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Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto se prilagaja in odziva na trenutne družbene in gospodarske raz-
mere, ki odločilno oblikujejo naše načrte za prihodnost, a nič manj na najnovejše razvojne trende v 
knjižničarstvu ter na ugotovljene potrebe uporabnikov knjižnice. Za boljše spoznavanje naših uporab-
nikov bomo tudi v prihodnje izvajali različne ankete. 

Tako bomo lahko precej bolje ocenjevali njihove potrebe in jim prilagajali gradnjo knjižničnih 
zbirk in razvoj storitev knjižnice. Ureditev prostorov za kvalitetnejše oblikovanje zbirk 
domoznanskega gradiva in posebnih zbirk, izvajanje informacijskih storitev, izobraževalnih 
aktivnosti in prireditev za vse prebivalce, ureditev prostora za druženje mladih, povečano 
zadovoljstvo članov in lažja dostopnost in uporaba knjižnice so cilji, ki jih želimo doseči z  
ureditvijo prostorov in s prenovo posameznih oddelkov. Poseben poudarek z iskanjem  
ustrezne rešitve bo namenjen vzpostavitvi prostorov za osebe s posebnimi potrebami (slepe in slabo-
vidne, gluhe in naglušne).

Želimo, da knjižnica postane opazno središče kulturnega in družabnega dogajanja v mestu, zato 
načrtujemo v ta namen urediti literarno kavarno s časopisno čitalnico, kjer se bodo lahko srečevali in 
družili obiskovalci vseh generacij. Za potrebe letnih aktivnosti knjižnice pa želimo urediti park Rastoče 
knjige.

V obdobju 2014-2020 bodo poudarki dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca usmerjeni na različna vsebin-
ska področja in se bodo odražali tako pri rednem delu kot pri izvedbi posebnih projektov.

Prepričani smo, da bomo tudi v sedanjih zaostrenih družbenih in gospodarskih razmerah naše po-

slanstvo udejanjili z izvedbo programa v čim večjem obsegu, saj je tako kot doslej  

zasnovan na znanju  zaposlenih in ne le na dodatnih finančnih virih. Krizo vsekakor jemljemo kot izziv, 

saj je lahko knjižnica v času, ko se ekonomski vidik življenja večini ljudi kaže v zniževanju standarda, 

marsikomu pribežališče tako v socialnem kot tudi v kulturnem in izobraževalnem pomenu. Knjižnična 

dejavnost je kot javna služba na dosegu vsakomur, saj je Knjižnica Mirana Jarca s svojimi krajevnimi 

knjižnicami dosegljiva še v petih pogodbenih občinah in na 61 postajališčih potujoče knjižnice. Za 

člane knjižnice je uporaba gradiva in  

storitev brezplačna, prav tako udeležba na prireditvah in izobraževanjih, kar nam prinaša številne po-

tencialne prednosti pri umeščanju v kulturni in izobraževalni prostor.

Naš moto prihodnosti se glasi: 

»Knjižnica - središče kulturnega dogajanja v mestu«.

1. UvoD
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Zakoni:

•	 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št.  87/2001, 96/2002-ZUJIK),

•	 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in spremembe (Uradni list RS, št. 96/2002, 

123/2006, 7/2007, 53/2007, 65/2007, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011, 111/2013),

•	 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne program Republike Slovenije v kulturi 

(Uradni list RS, št. 24/1998, 108/2002, 77/2008),

•	 Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št.  69/2006,   86/2009),

•	 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994, 8/1996, 36/2000, 127/2006),

•	 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002, 20/2004, 23/2005, 62/2005, 

75/2005, 113/2005, 21/2006, 68/2006, 131/2006, 33/2007, 65/2008, 69/2008, 74/2009, 40/2012-

ZUJF),

•	 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006, 46/2007, 103/2007, 45/2008, 

83/2009, 21/2013, 78/2013),

•	 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.  79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 

127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 110/2011, 46/2013, 101/2013),

•	 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 55/2012, 96/2012, 104/2012, 

105/2012, 25/2013, 46/2013, 47/2013, 56/2013, 63/2013, 99/2013, 101/2013, 107/2013),

•	 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni  list RS, št.  

101/2013

•	 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 

43/2012, 90/2012, 12/2013),

•	 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995, 9/2001, 30/2001, 43/2004, 

17/2006, 139/2006,  68/2008, 85/2010, 47/2013, 110/2013),

•	 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/2004, 113/2005,  51/2007, 67/2007, 

94/2007),

2. PoSLovni PLan

ZakonSke in DrUGe Pravne PoDLaGe
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•	 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002, 72/2003, 126/2003, 

70/2004, 53/2005, 14/2006, 68/2006, 1/2007, 57/2007, 17/2008, 58/2008, 69/2008, 80/2008, 

120/2008, 20/2009, 48/2009, 91/2009, 98/2009, 107/2009, 13/2010, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 

94/2010, 107/2010, 35/2011, 110/2011, 27/2012, 40/2012, 104/2012, 20/2013, 46/2013),

•	 Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, RS 40/2012, 

63/2013),

•	 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/2001, 43/11).

Podzakonski predpisi:

•	 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 

3/2004, 31/2008, 33/2008, 53/2008, 22/2010, 43/2013),

•	 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 45/1994, 43/2006),

•	 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003),

•	 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 

73/2003, 70/2008, 80/2012),

•	 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnicah, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št.  19/2003),

•	 Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št.  105/2003),

•	 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št.  88/2003),

•	 Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Uradni list RS, št.  

90/2007), 

•	 Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št.  42/2004, 14/2009),

•	 Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 127/2004, 

107/2008),

•	 Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/2005, 43/2010),

•	 Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/2002, 25/2004, 104/2005, 38/2012),

•	 Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št.  9/2009, 

108/2011),

•	 Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 /ReNPK14–17 (Ur.l. RS, št. 99/201).
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Drugi dokumenti:

•	 Standardi za splošne knjižnice za obdobje 2005–2015 (Nacionalni svet za knjižnično deja-

vnost, 2005),

•	 Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995),

•	 Sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost (Uradni list RS, št. 34/2002),

•	 Domoznanska dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije, 1992,

•	 IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim, 2000.
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PoSLanStvo
Smo knjižnica, ki:

•	 upošteva zahteve in želje uporabnikov ter zadovoljuje njihove potrebe po informiranosti,

•	 nudi hitre, kvalitetne in prijazne storitve,

•	 oblikuje kvalitetno knjižnično zbirko in jo izposoja na klasičen in sodoben način,

•	 omogoča demokratičen dostop do gradiva, storitev in opreme,

•	 uporabnikom nudi prijeten prostor, omogoča druženje in kvalitetno preživljanje prostega 

časa,

•	 organizira kulturne prireditve, razstave, oglede, dejavnosti za najširši krog ljudi,

•	 se ukvarja z domoznansko dejavnostjo in ohranja kulturno dediščino,

•	 izobražuje in vzgaja uporabnike, izvaja vseživljenjsko učenje, skrbi za razvoj funkcionalne 

pismenosti,

•	 spodbuja medkulturni dialog in odpravlja stereotipe,

•	 izvaja različne dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami,

•	 spodbuja inovativnost in kreativnost uporabnikov in zaposlenih.

