki pokriva njene potrebe. Zbirke in storitve morajo vključevati tudi vse 

ustrezne medije in vrste sodobne tehnologije, seveda pa tudi tradicionalna gradiva. 

Temeljnega pomena je visoka kvaliteta in povezanost z lokalnimi potrebami in razmerami. 

Gradivo mora odražati tekoča dogajanja in razvoj družbe, pa tudi pretekle dosežke človekovih 

prizadevanj in ustvarjalnosti. Zbirke in storitve ne smejo biti podvržene kakršnikoli obliki 

ideološke, politične ali verske cenzure oziroma pritiskom komercialnega značaja. 

 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe  

v svojih spremembah in dopolnitvah določa minimalni ustrezen obseg gradiva v splošni 

knjižnici: v osrednji, krajevnih in potujočih knjižnicah ter premičnih zbirkah skupaj 

− najmanj 3,7 enote gradiva na prebivalca svoje knjižnične mreže. 

− najmanj 0,3 enote neknjižnega gradiva na prebivalca. 
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Pravilnik splošni knjižnici omogoča dostop do elektronskih virov po svetovnem spletu v 

osrednji in vseh krajevnih knjižnicah, za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami, npr. 

slepe in slabovidne, pa naj splošna knjižnica vključuje v zbirko ustrezno gradivo in omogoča 

njegovo dostopnost ali z oblikovanjem lastne zbirke bodisi v sodelovanju z osrednjo 

območno knjižnico. 

 

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028)  

postavljajo delo s knjižnično zbirko in njeno vrednotenje v kompleksen sistem upravljanja 

splošne knjižnice kot celote. Delo s knjižnično zbirko zajema načrtovanje, organiziranje, 

vodenje in nadzorovanje. 

Strokovna priporočila in standardi priporočajo, da ima knjižnična zbirka vsaj: 

• 4 izvode knjig na prebivalca, vendar ne manj kot 10.000 izvodov, 

• 100 naslovov informativnega periodičnega tiska v osrednji knjižnici in ne manj kot 30 

naslovov v krajevni knjižnici, 

• delež neknjižnega gradiva na prebivalca knjižnica določa glede na aktualnost takšnega 

gradiva. 

Standardi knjižnicam priporočajo upravljanje knjižnične zbirke glede na potrebe lokalne 

skupnosti in dostopnost gradiva. Pri tem naj knjižnična zbirka "vsebuje različne vrste gradiva, 

namenjena je vsem starostnim obdobjem, proaktivno se odziva na potrebe in interese v lokalni 

skupnosti ter odraža njeno raznolikost (jezikovno, kulturno itn.)". 

Standardi priporočajo, da knjižnice pri oblikovanju knjižnične zbirke vzdržujejo naslednja 

razmerja: 

- do 50 % naslovov leposlovnega gradiva v krajevnih knjižnicah, delež strokovnega 

gradiva se z velikostjo knjižnice veča, 

- 25 do 30 % naslovov gradiva za mladino, pri čemer knjižnica smiselno upošteva delež 

mladih med prebivalci ter prioritete med knjižničnimi vlogami. 

 

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.  
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Pomembno je zagotavljanje hitrega in obsežnega dostopa do znanja in informacij. Z nenehnim 

prilagajanjem izboljšujemo naše storitve v dolgoročno korist naših 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 omogoča na svojem območju, ki presega 15.000 prebivalcev 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.  

 

Temeljno poslanstvo Mestne knjižnice Izola je postati središče za neomejeno dostopnost 

knjižničnega gradiva in informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem 

razvijanju bralne kulture, demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane 

družbe. Temu se pridružuje tudi kulturna in socialno-razvojna funkcija v smislu izenačevanja 

izobraževalnih, informacijskih, socialnih in drugih zmožnosti prebivalcev države ter skrb za 

ohranjanje slovenske pisne, kulturne in znanstvene dediščine.   
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3. Knjižnična zbirka 

 

Vključuje izbiranje, nakup, prirast, obdelavo ter odpisovanje knjižničnega gradiva.   

Knjižnično zbirko dopolnjujemo letno z nakupom, darovi in zamenjavo. Pretežni del 

predstavlja nakup, s katerim pokrivamo strokovna področja v skladu z določili knjižničarske 

stroke, in sicer v razmerju 70% gradiva za odrasle ter 30% gradiva za otroke in mladino. 

