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1. UVOD 
Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za leto 
2014 daje vpogled podatke o opravljenem delu zavoda v minulem letu. Prinaša podatke o 
sestavi knjižnične zbirke, prirastu in izposoji gradiva, obisku in članih knjižnice. Pojasnjuje 
prizadevanje knjižnice za uspešno opravljanje njene primarne dejavnosti in njeno vlogo pri 
popularizaciji knjižnične dejavnosti, vzpodbujanju branja in širjenju bralne kulture. V njem 
najdemo podatke o bibliopedagoškem delu z uporabniki, izobraževanju delavcev knjižnice in 
o kulturnih prireditvah. Pojasnjuje tudi vpetost knjižnice v lokalno okolje in proces 
vseživljenjskega učenja uporabnikov. Je odraz zastavljenega poslovnega programa, zato v 
določenih postavkah komentira uspešnost začrtanega. Ker pa ocena poslovanja temelji tudi na 
primerjavi rezultatov prejšnjih let, primerja uspešnost poslovanja v nekaterih 
najpomembnejših segmentih poslovanja. Dosežene rezultate v mnogih postavkah vrednoti s 
postavljenimi normativi v Pravilniku o izpolnjevanju pogojev za opravljanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe. Letno poročilo knjižnice je pripravljeno na podlagi podatkov, ki 
so jih pripravili strokovni delavci in računovodska služba, ter izpisov v programski opremi 
COBISS. 

1.1. PREDSTAVITEV ZAVODA 
Naziv: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 
Sedež: Žigrova 6 b, 2270 Ormož 
Matična št.: 5627460 
Davčna št.: 88074412 
Tel.: 02 741 55 80, 02 741 55 84 (izposoja), 02 741 55 82 (direktor), 
02 741 55 88 (čitalnica), 02 741 55 86 (mladinski oddelek), 
741 55 87 (odrasli oddelek) 
Faks: 02 741 55 89 
E-pošta: knjiznicaorm@orm.sik.si 
Spletni naslov: http://www.orm.sik.si 

Zaposleni v knjižnici na dan 31. 12. 2014 

- Strokovni delavci: Branka Vočanec, Željka Nardin-Milovanović, Nina Šulek, Leonida 
Šumenjak, Damjan Rizman 

- Direktorica: Milica Šavora 
- Računovodska služba: Janja Jurkovič 
- Javna dela: Marko Jenuš, Simona Sakelšek, Bernardka Viher  
 

mailto:knjiznicaorm@orm.sik.si
http://www.orm.sik.si
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Svet zavoda je bil konstituiran 12. junija 2013. 

Člani sveta zavoda so: Cvetka Kocjan, predsednica sveta, Željka Nardin-Milovanović, 
namestnica predsednice sveta, Mateja Zemljak, Stanka Premuš, Andreja Resman, Zinka 
Hartman in Leonida Šumenjak. 

1.1.1. Dejavnost 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno 
službo na področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž. Knjižnična dejavnost je namenjena 16.5601 prebivalcem. Člani in uporabniki 
knjižnice prihajajo tudi iz drugih okoliških občin, preko vstopanja s svetovnega spleta na 
domačo stran knjižnice in modula COBISS/OPAC pa tudi mnogo širše, saj navedene 
aplikacije ponujajo informacije o delovanju in zalogi knjižnice vsej zainteresirani javnosti v 
Sloveniji in drugod po svetu. 

Knjižnica izvaja v okviru knjižnične javne službe naslednje dejavnosti: 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 

- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

- izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire, 

- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, 

- sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

- pridobiva in izobražuje uporabnike, 

- skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 

- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 

- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

- zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami, 

- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 

- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 
elektronskih medijih, 

- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 
spodbujanju bralne kulture, 

- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 

- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo. 