Smo zato, da zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo knjižnično gradivo. Smo varuhi 

modrosti. Ohranjamo zaklade človeštva, ki so pomemben del kulturne dediščine in identitete. 

Izvajamo različne dejavnosti in dinamično razvijamo nove, originalne storitve. Klasično gradivo 

pretvarjamo v digitalno obliko, ki je dostopna uporabnikom po svetu. Svoje zbirke, dejavnosti in 

storitve promoviramo.

Z dejavnostmi, fondom in prostori plemenitimo življenje naših uporabnikov, bogatimo njihov 

domišljijski svet in jim pomagamo pri duhovni in duševni rasti. Širimo bralno kulturo pri vseh 

generacijah bralcev, permanentno izobražujemo in vzgajamo uporabnike ter izvajamo storitve za 

uporabnike s posebnimi potrebami.

Z drugimi knjižnicami, kulturnimi ustanovami in organizacijami sodelujemo in si izmenju-

jemo izkušnje  pri izvajanju skupnih projektov, prireditev in razstav. Soustvarjamo podobo kraja 

in širše skupnosti, dvigujemo ugled knjižnice in ustanovitelja.
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Sodelavcem nudimo in zagotavljamo pomoč, usposabljanje, izobraževanje in informacije o no-

vostih in spremembah, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Spodbujamo jih k ustvarjalnosti in 

inovativnosti ter skrbimo za pozitivno delovno okolje. Pri projektih in dejavnostih omogočamo 

timsko delo.

Smo ekološko osveščena knjižnica in k temu spodbujamo tudi naše uporabnike.

Na naših vizitkah piše: Ko se ljudje, znanje, tehnologija in zabava združimo.
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viZija knjižnice

VIZIJA 2020

Naša knjižnica je prostoren in sodoben multimedijski informacijski center. Ponosni smo na inovativno 

arhitekturno rešitev, ki slovi kot turistična znamenitost. Prostori  v knjižnici so večnamenski s sodobno 

opremo. Delo v knjižnici izvaja zadostno število strokovno  usposobljenih in motiviranih delavcev, ki 

predstavljajo ustvarjalen in složen tim.

Smo najboljši v vsem, kar lahko ponudimo uporabniku. Upoštevamo želje in pobude uporabnikov, ki 

so soustvarjalci našega razvoja. Dostop do naše bogate in raznovrstne knjižnične zbirke jim omogočamo 

tako v knjižnici, kot tudi od doma. Vzorno ohranjena in digitalizirana domoznanska zbirka vedno znova 

pritegne pozornost slovenske in širše evropske javnosti. Fizični in virtualni obisk knjižnice je med vodil-

nimi v Sloveniji glede na kazalnike knjižnične stroke.

Knjižnica je varno in ustvarjalno zatočišče obiskovalcev vseh generacij. Storitve in  dejavnosti knjižnice 

v največji meri spodbujajo kreativnost uporabnikov, željo po branju in poglobljenem doživljanju sveta.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je regijska knjižnica, vključena v evropsko kulturno okolje. Spod-

bujamo medkulturni dialog na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Sodelujemo s številnimi 

projektnimi sodelavci. Izvajamo več evropskih projektov letno in tako širimo sloves knjižnice v svetu.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je tudi osrednja območna knjižnica, ki:

•	 zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,

•	 omogoča strokovno pomoč knjižnicam območja,

•	 koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva,

•	 usmerja in izloča knjižnično gradivo s svojega območja.

Smo bogat kulturni hram v jugovzhodni regiji Slovenije.
Smo knjižnica brez vrat.

Združujemo ljudi, znanje, tehnologijo in zabavo.
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Notranja organiziranost je fleksibilna in prilagodljiva. Zaposleni  smo kreativni, zanesljivi, visoko mo-

tivirani in prilagodljivi. Pripravljeni smo na izmenjavo knjižničnih delavcev doma in po svetu. Soust-

varjamo slovensko kulturno dediščino in širimo vedenje o njej ter svoje znanje posredujemo sodelavcem 

in širšemu okolju. Zaposlujemo tudi delavce s posebnimi potrebami. Omogočamo delo na domu tistim, 

ki jim narava dela to dopušča in ustreza.

Smo ekološko osveščeni in zgled v svojem okolju. 
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vreDnote

ODGOVORNOST
INOVATIVNOST
STROKOVNOST

SODELOVANJE

SPOŠTOVANJE
PRIJAZNOST
ZAUPANJE
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orGaniZacija
Javni zavod Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (Knjižnica) je ustanovljen in organiziran kot osred-

nja območna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje, ki ga odreja 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08) 

in Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03).

Ustanovitelj Knjižnice je Mestna občina Novo mesto. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestna 

občina izvaja preko Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Knjižnična dejavnost za druge občine 

se izvaja na podlagi pogodbe. Pogodbeni partnerji knjižnice so občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, 

Škocjan, Šentjernej, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice. Knjižnica na etnično mešanih območjih 

zagotavlja knjižnično dejavnost, namenjeno pripadnikom narodne in etnične skupnosti ter zagotavlja 

dostop gradiva tudi Slovencem v zamejstvu.

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:

•	 zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,

•	 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikaciji,

•	 izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih  

virov,

•	 posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,

•	 sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

•	 pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,

•	 informacijsko opismenjevanje,

•	 varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,

•	 drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Sredstva za izvajanje javne službe so stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski 

materialni stroški, materialni stroški obratovanja in stroški za nakup knjižničnega gradiva. Sredstva za 

izvajanje javne službe iz proračunov zagotavljajo ustanovitelj in pogodbeni partnerji ter država na pod-

lagi programa dela in finančnega načrta.
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Med občino ustanoviteljico in občinami pogodbenimi partnerji se finančna  obveznost za skupne 

stroške razdeli sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki 

nastanejo neposredno na območju posamezne občine, krije vsaka občina sama.

Knjižnica pridobiva iz proračuna države za usklajen razvoj knjižnične dejavnosti sredstva za: 

•	 posebne naloge osrednjih območnih knjižnic na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in 

knjižnico,

•	 programe knjižnic, pripravljene v soglasju s predstavniki narodnih skupnosti na narodno mešanih 

področjih knjižnic na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,

•	 programe knjižnic, pripravljene v soglasju z nacionalno knjižnico za zagotavljanje dostopnosti do 

knjižničnega gradiva, 

•	 Slovencem v zamejstvu na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjižnico,

•	 za delni letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške opreme.

Poleg tega lahko pridobiva sredstva na podlagi javnih razpisov v RS in mednarodnih razpisov ter iz 

nejavnih virov:

•	 stroškov vpisa in drugimi nadomestili,

•	 z donacijami in darili, 

•	 s prodajo blaga in storitev na trgu,

•	 z drugih zakonitih virov.