Sledimo nakupu v razmerju 50% strokovnega ter 50% leposlovnega gradiva.  

Knjižnična zbirka mora imeti tudi ustrezno število gradiva z vseh področij človekovega 

delovanja, ki je strokovno obdelano in urejeno po sistemu UDK. Knjižnica skrbi za 

zastopanost knjižničnega gradiva vseh vrst, oblik in dostopnosti, pri čemer sledi razvoju novih 

oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij, skladno s strokovnimi standardi 90% 

tiskanih medijev in 10% neknjižnega gradiva (npr. tudi e-knjige). 

 

3.1. Izhodišča, na katerih temelji nabavna politika knjižnice 

 

»Splošna knjižnica naj zagotavlja raznovrstno gradivo v različnih oblikah in ustreznem 

številu, da zadovolji potrebe in želje lokalne skupnosti. Zbirka knjižničnega gradiva odraža 

kulturo lokalne skupnosti in družbe. Splošna knjižnica sledi razvoju novih oblik gradiva in 

novih načinov dostopa do informacij. Ne glede na obliko naj bodo vse informacije dostopne 

takoj, ko je mogoče. Zbiranje in posredovanje lokalnih informacijskih virov in gradiva je 

bistvenega pomena.« (Povzeto po IFLA/UNESCO standardih za splošne knjižnice, 2002) 

 

Pri izvajanju svoje dejavnosti knjižnica upošteva univerzalna in splošna izhodišča, zakone in 

podzakonski predpise na področju knjižničarstva, avtorsko pravo, standarde za splošne 

knjižnice. 

Dolgoročni in kratkoročni cilji knjižnice na področju izgradnje knjižnične zbirke temeljijo na 

analizi prednosti in pomanjkljivosti knjižnične zbirke glede na standardna priporočila in 

upoštevanju informacijskih, izobraževalnih in kulturnih potreb prebivalcev na območju 

svojega delovanja. 

 

Ker knjižnica deluje na narodnostno mešanem območju in izvaja poseben program dejavnosti 

za uporabnike, ki pripadajo italijanski narodni skupnosti, v ta namen oblikuje tudi zbirko 

gradiva v italijanskem jeziku, ki jo dopolnjuje z letnim nakupom gradiva v italijanskem 
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jeziku. Knjižnica kupuje gradivo tudi v drugih jezikih za zadovoljevanje potreb uporabnikov 

drugih jezikovnih oz. etničnih skupnosti, ki živijo na njenem območju, za zadovoljevanje 

potreb učenja tujih jezikov, raziskovalnih in izobraževalnih potreb, kadar ustreznega gradiva 

ni v slovenskem jeziku ter za potrebe vseživljenjskega učenja in izobraževanja.  

 

Potrebe svojih uporabnikov knjižnica ugotavlja na različne načine: 

- s spremljanjem in analizo dostopnih statističnih podatkov o prebivalstvu svojega območja, 

- z analizo izposoje in uporabe knjižnice, 

- s povezovanjem z vzgojnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter entitetami v 

lokalni skupnosti in širše, s čimer lahko dobi dragocene informacije o potrebah skupnih 

uporabnikov pa tudi o dostopnosti posameznega gradiva na trgu, 

- z upoštevanjem predlogov za nakup uporabnikov, 

- z ugotavljanjem zadovoljstva uporabnikov s ponudbo knjižnice, 

- s spremljanjem in analizo ponudbe gradiva na trgu in ponudbo knjižničnega gradiva v 

drugih knjižnicah. 

 

3.2. Izgradnja knjižnične zbirke 

Knjižnica dopolnjuje svojo zbirko z nakupom gradiva, knjižnimi darovi in zamenjavami.  

Finančna sredstva za letni nakup zagotavljajo lokalna skupnost, država ter knjižnica iz lastnih 

sredstev.    

Letni obseg nakupa knjižničnega gradiva je odvisen od višine financiranja, vsebinsko 

pa ob upoštevanju informacijskih, izobraževalnih in kulturnih potreb primarnih uporabnikov, 

tj. prebivalcev na območju občine Izola, zasleduje cilje po želenih razmerjih v zbirki in 

obsegu posameznih vrst gradiva v skladu s standardnimi priporočili. 