                                                 
1 po uradnih podatkih Statističnega urada RS za 1. julij 2014 
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Po Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah je knjižnica kategorizirana za osrednjo 
knjižnico. Na podlagi Razvida knjižnic, javne evidence, v kateri se vodijo podatki o 
knjižnicah, ki izvajajo javno službo v Republiki Sloveniji in ga v skladu z Zakonom o 
knjižničarstvu kot javno dostopno podatkovno zbirko vodi in vzdržuje Narodna in 
univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju NUK), je po odločbi Ministrstva za kulturo (MK) 
glede izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, zaradi 
delnega izpolnjevanja pogojev, uvrščena v 2. kategorijo razvitosti in sodi med srednje razvite 
knjižnice (Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/38 z dne, 14. 7. 2011). Knjižnica  
pogojev ni izpolnjevala pri postavki dostop do gradiva za skupine prebivalcev s posebnimi 
potrebami, saj je preverjanje potekalo že v letu 2010, ko v ormoškem gradu še ni bilo dvigala 
in je bila knjižnica za invalide nedostopna. Prav tako pogoja ni izpolnjevala glede števila 
strokovnih delavcev. Pri teh dosega le 76 % minimalnega pogoja. 

1.1.2. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti knjižnice Franca Ksavra 
Meška Ormož 

Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2014 izhaja iz naslednjih 
predpisov: 

· Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) 

· Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 56/2008 UPB1 in 
spremembe) 

· 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. 
73/03, 70/2008) 

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

· Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih območnih knjižnic, ki 
zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list 
RS, št. 19/03) 

· Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015) 

· Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (UV Občine 
Ormož, 12(2008), št. 1) 

· Odlok o  spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica 
Franca Ksavra Meška Ormož, Uradni vestnik Občine Ormož, letn. 18 (2014), št. 13 

· Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03) 

· Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 45/1994 s 
spremembami in dopolnitvami) 

· Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti  (Uradni list RS 9/09), 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v 
knjižnični dejavnosti (Uradni list RS 108/11) 

· Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Ur. l. RS, št. 40/2012 in spremembe), 
ter drugi zakonski akti in predpisi. 
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2. POSLOVNO POROČILO 
2.1. NOTRANJA ORGANIZACIJA DELA 

Svoje poslovanje je knjižnica organizirala po sistemu dveh služb: strokovne in tehnično- 
upravne. Strokovna služba je opravljala dela nabave, obdelave, izposoje, postavitve gradiva, 
izločanja in odpisa ter urejanja knjižničnega gradiva. Prav tako je v njeni pristojnosti potekalo 
bibliopedagoško delo z uporabniki in organizacija kulturnih prireditev, namenjenih širjenju 
bralne kulture ter informacijska dejavnost. Upravna služba je vključevala računovodstvo in 
direktorstvo. 

Knjižnica je v letu 2014 razpolagala s 520 m2 površine v dveh nivojih ormoškega gradu. V 
pritličju sta se nahajala čitalnica z zbirko serijskih publikacij, namenjenih odraslim 
uporabnikom, glasbena zbirka in oddelek za domoznanstvo, katerega prostor v največji meri 
zaseda arhiv. V nadstropju so bili oddelek za izposojo, mladinski oddelek in oddelek za 
odrasle. Tu je imela delovni prostor tudi računovodsko-tajniška služba ter direktor. Drugi 
arhiv je imela knjižnica lociran v najetih prostorih s površino 20 m2 na Ptujski cesti 13. Za 
uporabnike je bilo na voljo 85 čitalniških sedežev. Tako površina kot tudi število čitalniških 
mest sta zadoščala predpisanim minimalnim pogojem za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe. V letu 2013 je knjižnica vzpostavila prvo organizacijsko enoto, to je Krajevno 
knjižnico v Središču ob Dravi. Ta deluje ob uporabi skupnih virov splošne in šolske knjižnice 
v prostorih OŠ Središče ob Dravi. 

Knjižnično gradivo je bilo locirano v osrednji knjižnici, enoti v Središču ob Dravi, arhivu in 
premični zbirki. V prostem pristopu je bilo 88,5 % gradiva, to je 88.859 enot. Svoje gradivo je 
knjižnica izposojala na dveh izposojevalnih mestih osrednje knjižnice, v pritličju (v čitalnici) 
in v prvem nadstropju (v prostoru za izposojo gradiva), in enoti v prostorih OŠ Središče ob 
Dravi. Izposoja gradiva je potekala avtomatizirano preko programske opreme 
COBISS2/Izposoja. Za potrebe članov si je knjižnica gradivo, ki ga ni imela v svoji zbirki, 
medknjižnično izposojala v drugih slovenskih knjižnicah. Prav tako je drugim slovenskim 
knjižnicam medknjižnično izposojala gradivo iz svojega fonda. 