Organi Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Organi zavoda so:

•	 direktor,

•	 svet zavoda,

•	 strokovni svet.

Zavod je oblikovan v dveh službah in štirinajstih oddelkih. Smiselno je pristopiti k reorganizaciji  

zavoda s ciljem optimizacije delovnih procesov.
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orGaniGram
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ciLji
STRATEŠKA PODROČJA IN STRATEŠKI CILJI 

Strateška področja in strateški cilji določajo strateške usmeritve razvoja in dela Knjižnice Mirana Jarca 

Novo mesto ter zarisujejo njeno prihodnost. 

Pri pripravi dokumenta smo sledili strategiji razvoja slovenskih splošnih knjižnic. Splošne knjižnice se 

morajo pri svojem delu prilagajati novim družbenim razmeram tako, da zadovoljujejo izobraževalne, 

kulturne in socialne potrebe uporabnikov v svojem okolju. Namen strategije slovenskih splošnih 

knjižnic in s tem tudi Knjižnice Mirana Jarca je začrtati   vizijo in poslanstvo knjižnice v spreminjajočih 

se družbenih razmerah. Le tako bomo  knjižničarji dobili odgovore, v katero smer naj razvijamo svoje 

storitve, državljani (uporabniki) bodo dobro seznanjeni, katere potrebe lahko zadovoljijo v knjižnici, 

politiki in financerji pa bodo lažje ugotovili, kakšne koristi, možnosti in priložnosti jim lahko prinesejo 

vlaganja v knjižnično dejavnost. Današnji poslovni model  splošne knjižnice  temelji na raziskovanju in 

analizi okolja, na strategijah, na jasnih in merljivih ciljih, na uspešnosti in učinkovitosti dobrega gospo-

darjenja, na racionalnih vlaganjih in vrednotenju poslovanja.

Ta izhodišča so vplivala na oblikovanje strategije tudi v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto,  in sicer v 

naslednjih smereh:

STRATEŠKO PODROČJE 1: Organizacija, delovanje in knjižnična mreža

STRATEŠKO PODROČJE 2: Storitve knjižnice

STRATEŠKO PODROČJE 3: Usposobljenost in znanje knjižničarjev

STRATEŠKO PODROČJE 4: Knjižnica kot aktivni dejavnik v družbenem okolju

STRATEŠKO PODROČJE 5: Razvoj in investicije v knjižnici
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STRATEŠKO PODROČJE 1: Organizacija, delovanje in knjižnična 
mreža

Sodobna, k uporabniku usmerjena knjižnica je prostor navdiha, učenja, srečevanj in druženj, zato sta 

prednostni strateški usmeritvi v prihodnjem petletnem obdobju nedvomno vzpostavitev učinkovite  

organizacijske strukture knjižnice ter zagotavljanje zanesljivega, zaupanja vrednega in varnega servisa za 

uporabnike.

Za dosego teh usmeritev bomo vzpostavili racionalno organizacijsko strukturo, optimizirali delovne 

procese in prilagajali število zaposlenih dejanskim potrebam oziroma normativom. Knjižnico bomo 

približali našim prebivalcem tudi s storitvami bibliobusa in krajevnih knjižnic, ki jih bomo širili in raz-

vijali. Nadaljevali bomo strokovno delo na področju domoznanstva in utrdili sodelovanje s knjižnicami 

območja.

CILJI STRATEŠKEgA PODROČJA 1: 

1. Reorganizacija in optimizacija delovnih procesov

Izvedli bomo reorganizacijo poslovanja s ciljem optimizacije delovnih procesov. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Analiza delovnih procesov in 
priprava predlogov za optimizacijo 
le-teh

2015 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: vodje oddelkov

Pričakovani učinki: 

•	boljša	izraba	delovnega	časa	in	optimizacija	delovnih	procesov,

•	večja	učinkovitost	in	zadovoljstvo	uporabnikov.	

15



2. Vzpostavitev skupne izposoje

S skupno izposojo bomo uporabniku ponudili prijazno knjižnico in storitve z namenom, da lahko 

aktivnosti, vezane na izposojo, uredi na enem mestu, s čimer bomo optimizirali poslovne funkcije in 

racionalizirali delovne procese v izposoji.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Oblikovanje  skupne izposoje 2014 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: vodje oddelkov izposoje

Pričakovani učinki: 

•	 učinkovitejše izvajanje procesa izposoje in storitev na enem mestu.  

3. Prilagoditev števila zaposlenih zahtevam standardov za splošne knjižnice

Prizadevali si bomo za uskladitev zaposlovanja v skladu z dejanskimi potrebami delovnega procesa in 

obstoječimi normativi. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Priprava novega dokumenta o 
sistemizaciji 

2015 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: vodje oddelkov 

Pričakovani učinki: 

•	 boljša kadrovska pokritost za načrtovanje in izvajanje dejavnosti. 

4. Učinkovita bibliografska obdelava in oprema knjižničnega gradiva 

Načrtujemo prehod na COBISS3/Katalogizacija. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Prehod na  
COBISS3/Katalogizacija.

2014-2015 Odgovorni: vodja oddelka za obdelavo 
knjižničnega gradiva
Sodelujoči: oddelek za obdelavo 
knjižničnega gradiva

Pričakovani učinki: 

•	 posodobljeni procesi obdelave knjižničnega gradiva. 
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5. Vzpostavitev konzorcija nabave in obdelave knjižničnega gradiva

V skladu z usmeritvami Ministrstva za kulturo in NUK-a ter v skladu s Smernicami za delovanje OOK 

si bomo prizadevali vzpostaviti centralizirano nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva za vse osrednje 

knjižnice našega območja.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Raziskava možnosti za oblikovanja 
centralizirane nabave in obdelave

2015-2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: oddelek za nabavo in odd-
elek za obdelavo knjižničnega gradiva 
ter osrednje knjižnice

Pričakovani učinki: 

•	 knjižnično gradivo je naročeno in kupljeno istočasno za vse knjižnice,

•	 knjižnično gradivo je lahko katalogizirano istočasno za vse knjižnice,

•	 dvig kakovosti bibliografske obdelave gradiva za katalog COBISS.