 

3.2.1. Vsebinski kriteriji, cilji in usmeritve pri nakupu gradiva 

Nabavna politika knjižnice 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 slovenskega leposlovja ter izbira kakovostne in 

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

izvodi, s poudarkom na humanistiki in domoznanskem gradivu, nakup publikacij, ki jih 

sofinancira Javna agencija za knjigo, ohranjanje dosedanjega števila naslovov periodike, 

nakup neknjižnega gradiva s poudarkom na kvaliteti in umetniški vrednosti in nakup e-knjig. 
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Knjižnična zbirka obsega 92.898 enot. Knjižnega gradiva je 84.490 enot, neknjižnega pa 

8.408 enot. Število enot knjižnega gradiva v knjižnični zbirki na prebivalca je 5,08 enot. 

Število enot neknjižnega gradiva v knjižni zbirki na prebivalca je 0,51 enote. Število tekočih 

naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in časopisov) v osrednji knjižnici je 

125 naslovov. Zastopanost e-knjig v zbirki je 2.372, zvočnih knjig pa 244. 

Usmeritev pri oblikovanju  zbirke filmov za odrasle, je izbira umetniškega filma ter 

nagrajenih filmov, za otroke pa izbira kvalitetnih nenasilnih risank in filmov.  

 

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.  

 

 

3.2.2. Nakup knjižničnega gradiva 

Finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva so omejena, zato ni mogoče kupiti vseh  

naslovov, ki so na tržišču ter tako zadovoljiti vseh morebitnih želja posameznih uporabnikov. 

Čeprav po določenem  knjižničnem gradivu ni veliko povpraševanje, ga bo knjižnica kljub 

temu nabavila, saj je naloga in poslanstvo knjižnice tudi v tem, da s svojo ponudbo zapolnjuje 

vrzeli tržnih mehanizmov in vpliva na  kulturo branja. Knjižnica bo zato pri izboru gradiva za 

nakup vztrajala pri merilu aktualnosti in kvalitativnih merilih. Slednje ne pomeni, da ne bo 

kupovala manj zahtevnega branja (leposlovje), temveč  bo razmerje v nakupu v korist 

zahtevnejšega in kakovostnega leposlovja. V skladu z nacionalnim programom za kulturo bo 

tako knjižnica nakupovala najmanj 15 % naslovov publikacij v javnem interesu z aktualnega 

seznama subvencioniranih publikacij, katerih izdajo finančno podpre Javna agencija za 

knjigo. Merilo aktualnosti pomeni, da bo knjižnica praviloma kupovala novo založniško 

produkcijo, starejše gradivo pa le za potrebe posebnih zbirk, npr. domoznanske zbirke, in v 

primeru, ko želi nadomestiti iztrošeno oz. odpisano gradivo, ki pa je še vedno aktualno, ali pa 

odpraviti pomanjkljivosti v nakupu preteklih let. 

 

3.2.3. Knjižni darovi 

Knjižnici darujejo gradivo posamezniki in institucije. Darovano gradivo knjižnica vključuje v 

svoj knjižnični fond le, če oceni, da ustreza merilu aktualnosti in drugim strokovnim merilom 
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ter letnim in dolgoročnim ciljem oblikovanja knjižnične zbirke. To pomeni, da pri 

sprejemanju darov knjižnica upošteva iste kriterije za izbor kot pri nakupu. 

Čeprav darovanega gradiva knjižnici ni potrebno plačati, pomeni vsak dar za knjižnico tudi 

strošek, zato knjižnica ravna v skladu z naslednjimi pravili: 

- knjižnica sprejema knjižni dar brez vnaprejšnjega dogovora, vendar brez vsakih pogojev. To 

pomeni, da sama odloča, ali bo darovano gradivo vključila v svojo zbirko ali ne. Publikacije, 

ki jih knjižnica ne uvrsti v svojo zbirko, lahko podari naprej drugim knjižnicam, 

posameznikom ali nepridobitnim ustanovam;  

- darovalec podpiše izjavo, da je seznanjen in se strinja, da z dnem predaje knjig ali drugega 

gradiva knjižnici, knjižnica odloča o tem, kaj bo z gradivom storila; 

- tudi o darovih, ki jih knjižnica prejme od institucij po pošti brez vnaprejšnjega dogovora, 

odloča in postopa na način kot pri individualnih darovalcih. Podpisana izjava v tem primeru ni 

potrebna. 

V primeru, da knjižnica prejme posebno dragocen dar (npr. posebno gradivo ali zbirke trajne 

vrednosti), se z darovalcem vnaprej podpiše dogovor, v katerem so opredeljeni načini 

vključitve darovanega gradiva v knjižnični fond, lokacija, postavitev gradiva, dostopnost ipd. 