Nabava in obdelava knjižničnega gradiva je potekala v programskih opremah 
COBISS2/Katalogizacija in COBISS3, v segmentih nabave, zaloge in serijskih publikacij. 
Podatki o nabavi knjižničnih gradiv so razvidni v poglavju o prirastu knjižničnih gradiv. 
Knjižnica je vzdrževala, dopolnjevala in posodabljala domačo spletno stran na spletnem 
naslovu http://www.orm.sik.si. Sproti je objavljala vabila za prireditve in druge dogodke,  
spremembe urnika odprtosti in mesečne novitete. Aktualne dogodke je objavljala tudi na 
spletnem družbenem omrežju Facebook. 

Ob pomembnih kulturnih dogodkih doma in po svetu je knjižnica pripravljala manjše 
predstavitve nagrajencev s področja literature. Uporabnike je sproti obveščala o literarnih 
nagradah in priznanjih in jih ilustrirala s knjigami s svoje zaloge. Pripravila je razne izbore 
priporočilne literature za branje. Manjše razstave je pripravila tudi na mladinskem oddelku v 
okviru raznih praznikov, letnih časov, kulturnih dogodkov ipd. 

http://www.orm.sik.si
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Uporabnikom knjižnice je bilo v okviru e-točk (javno dostopnih točk za dostop do interneta) 
na voljo 5 osebnih računalnikov. Računalniki so omogočali dostop do interneta, uporabnikom 
je bila na voljo tudi možnost tiskanja na tiskalnik in uporaba optičnega bralnika (scanerja). 
Kar zadeva izpolnjevanje pogojev računalniških delovnih mest za uporabnike, je bil omenjen 
pogoj izpolnjen, saj predpisi določajo 0,25 računalnika na 1.000 prebivalcev, knjižnica pa z 
vrednostjo 0,30 rahlo presega pogoj iz pravilnika.  

Odprtost osrednje knjižnice je bila 50 ur tedensko, enote v Središču ob Dravi 12 ur na 
teden. V juliju in avgustu je knjižnica poslovala po poletnem delovnem času, 40 ur tedensko, 
ob sobotah je bila zaprta. Skupno število ur odprtosti osrednje knjižnice znaša 2.416 ur, 
krajevne knjižnice v Središču ob Dravi pa 540 ur. 

Knjižnica je v letu  2014 sodelovala z drugimi zavodi, in sicer: 

· s Centrom za starejše občane Ormož, kjer je pomagala pri organiziranju bralnih ur, 
predstavitvi knjig in člankov iz raznih revij ter pogovorih o posameznih aktualnih temah, 
običajih ipd. Za varovance doma, ki delujejo v skupini Junaki, je pripravila 10 srečanj. 
Skupina je sodelovala tudi v Bralni znački za odrasle. V domu je imela premično kolekcijo 
knjižničnih gradiv, ki je v povprečju obsegala 260 enot, in nudila strokovno pomoč v 
njihovi knjižnici;  

· z Mladinskim centrom Ormož je pripravila počitniško ustvarjalno delavnico, aktivnosti v 
okviru Slovenskih dnevov knjige;  

· s Turistično informativnim centrom, ki  je poskrbel za objavo prireditev v knjižnici in 
koordiniral prireditve ob martinovanju, v okviru katerega je knjižnica izvedla ustvarjalno 
delavnico za otroke in pravljično urico v okviru Rožmarinkinega praznika družin; 

· z Gimnazijo Ormož in Ljudsko univerzo Ormož; za potrebe vzgojno-izobraževalnega 
procesa slednjih dveh je pripravila bibliopedagoški uri ter s tem popularizirala knjižnično 
zbirko in knjižnico. V gimnaziji je svojo dejavnost predstavljala tudi na stojnici v času 
informativnega dneva; 

· sodelovala je tudi z vsemi osnovnimi šolami občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž. Poleg bibliopedagoških ur, ki jih je pripravljala za osnovnošolske skupine, je 
učence preko sodelovanja v projektih vzpodbujala k branju kvalitetnejšega leposlovja; 