6. Ohranjanje in dopolnjevanje kakovostne domoznanske zbirke in Posebnih 
zbirk Boga Komelja ter promocija zbirk v ožjem in širšem okolju

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu  in Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah bomo skrbeli 

za kontinuiran, kakovosten razvoj domoznanske dejavnosti ter za zaščito kulturne dediščine, hranjene v 

knjižnici. Pri našem delu bomo izhajali iz bogate tradicije in zavedanja, da je domoznanstvo ali »znanje 

o domu« v najširšem pomenu temeljni kamen uspešnega razvoja in povezanosti knjižnice z okoljem, v 

katerem deluje.
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AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Izgradnja in postavitev kvalitetne 
domoznanske zbirke monografij in 
Posebnih zbirk Boga Komelja

2014-2020 Odgovorni: vodja domoznanskega 
oddelka
Sodelujoči: zaposleni na domoznanskem 
oddelku ter na oddelku za obdelavo 
knjižničnega gradiva

Restavriranje in digitalizacija 
dragocenih posebnih zbirk

2014-2020 Odgovorni: vodja domoznanskega odd-
elka, koordinator OOK
Sodelujoči: zaposleni na domoznanskem 
oddelku,  oddelku za območne deja-
vnosti ter informatik

Domoznanske prireditve, raz-
stavna, publicistična dejavnost idr. 
(promocija zbirk in dejavnosti)

2014-2020 Odgovorni: vodja domoznanskega 
oddelka, koordinator za prireditve in 
promocijo
Sodelujoči: zaposleni na domoznanskem 
oddelku in koordinator za prireditve

Pričakovani učinki: 

•	 krepitev prepoznavnosti knjižnice in njene domoznanske dejavnosti med prebivalci, 

•	 povečano število objavljenih digitalnih zbirk na portalih Kamra in Digitalna knjižnica Slovenije, 

kot tudi povečan fizični obisk v knjižnici.

7. Ostati okolju prijazna knjižnica (ekološko ozaveščena)

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Ločevanje odpadkov 2014-2020 Odgovorni in sodelujoči: zaposleni in 
uporabniki

Pričakovani učinki: 

•	 ekološka ozaveščenost tako zaposlenih kot uporabnikov pri ravnanju z odpadki.
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8. Zagotavljanje dostopnosti kvalitetnih knjižničnih storitev z ureditvijo kra-
jevnih knjižnic in oblikovanjem uravnotežene knjižnične mreže

Poudarek delovanja knjižnične mreže bo na aktivnem vključevanju krajevnih knjižnic v življenjski utrip 

okolja, kar pomeni pridobivanje dodatnih prostorov ter prostorsko prenovo  krajevnih knjižnic v Do-

lenjskih Toplicah, na Dvoru in v Škocjanu. V občinah Šmarješke Toplice in Mirna Peč bomo vodili ak-

tivnosti za odprtje krajevnih knjižnic.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Zagotavljanje dobrih delovnih 
prostorov v krajevnih knjižnicah

2016-2017 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: vodja mreže krajevnih 
knjižnic  in zaposleni v krajevnih 
knjižnicah

Pričakovani učinki: 

•	 zadovoljstvo zaposlenih in prebivalcev s podobo prenovljene knjižnice,

•	 približevanje knjižnične ponudbe uporabnikom.

9. Skrb za regionalno povezanost splošnih knjižnic (OOK)

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto kot osrednja območna knjižnica bo na osnovi Pravilnika o osred-

njih območnih knjižnicah še naprej skrbela za kvaliteten razvoj nalog območnosti in informacijskega 

povezovanja za izvajanje posebnih nalog osrednjih knjižnic z našega območja.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Dejavnosti in prireditve v povezavi 
s programom OOK 

2014–2020 Odgovorni: koordinator OOK
Sodelujoči: koordinator OOK in  
osrednje knjižnice

Pričakovani učinki: 

•	 večja prepoznavnost knjižnice v okolju in širšem slovenskem prostoru v sklopu OOK,

•	 dvig kvalitete delovanja vseh knjižnic območja.
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10. Organizacija informacijskega sistema, ciljno načrtovanje in umeščanje IKT  
opreme v poslovanje knjižnice 

Opremljenost z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v knjižnici narekuje posodobitve, ki bodo 

zagotavljale nemoteno delovanje in omogočile enostavnejše in preglednejše načrtovanje vzdrževanja in 

dopolnitev.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Priprava načrta dopolnitve, 
posodobitve in razporeditve IKT 
opreme  

2014–2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: knjižničar – skrbnik infor-
macijskega sistema

Pričakovani učinki: 

•	 kvalitetnejše delovanje informacijskega sistema za zaposlene in uporabnike,

•	 novi računalniki za zaposlene in uporabnike. 

11. Prostovoljstvo v knjižnici  

Pričeli bomo z uvajanjem prostovoljstva, ki ga omogoča zakonodaja. Prostovoljci lahko s svojimi 

izkušnjami, znanjem in idejami  kakovostno dopolnjujejo brezplačne dejavnosti knjižnice.  

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Opredelitev prostovoljstva v 
Pravilniku o delovnih razmerjih 
in izdelava Pravilnika o prosto-
voljstvu 

2014-2017 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: kadrovska služba in vodje 
oddelkov 

Pričakovani učinki: 

•	 krepitev družbene odgovornosti in ustvarjanje dodane vrednosti pri nudenju knjižničnih storitev.
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12. Zagotavljanje stabilnega financiranja knjižnice  

Z ohranitvijo dobrih odnosov z ustanovitelji in ostalo zunanjo javnostjo želimo zagotavljati stabilen 

način financiranja knjižnične dejavnosti v skladu z zakonskimi normativi in pogodbenimi določili. Us-

merili se bomo v iskanje dodatnih virov financiranja, ki nam bodo lahko omogočili kvalitetno oblikovan-

je in izvajanje storitev. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Priprava kreativnega 
marketinškega koncepta in  
strategije trženja

2014-2020 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: koordinator za prireditve in 
stike z javnostmi, vodje oddelkov

Pričakovani učinki: 

•	 stabilen finančni položaj knjižnice,

•	 pridobljena sponzorska in donatorska sredstva

13. Vodenje sistema kakovosti (ISO 9001) 

Redno spremljanje notranjega poslovanja s strani zaposlenih (notranja presoja) in zunanje pooblaščene 

organizacije (zunanja presoja) v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Notranja in zunanja presoja 
poslovanja: pregled poslovanja 
knjižnice na izbranih segmentih 

2014-2020 
Stalna letna naloga. 

Odgovorni: skrbnik sistema kakovosti 
PVK, direktor  
Sodelujoči: vsi zaposleni

Pričakovani učinki: 

•	 izboljšanje delovnih procesov, medosebnih odnosov zaposlenih ter zadovoljstva zaposlenih in up-

orabnikov.
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14. Strokovna preureditev oddelka za mladino 

Razvrstitev leposlovnega gradiva po zvrsteh. Namesto po starostnih stopnjah bomo leposlovje razvrstili 

po zvrsteh. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Načrt nove postavitve gradiva na 
oddelku za mladino

2015/2016 Odgovorni: vodja oddelka za mladino
Sodelujoči: zaposleni na oddelku za 
mladino in na oddelku za obdelavo 
knjižničnega gradiva

Pričakovani učinki: 

•	 zadovoljstvo uporabnikov z novo ureditvijo leposlovja na oddelku za mladino.