 

3.2.4.  Izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

Izločanje in odpis knjižničnega gradiva potekata v skladu s predpisi, internimi akti, pravili in 

navodili, ki določajo postopke ravnanja pri odpisovanju gradiva. 

S kontinuiranim izločanjem in odpisom gradiva knjižnica vzdržuje zahtevano aktualnost 

knjižnične zbirke splošne knjižnice. 

 

3.2.5. Dostopnost zbirke 

Knjižnična zbirka je dostopna vsem uporabnikom knjižnice.  Način dostopanja do celotne in 

posameznih zbirk gradiva za uporabnike ureja Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mestne 

knjižnice Izola, ki je uporabnikom dostopen pri izposojevalnem pultu v knjižnici ter na  

spletni strani knjižnice. 

Knjižnica ima dostop do lokalnega in vzajemnega knjižničnega računalniškega kataloga. 

 

V zaledju izposojo knjižničnega gradiva zagotavlja potujoča knjižnica Osrednje knjižnice 

Srečka Vilharja iz Kopra na podlagi pogodbe z Občino Izola.  
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4. Okolje knjižnice 

 

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  omogoča dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižničnem 

informacijskem sistemu in drugih informacijskih sistemih ter rabo knjižničnega gradiva, 

- podpira  dialog med kulturami in seznanja 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),  

- zagotavlja dostop do informacij in gradiv ter dokumentov, pomembnih za lokalno skupnost 

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

- izgrajuje zbirke domoznanskega gradiva in informacij (nadaljnje oblikovanje knjižnične 

domoznanske zbirke, zbirke starih razglednic, zbirke starih igrač),  

- podpira vseživljenjsko učenje (izposoja gradiva in učenje na daljavo, učenje v središču za 

samostojno učenje, računalniški tečaji za skupine in individualno učenje),   izmenjava znanj, 

veščin in spretnosti preko borze znanja ter mesečna tematska predavanja in delavnice, prikaz 

ustvarjalnosti skozi mesečne tematske razstave v vitrini in steni ustavarjalnosti. 

 

 

4.1. Razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti 

V prihodnosti bomo nadaljevali s spodbujanjem in razvijanjem branja in bralne kulture ter 

informacijske pismenosti tako za otroke, mladino in odrasle. Za odrasle poteka skupen projekt 

primorskih knjižnic branja za odrasle  Primorci beremo, kjer uspešno poteka promocija branja 

slovenskega leposlovja in spoznavanja slovenskih ustvarjalcev. Od leta 2015 v izolski 

knjižnici deluje bralni klub. Na srečanjih udeleženci bogatijo in širijo besedni zaklad, 

razvijajo kritično misel, promovirajo branje. S sodelovanjem v projektih Rastem s knjigo za 

OŠ in SŠ in Berimo z Rovko Črkolovko spodbujamo branje slovenskega mladinskega 

leposlovja.  Promocija branja poteka ravno tako v okviru drugih dejavnosti, kot so študijski 

krožki Svet v dlaneh, Pravljičarstvo, Drevesa pripovedujejo. Promocija branja za otroke  

poteka v okviru bibliopedagoških ur, rednih pravljičnih ur v več jezikih, knjižnih ugank, 

kvizov in drugih.  
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4.2. Značilne in posebne potrebe okolja  

Sem sodi osnovna knjižnična dejavnost, to je skrb za zagotovitev (nabavo in obdelavo) ter 

posredovanje gradiva v italijanskem jeziku tako za mlade kot tudi za odrasle bralce ter druge 

storitve, kot so bibliopedagoška dejavnost, bralna kultura, informacije, medknjižnična 

izposoja, prireditve in druga dejavnost. Dejavnost za pripadnike narodne skupnosti izvajamo  

v skladu z načrtovanim programom dela splošne knjižnice za pripadnike narodne skupnosti.  

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

kvalitete ponudbe in storitev v okolju, izolska knjižnica v okviru programa za narodno 

skupnost, vnaša zbirko knjižnice italijanske narodne skupnosti v vzajemno bazo Cobiss. Naše 

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

Uspešno  je sodelovanje s šolami, vrtci, različnimi zavodi in društvi, kjer promoviramo 

knjige, branje in učenje in ustvarjalnost posameznika in skupin (Univerza za tretje življenjsko 

obdobje v Izoli, izolski dom upokojencev, varstveno delovni centri in stanovanjska skupnost) 

skozi razstave, predavanja, predstavitve, delavnice, izposojo gradiva, ….  