15. Ureditev neknjižnega gradiva na AV oddelku

Gradivo se trenutno nahaja na različnih lokacijah študijskega oddelka, zato bomo neknjižno AV gradi-

vo postavili na enem mestu in zbirko posodobili.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Poiskati prostor za AV gradivo 2014/2015 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: vodja študijskega oddelka in 
zaposleni

Pričakovani učinki: 

•	 kvalitetnejša zbirka AV gradiva in dostop do gradiva na enem mestu.
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STRATEŠKO PODROČJE 2: Storitve knjižnice

Rezultati raziskav kažejo, da imajo splošne knjižnice v Sloveniji močno podporo v javnosti ter da je 

njihova zunanja podoba v lokalnem okolju še vedno bolj ali manj povezana s knjigo. 

Prav zato bomo v prihodnjem petletnem obdobju s strokovnostjo, zanesljivostjo, prijaznostjo zapo-

slenih ter močnim občutkom za druge obdržali status knjižnice kot zaupanja vredne ustanove z dolgo 

tradicijo, ki s svojimi storitvami spodbuja osebnostni razvoj ter državljansko in kulturno zavest posa-

meznika. Hkrati pa bomo prebivalce spodbujali tudi k uporabi netradicionalnih storitev, kvalitetnemu 

preživljanju prostega časa in socialni aktivnosti.

CILJI STRATEŠKEgA PODROČJA 2: 

1. Nenehna skrb za izboljševanje in dvig kakovosti prireditev za vse skupine 
aktivnih in potencialnih uporabnikov knjižnice

Storitve bomo popestrili z večjim številom prireditev, kot so večeri z znanimi mladimi  športniki, 

glasbeniki, literati in drugimi umetniki, v knjižnici bomo omogočili tudi glasbene, gledališke ali plesne 

spektakle. Poudarek bo na kakovosti in ne na številu prireditev. S kakovostnimi prireditvami bomo pri-

pomogli k dvigu in širjenju bralne kulture prebivalcev.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Organizacija kakovostnih pri-
reditev  

2014-2020 Odgovorni: koordinator za prireditve 
Sodelujoči: vodje oddelkov

Pričakovani učinki: 

•	 izboljšanje in dvig kakovosti knjižničnih prireditev, 

•	 povečanje števila obiskovalcev knjižnice.
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2. Oblikovanje kakovostne knjižnične zbirke 

Nabavno politiko bomo vodili v smeri izgradnje kakovostne knjižnične zbirke. Izvajali bomo cilje, 

opredeljene tudi v dokumentu nabavne politike, ki je bil sprejet leta 2010. Dokument o nabavni politiki 

knjižnice bomo posodabljali in spreminjali.    

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Permanentno preverjanje in 
spremljanje knjižnične zbirke 

2014-2020 Odgovorni: vodja oddelka za nabavo
Sodelujoči: vodje oddelkov 

Pričakovani učinki: 

•	 uravnotežena nabava, ki zagotavlja enakomeren razvoj knjižničnih zbirk v vseh enotah Knjižnice 

Mirana Jarca Novo mesto, 

•	 zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij za širše 

območje, v okviru nalog OOK. 

3. Vzpostavitev knjižničnih storitev za osebe s posebnimi potrebami 

V knjižnici se zavedamo, da so uporabniki s posebnimi potrebami enakopravni del družbe, ki potrebu-

jejo dodatno podporo in ponudbo prilagojenih programov in storitev. Prijetno je približati knjigo lju-

dem, ki težko ali sploh ne morejo brati, krepiti medsebojne odnose in izboljševati kakovost življenja ter 

socialno stanje ljudi s posebnimi potrebami.    

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Oprema prostora za osebe s 
posebnimi potrebami

2014-2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: vodje oddelkov

Dostava gradiva na dom, v 
bolnišnice in zavode za starejše 
občane

2014-2020 Odgovorni: vodja izposoje
Sodelujoči: zaposleni na izposoji

Branje ljudem s posebnimi potre-
bami

2014-2020 Odgovorni: vodje oddelkov izposoje
Sodelujoči: vsi zaposleni 

Pomoč pri pisanju in branju os-
ebam z disleksijo

2014-2020 Odgovorni: vodja oddelka za mladino
Sodelujoči: vsi zaposleni
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Pričakovani učinki: 

•	 enakopravna vključenost oseb s posebnimi potrebami v družbo,

•	 obogatitev ponudbe, s poudarkom na socialni vlogi knjižnice in večji dostopnosti knjižničnega 

gradiva uporabnikom s posebnimi potrebami,

•	 promocija branja in dvig bralne kulture različnih skupin uporabnikov. 

4. Povečanje dostopnosti do storitev z novimi tehnologijami 

Vključevanje novih in naprednih tehnologij v poslovanje in ponudbo Knjižnice Mirana Jarca Novo 

mesto bo tako zaposlenim kot uporabnikom omogočilo boljšo in večjo dostopnost do različnih storitev 

knjižnice, racionalizacijo poslovanja ter hiter in kvalitetnejši dostop do podatkov in informacij.    

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Proučitev možnosti, priprava 
načrta, kandidiranje na razpisih in 
postopno uvajanje knjigomatov 

2015-2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: vodje oddelkov, knjižničar - 
sistemski administrator 

Pričakovani učinki: 

•	 dodana vrednost ponudbi knjižnice in hitrejši dostop do storitev. 

5. Promocijske dejavnosti

Promocijske dejavnosti bomo organizirali s poudarkom na organizaciji različnih vrst prireditev in do-

godkov, namenjenih različnim ciljnim skupinam. Posamezne dogodke v lokalnem okolju bomo izvajali 

v skladu z načrtom vsakoletnih prireditev in dejavnosti z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu 

splošne knjižnice v lokalnem okolju in koristih, ki jih le-ta lahko prinaša v njihovo življenje.   
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AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Določitev in promoviranje dneva 
Knjižnice Mirana Jarca, s katerim 
bomo vsakoletno obeležili  
obstoj knjižnice in njene dosežke  
v preteklem letu

2015-2020 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: koordinator za prireditve in 
promocijo, vodje oddelkov, zaposleni, 
zunanji partnerji

Priprava mesečnih napovednikov 
dogodkov

2014-2020 Odgovorni: koordinator za prireditve in 
promocijo
Sodelujoči: vodje oddelkov, zaposleni v 
skladu z dogovorjenimi zadolžitvami 

Sodelovanje v celoletni promocijs-
ki akciji »dan slovenskih splošnih 
knjižnic«, ki jo načrtuje Združenje 
slovenskih splošnih knjižnic

2014-2020 Odgovorni: koordinator za prireditve in 
promocijo
Sodelujoči: direktor, vodje oddelkov

Pričakovani učinki: 

•	 večja prepoznavnost Knjižnice Mirana Jarca in njenih enot kot informacijskih centrov lokalnih 

okolij ter spremenjena podoba knjižnice v javnosti, sprememba odnosa financerjev do knjižnice,

•	 povečanje števila medijskih objav,

•	 pridobivanje novih partnerjev,

•	 pridobitev novih partnerjev pri izvajanju projektov.

6. Založniška produkcija 

Vodili bomo založniško produkcijo, ki bo sledila tradiciji, potrebam zunanje in notranje javnosti ter 

finančnim zmožnostim. Tiskane izdaje bomo objavljali tudi v digitalni obliki na različnih portalih (Digi-

talna knjižnica Slovenije, Kamra, spletna stran knjižnice, intranet).

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Izdaja publikacij ob pomembnih 
obletnicah in publikacij, s katerimi 
predstavljamo bogastvo Posebnih 
zbirk Boga Komelja

2014-2020 (glede 
na vsebino dogod-
kov v posameznih 
letih) 

Odgovorni: vodja domoznanskega 
oddelka 
Sodelujoči: zaposleni, zunanji sodelavci 
s prispevki
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AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Informativno gradivo, zloženke 
in drugo promocijsko gradivo za 
uporabnike 

2014-2020 Odgovorni: vodja domoznanskega 
oddelka ter koordinator za prireditve in 
promocijo
Sodelujoči: zaposleni

Pričakovani učinki: 

•	 povečanje števila izdanih publikacij, zloženk in ostalega promocijskega gradiva,

•	 promocija knjižnice in njenih storitev, prispevek k večji prepoznavnosti knjižnice.
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STRATEŠKO PODROČJE 3: Usposobljenost in znanje 
knjižničarjev

Ključ do izvajanja kakovostnih storitev knjižnice sta nedvomno strokovna usposobljenost in znanje 

knjižničarjev, kar bomo zagotavljali skozi permanenten proces izobraževanja zaposlenih v knjižnici. 

Zaposleni bomo v procesu izobraževanja pridobivali nove izkušnje in znanja s področij bibliotekarstva 

in informacijskih znanosti ter številna druga znanja, predvsem s področij humanistike in družboslovja, 

ki so potrebna za uspešen razvoj knjižnice v sodobni družbi.  

Prav tako bomo zaposleni pridobili znanja in veščine ob sodelovanju z drugimi knjižnicami in ustano-

vami.  Pridobljena znanja in izkušnje bomo zaposleni nesebično posredovali svojim kolegom in ostalim 

sodelavcem, tudi v obliki organizacije in izvedbe različnih posvetovanj, predavanj in delavnic ali prisp-

evkov.

CILJI STRATEŠKEgA PODROČJA 3: 

1. Permanentno izobraževanje zaposlenih na vseh področjih, potrebnih za stro-
kovno in učinkovito  opravljanje dela

Z dodatnim permanentnim izobraževanjem (izvajanje letnih razgovorov, razvijanje timskega dela, mo-

tiviranje zaposlenih, medsebojna komunikacija)  želimo izboljšati delovne procese ter tako omogočiti 

notranjo mobilnost zaposlenih in njihov strokovni razvoj. Rezultat bo zavzet, uspešen in zadovoljen 

kolektiv.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Prenos znanja , dobrih praks in 
strokovne pomoči med zapo-
slenimi

2014-2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: zaposleni
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Pričakovani učinki: 

•	 širitev znanja med zaposlenimi in večja motiviranost zaposlenih skozi model prenosa znanj in 

uveljavljanja dobrih praks, 

•	 nova znanja, pridobljena in vpeljana s sodelovanjem in prenašanjem praks v okviru osrednjih 

območnih knjižnic, 

•	 smotrna razporeditev udeležencev izobraževanja glede na razpoložljiva finančna sredstva in 

potrebe delovnega mesta ter delovnih procesov.

2. Vseživljenjsko učenje za vse generacije uporabnikov

Strateški cilj zajema aktivnosti, ki jim bomo v okviru vseživljenjskega učenja posvetili posebno pozor-

nost. V ospredju je naravnanost k usposabljanju ljudi za aktivno državljanstvo, informacijsko in digi-

talno pismenost.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Delavnice informacijskega opis-
menjevanja za osnovne in srednje 
šole

2014-2020 Odgovorni: vodje oddelkov izposoje in 
mreže krajevnih knjižnic
Sodelujoči: zaposleni 

Delavnice informacijskega opis-
menjevanja za starejše odrasle 
(Simbioza)

2015-2020 Odgovorni: vodje oddelkov izposoje in 
mreže krajevnih knjižnic
Sodelujoči: informatik, zunanji  
sodelavci

Delavnice informacijskega opis-
menjevanja za posamezne ranljive 
skupine

2015-2020 Odgovorni:  vodje oddelkov izposoje in 
mreže krajevnih knjižnic
Sodelujoči: zaposleni, zunanji sodelavci

Pričakovani učinki: 

•	 večja funkcionalna pismenost različnih skupin prebivalcev in njihova vključenost v okolje.
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3. Organiziranje in izvajanje mednarodnih strokovnih posvetovanj

Posvetovanja kot oblika izmenjave izkušenj in znanj med knjižničarji so zelo pomemben dejavnik, saj 

se z njihovo pomočjo čedalje bolj uveljavljajo neformalno izobraževanje in prenos multidisciplinarnih 

znanj ter obogatitev izkušenj na primeru dobrih praks iz domačih in tujih okolij.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Prenos znanja in dobrih praks 
med strokovno javnostjo in stro-
kovnjaki z drugih področij

2014-2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: koordinator za prireditve in 
promocijo, zaposleni

Pričakovani učinki: 

•	 pridobitev novih izkušenj zaposlenih na področju organizacije mednarodnih strokovnih posve-

tovanj,

•	 poglobitev in obogatitev dobre komunikacije med knjižnicami organizatorkami.

4. Medknjižnična izmenjava strokovnih delavcev

Izmenjava zaposlenih z namenom uspešnega in učinkovitega prenosa znanj in dobrih praks med zapo-

slenimi v slovenskih in tujih knjižnicah, predvsem v knjižnicah, s katerimi imamo sklenjen sporazum o 

partnerstvu in sodelovanju. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Medknjižnična izmenjava zapo-
slenih v Sloveniji in v tujini

2014-2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: vodje oddelkov in zaposleni

Pričakovani učinki: 

•	 pridobljena nova znanja s področja naše stroke in drugih strokovnih področij,

•	 mednarodna izmenjava izkušenj in dobrih praks.
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STRATEŠKO PODROČJE 4: Knjižnica kot aktivni dejavnik v 
družbenem okolju

Sodobna knjižnica ni več le prostor za hranjenje in posredovanje knjig, temveč je sodobno kulturno in-

formacijsko in izobraževalno središče, kjer se srečujejo in družijo ljudje zaradi zadovoljevanja različnih 

socialnih in intelektualnih potreb. 

Knjižnica je nevtralni prostor, odprt za vse družbene skupine in generacije, ter prostor, ki odslikava in 

aktivno sooblikuje okolje, se vanj aktivno vključuje, ob tem pa razvija svojo identiteto in prepoznavnost 

v družbi.