Cilj splošne knjižnice je tudi omogočiti kvalitetnejši obseg in izbor strokovne literature 

študentom Univerze na Primorskem. 

 

Za hotelske goste v središču mesta je na voljo manjša zbirka knjižničnega gradiva. Za 

stanovalce Centra starejših v Livadah smo postavili premično zbirko. Izolska knjižnica 

sodeluje v skupnem projektu obalnih knjižnic Knjižnica na plaži. Poletno branje promoviramo 

na dveh lokacijah, v arheološkem parku in na območju svetilnika. S knjižnicami območja 

sodelujemo v projektu Rovka Črkolovka, ki promovira branje med osnovnošolci petega in 

šestega razreda.  

 

4.3. Aktualnost knjižničnega gradiva 

Cilj je enakovredno pokrivati vsa strokovna področja ter slediti novim izdajam 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 ter področju humanistike, domoznanskemu gradivu, nabavi elektronskih 

virov in e-knjig ter gradivu, ki je pomembno za lokalno skupnost.    
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5. Dostopnost knjižničnega gradiva 

 

5.1. Enaka dostopnost knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice 

Knjižnica deluje na eni lokaciji. Kljub manjkajoči kvadraturi 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, poti za invalide in urejen dostop za telesno ovirane obiskovalce, preprosto 

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

ter storitev knjižnice. Uporabnikom, ki težko obiščejo knjižnico, dostavljamo gradivo. 

Oddaljena področja, izolsko zaledje, redno obiskuje bibliobus.  

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 ni v prostem pristopu, 

vendar se nahaja v vzajemni bazi Cobiss, kar pomeni, da je omogočena tudi njegova izposoja.   

  

5.2. Tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice 

Tedensko število ur odprtosti  knjižnice je  52,5 ur.   

 

 

6. Financiranje knjižnične zbirke  

Sredstva za dejavnost v večji meri pokriva ustanoviteljica, Občina Izola, na podlagi letne 

Pogodbe o financiranju dejavnosti Mestne knjižnice Izola.  
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Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva MKI pridobiva  na podlagi javnega razpisa pri  

MK, kakor tudi na podlagi izbranih projektov, sredstva za nakup opreme oz. izvedbo 

projektov.  

MK letno sofinancira tudi Program dejavnosti splošnih knjižnic za pripadnike narodne 

skupnosti na podlagi javnega poziva.   

 

7. Sodelovanje z drugimi knjižnicami 

Knjižnica sodeluje z različnimi ustanovami s področja kulture, vzgoje in izobraževanja ter 

ostalimi. Vse bolj se izražajo potrebe po razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije 

ter  potrebe po vseživljenjskem učenju in izobraževanju. Vsa sodelovanja in povezovanja 

imajo za cilj izboljšanje ponudbe za uporabnike knjižnice in pripadnike lokalne skupnosti v 

celoti.  

Knjižnica v svojem okolju prispeva k zaščiti kulturne dediščine in širjenje vedenja o njej. Pri 

tem upošteva sodobne postopke, predvsem možnost digitalizacije gradiva za ohranitev in 

predstavitev kulturne dediščine prihodnjim generacijam.  

Tako z različno dejavnostjo, projekti, akcijami in dogodki sodelujemo z javnimi zavodi, 

knjižnicami, organizacijami, društvi in združenji z organizacijo in izvedbo prireditev, 

predstavitvami in strokovnim sodelovanjem in izmenjavo izkušenj.   

 

8. Zaščita knjižnične zbirke 

Knjižnica skrbi za ustrezne pogoje zaščite in hranjenja različnih vrst nosilcev informacij. Pri 

tem zagotavlja v okviru danih možnosti najustreznejše pogoje za varovanje gradiva.  

Ob redni nabavi skrbi za pravilno opremljanje knjižničnega gradiva, primerno zaščito in 

sredstva za posamezne vrste gradiva. Manjša popravila novejšega knjižničnega gradiva izvaja 

usposobljen knjižničar v skladu z navodili knjižnice. 

Zaščita knjižnične zbirke je urejena s tehničnim varovanjem tako zgradbe kot knjižničnega 

gradiva.  