CILJI STRATEŠKEgA PODROČJA 4: 

1. Postati središče kulturnega in družbenega dogajanja v lokalnem okolju

V knjižnici se zavedamo, da le-ta  ni namenjena samo izposoji gradiva. Postati želimo kulturni, socialni 

in informacijski center v središču Novega mesta. S tem postajamo zatočišče  vseh generacij, tako otrok, 

mladih, odraslih in starostnikov. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Izvajanje kvalitetnih brezplačnih 
storitev 

2015-2020 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: direktor, zaposleni, zunanji 
sodelavci

Pričakovani učinki: 

•	 dodatna promocija knjižnice in njenih storitev, prispevek k večji prepoznavnosti knjižnice,

•	 zadovoljitev kulturnih in socialnih potreb prebivalcev.
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2. Vodenje Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto kot osrednjega informacijskega 
centra v lokalnih skupnostih in kot središča spodbujanja bralne kulture

Knjižnica spremlja razvoj najsodobnejše informacijsko-komunikacijske tehnologije, z nakupom nove 

IKT opreme v knjižnici in v krajevnih knjižnicah bomo omogočili kakovostnejšo uporabo storitev in 

dvig informacijske pismenosti lokalnih skupnosti.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Nakup nove IKT opreme in razvoj 
informacijskih storitev

2014-2020 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: sistemski administrator, 
zaposleni, zunanji sodelavci

Pričakovani učinki: 

•	 vzpostavitev informacijsko-komunikacijske tehnologije za razvoj spletnih storitev in informacijsko 

usposabljanje uporabnikov ter dvig bralne kulture. 

3. Spodbujanje zagovorništva knjižnice

Zagovorništvo se začne pri tistih, ki verjamejo v knjižnico: pri zaposlenih, članih sveta, uporabnikih in 

neuporabnikih. Uspešno zagovorništvo pomaga dvigniti status knjižnice v okolju in spodbuja kakovost 

njenih storitev ter dobre odnose s skupnostjo.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Zagovorništvo kot proces 2015-2020 
 
 

Odgovorni: direktor
Sodelujoči: direktor, zaposleni, zunanji 
sodelavci

Pričakovani učinki: 

•	 širjenje zagovorništva in zagovornikov knjižnice, 

•	 večja prepoznavnost vloge in pomena knjižnice v ožjem in širšem okolju. 
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4. Doseganje mednarodne prepoznavnosti knjižnice

Prepoznavnost knjižnice bomo uresničevali tudi preko partnerskega sodelovanja in povezovanja s 

knjižnicami iz drugih držav, s prijavami projektov na mednarodne razpise, s sodelovanjem z mednarod-

nimi inštitucijami idr. Prav tako bomo spremljali nacionalne in evropske dokumente, ki se nanašajo na 

kulturo in izobraževanje.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Partnerstva knjižnic 2015-2020 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: direktor, zaposleni, partner-
ske knjižnice

Prijava projektov 2015-2020 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: direktor, zaposleni, partner-
ske knjižnice

Pričakovani učinki: 

•	 mednarodna prepoznavnost in sodelovanje s partnerskimi ustanovami.
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STRATEŠKO PODROČJE 5: Razvoj in investicije v knjižnici

Z dokončanjem obnove Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto bodo ustvarjeni pogoji za izboljšanje izva-

janja osnovnih dejavnosti in programa knjižnice, kot tudi za delo zaposlenih in boljše možnosti za naše 

uporabnike. Hkrati pa bomo pridobili tudi možnosti za razvoj novih programov in dodatno knjižnično 

ponudbo, predvsem pri organizaciji in izvedbi raznovrstnih dogodkov in prireditev. 

Prostor bo omogočal razgibano ponudbo knjižničnih zbirk, sodobne tehnične opreme in privlačnih 

aktivnosti. Urejeni prostori knjižničnih enot prispevajo k pozitivni podobi knjižnice v javnosti.          

CILJI STRATEŠKEgA PODROČJA 5: 

1. Dokončanje prostorov Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Osrednji dolgoročni cilj je dokončanje obnove Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, kar bo nudilo nove 

možnosti za izvajanje ostalih ciljev: ureditev prostorov Domoznanskega oddelka in Posebnih zbirk Boga 

Komelja, ureditev atrija z razstavnim prostorom kot osrednjega prireditvenega prostora za vse vrste  

kulturnih prireditev v Mestni občini Novo mesto, ureditev literarne kavarne s časopisno čitalnico in  

poslovnim kotičkom (business corner), nov izposojevalni pult na študijskem oddelku,  ureditev pravljične 

sobe in igralnice na oddelku za mladino, ureditev rotund (fotelji, poslušanje glasbe s slušalkami),  

ureditev čitalnice, AV oddelka, artoteke, galerije (multivizijske), meditacijske sobe.
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AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Prijava projekta na razpis 2014 Odgovorni: direktor Knjižnice Mirana 
Jarca, vodja projekta
Sodelujoči: direktor Knjižnice Mirana 
Jarca, vodja projekta

Izvajanje gradbenih del 2014/2015 Odgovorni: Mestna občina Novo mesto, 
projektna pisarna Sode-lujoči: Knjižnica 
Mirana Jarca

Zagotovitev opreme in kadrov 2019/2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči:vsi zaposleni

Pričakovani učinki: 

•	 povečan obisk, izposoja in uporaba storitev za uporabnike zaradi razširjene ponudbe knjižnice, 

•	 zadovoljstvo prebivalcev s ponudbo knjižnice kot fizičnega in virtualnega prostora glede na stanje 

pred investicijo (merjenje zadovoljstva obiskovalcev, pohvale, mnenja, pritožbe obiskovalcev, indi-

vidualni in skupinski pogovori z obiskovalci, ankete itd.).

2. Nakup novega bibliobusa v naslednjem petletnem obdobju

Sedanji bibliobus je bil nabavljen leta 1999. V naslednjih petih letih predvidevamo nakup novega 

sodobnega bibliobusa ter pregled in analizo postajališč potujoče knjižnice s ciljem optimizacije delovan-

ja. Ministrstvo za kulturo napoveduje poziv za sofinanciranje bibliobusa v obdobju 2015-2016, zato v tem 

obdobju obstaja realna možnost za nakup novega bibliobusa.
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AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Pridobitev soglasij občin, kjer ima 
bibliobus dostavo gradiva

2015 Odgovorni in sodelujoči: župan Mestne 
občine Novo mesto, župani vseh ostalih 
občin in direktor knjižnice

Prijava na razpis Ministrstva za 
kulturo

2015 Odgovorni: direktor knjižnice 
Sodelujoči: vodja oddelka za knjižnično 
mrežo z ekipo zaposlenih v potujoči 
knjižnici 

Izbira ponudnika 2015 Odgovorni: direktor knjižnice
Sodelujoči:  vodja oddelka za knjižnično 
mrežo z ekipo zaposlenih v potujoči 
knjižnici 

Izvedba/izdelava bibliobusa 2015/2016 Odgovorni : izbrani ponudnik v sode-
lovanju s knjižnico

Premestitev gradiva, načrtovanje 
in pregled postajališč, priprave na 
otvoritev, promocija

2016 Odgovorni: direktor knjižnice, vodje 
oddelkov 
Sodelujoči: drugi zaposleni v okviru 
načrtov posameznih aktivnosti (pregled 
obstoječih postajališč in vključevanje 
novih, razporeditev gradiva …)

Otvoritev novega bibliobusa 2016 Odgovorni : direktor knjižnice
Sodelujoči: direktor knjižnice, vodje 
oddelkov, služb in drugi zaposleni

Pričakovani učinki: 

•	 zagotovitev večje dostopnosti do storitev knjižnice na območju z manjšim številom prebivalcev, 

kjer ni stacionarne knjižnice, 

•	 zmanjšanje stroškov za letna popravila bibliobusa.
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3. Postavitev dodatnih knjigomatov za izposojo in vračanje gradiva ter  
       sortirnega stroja

Samopostrežni avtomati - knjigomati se uveljavljajo kot integrirani del sodobnih knjižnic z namenom 

razbremenitve knjižničnega osebja, kar posledično pomeni, da se osebje lahko bolj kakovostno posveti 

uporabnikom in obiskovalcem knjižnice.

Drugi tip so knjigomati, ki omogočajo 24-urno vračanje knjižničnega gradiva. Običajno so to vgradni 

modeli, nameščeni na zunanje stene knjižnice z namenom 24-urnega vračanja gradiva ter z možnostjo 

namestitve sortirnega stroja, ki omogoča sortiranje gradiva na več različnih kategorij.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Nabava in postavitev knjigomatov 
za izposojo

2015-2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči:  zaposleni

Otvoritev novega bibliobusa 2016 Odgovorni : direktor knjižnice
Sodelujoči: direktor knjižnice, vodje 
oddelkov, služb in drugi zaposleni

Pričakovani učinki: 

•	 strokovni delavci se bodo bolj posvetili informacijskemu delu z uporabniki.

4. Ureditev bukvarne in študijske sobe

V nedokončanih prostorih knjižnice, v pritličju, bomo uredili stalno bukvarno in študijsko sobo. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Analiza možnosti postavitve 
bukvarne in študijske sobe 

2016/2017 Odgovorni: direktor 
Sodelujoči: zaposleni 

Pričakovani učinki: 

•	 trajna dostopnost in možnost nakupa knjig v bukvarni,

•	 omogočiti študentom uporabo nočne študijske čitalnice. 
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5. Ureditev filmske sobe

Člani knjižnice bodo lahko v filmski sobi gledali filme z DVD-jev iz knjižnične zbirke. Filmsko sobo bo 

možno predhodno rezervirati, pred uporabo le-te pa bo moral član oddati člansko izkaznico pri infor-

macijskem pultu ob filmski sobi. Čas uporabe filmske sobe bo omejen na ogled enega filma.

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Izbor kakovostnega gradiva in 
promocija filmske zbirke

2016-2020 Odgovorni: vodja izposoje, vodja nabave
Sodelujoči: zaposleni na izposoji

Pričakovani učinki: 

•	 možnost ogleda filma v knjižnici.

6. Ureditev glasbene sobe

Z odprtjem glasbene sobe bomo pridobili prostor, ki bo na voljo uporabnikom za poslušanje glasbenih 

posnetkov na CD-jih, DVD-jih in videokasetah, za uporabo notnega gradiva,  knjig in revij o glasbi ter 

glasbenih instrumentov.  Na enem mestu bo zbrana bogata glasbena zbirka različnih glasbenih zvrsti, 

ki bo namenjena spoznavanju glasbe in uživanju v njej. Pri tem projektu bomo vzpostavili strokovno 

sodelovanje z Glasbeno šolo Marjana Kozine.      

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Izbor kakovostnega gradiva in 
promocija glasbene zbirke

2016-2020 Odgovorni: vodja izposoje, vodja nabave
Sodelujoči: zaposleni na izposoji

Pričakovani učinki: 

•	 večja dostopnost in spoznavanje glasbene zbirke.
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7. Ureditev mladinske sobe in uporaba tabličnih računalnikov

Razvoj informacijske in globalne družbe danes zahteva  oblikovanje ponudbe knjižničnih storitev, ki 

so enakovredno vključene tako v fizični kot virtualni prostor knjižnice. Uporabniki postajajo aktivni 

sooblikovalci dogajanja v knjižnici, zato je potrebno različne dejavnosti povezati s spletnim prostorom 

v obliki interaktivnega sodelovanja z uporabniki prek portala, družabnih omrežij, elektronske pošte in 

različnih blogov. To poleg ustreznega kadra in finančnih virov zahteva tudi nenehno posodabljanje in-

formacijske tehnologije tako v programskem kot strojnem smislu.  

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Oblikovanje spletne strani 
knjižnice kot vstopne točke, ki 
vključuje storitve knjižnice tudi v 
virtualnem okolju 

2016-2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: sistemski administrator, 
zaposleni na izposoji

Pričakovani učinki: 

•	 večja dostopnost e-vsebin in informacij za prebivalce,

•	 prilagojenost vsebin in aplikacij za različne ciljne skupine prebivalcev. 

8. Ureditev literarne kavarne s časopisno čitalnico

V atriju knjižnice bomo pristopili k ureditvi literarne kavarne in čitalnice v dnevnem času, kjer se bodo 

obiskovalci lahko zadrževali ob branju knjig, časopisov, klepetu in podobno. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Analiza in načrt ureditve literarne 
kavarne

2015-2020 Odgovorni: direktor
Sodelujoči: zaposleni, zunanji sodelavci

Pričakovani učinki: 

•	 dodatna ponudba knjižnice.
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9. Prostorska preureditev oddelka za mladino

V celoti bomo preuredili prostore oddelka za mladino, in sicer zaradi težav z vlago in zadušljivim zra-

kom ter pomanjkanjem prostora. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Preureditev prostorov 2015 Odgovorni: vodja oddelka za mladino
Sodelujoči: direktor, hišnik

10. Sodelovanje pri razvoju projekta nacionalne digitalne knjižnice

Aktivno bomo sodelovali pri razvoju nacionalnega portala dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije), in 

sicer predvsem z rastjo števila  digitaliziranih enot (skenogramov) v zbirki, dostopnih prek portala. 

Spodbujali bomo izgradnjo digitalne knjižnice – knjižnice brez zidov. 

AKTIVNOSTI ČASOVNI OKVIR SODELUJOČI IN ODGOVORNI 

Digitalizacija dokumentov 
domoznanskega značaja na porta-
lih letno

2014-2020 Odgovorni: vodja domoznanskega 
oddelka
Sodelujoči: sistemski koordinator, koor-
dinator OOK in ostali zaposleni

Pričakovani učinki: 

•	 hitrejši in lažji dostop do vsebin lokalne zgodovine ter dogodkov, zanimivih za prebivalce lokalnih 

območij na spletni strani knjižnice in na drugih portalih (Kamra, dLib).
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