· za 26 skupin predšolskih otrok v vrtcih občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in 
Gorišnica je omogočila obiske knjižničarke, ki jim je v obliki bibiopedagoških ur 
predstavljala knjižnico in njeno dejavnost ter jih povabila, da jo skupaj z odraslimi 
obiščejo. Za skupine iz vrtcev, ki so knjižnico obiskovale skozi vse leto, je organizirala 
pravljične, bibliopedagoške in igralno-ustvarjalne urice;  

· v organizaciji Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je uspešno izvedla projekt Bralne značke za  
odrasle;   

· s Klubom ormoških študentov je pripravila bralno teraso v okviru O.F.A.K. festivala in 
izvedla literarni večer; 
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· s Komunalnim podjetjem Ormož je v prostorih bazena pripravila kolekcijo gradiva za 
projekt »Knjige na dopustu«; 

· z Radiom Prlek, Radiom Ptuj, Radiom Maxi, KTV Ormož, Štajerskim tednikom, Večerom 
in nekaterimi drugimi mediji je javnost sproti obveščala o delovanju in knjižničnih 
dogodkih ter tako promovirala svojo dejavnost kot tudi raznovrstne prireditve, ki jih je 
organizirala skozi vse leto. V Ormoških novicah, Sredici, glasilu Občine Sveti Tomaž in 
portalu Prlekija-on.net je objavljala članke o svojih dejavnostih; 

· z Zavodom za zaposlovanje, kjer je bila izvajalka programa Javnih del; 

· s koordinatorico investitorja za ureditev novih prostorov knjižnice Občine Ormož, 
projektanti energetske obnove objekta podjetjem Žiher projekt d.o.o., izvajalcem Nival 
invest d.o.o., podizvajalci: podjetjem Holermus, Sakos in drugimi, nadzornikom podja Lea 
Spodnje Podravje Ptuj, koordinatorjem za varnost Vartis – Varnostni in požarni inženiring; 

· Za najširši krog obiskovalcev in uporabnikov je pripravila 12 seznamov novosti v 
elektronski obliki, poslanih zainteresiranim po elektronski pošti, prav tako so pa bili ti 
dostopni vsej zainteresirani javnosti na spletni strani knjižnice. Mesečno je objavljala tudi 
seznam gradiv kupljenih s sredstvi Ministrstva za kulturo. Ob različnih prireditvah, 
projektih, predavanjih in pravljičnih urah je pripravila vabila, zloženke in drugo 
propagandno gradivo. 

   

2.2  KADROVSKI KAZALCI 

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v knjižnici za nedoločen čas s polno zaposlitvijo zaposlenih 7 
delavcev. Izobrazbena struktura redno zaposlenih delavcev je bila naslednja: 

· 1 delavka s V. stopnjo, 
· 1 delavka s VI. stopnjo, 

· 5 delavcev s VII. stopnjo izobrazbe. 

Strokovni delavci so bili razporejeni na delovna mesta, ki so bila v skladu s posameznimi 
pogodbami o delu. Ne glede na razporeditev po pogodbah o zaposlitvi je vsak strokovni 
delavec opravljal tudi druga strokovna dela, ki so bila potrebna za nemoten potek delovnega 
procesa v knjižnici.  

Knjižnica je zaposlovala 5,8 strokovnih delavcev, 0,5 računovodkinje in 0,70 direktorice. Po 
zasedbi delovnih mest so med strokovnimi delavci bili: 3,3 bibliotekarji, 1 višja knjižničarka, 
in 1,5 knjižničarki. Strokovni izpit za bibliotekarja imajo opravljen 4 strokovni delavci z 
direktorico, za višjega knjižničarja 1 strokovna delavka. Ena delavka ima strokovni izpit za 
knjižničarja. 

 

Tabela 1: Zaposleni po zasedbi delovnih mest in strokovnih kvalifikacijah 
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ZASEDBA DELOVNEGA MESTA Stopnja 
izobrazbe 

Število sistemiziranih 
delovnih mest Obseg zaposlitve 

1. STROKOVNI DELAVCI    

  Knjižničar V. 1 1,50 

  Višji knjižničar VI. 1 1 

  Bibliotekar VII. 3,90 3,30 

  Skupaj  5,90 5,80 

  Minimalni pogoj (pravilnik)  7,30  

2. DRUGI ZAPOSLENI    

   Računovodsko-pisarniški referent V. 1 0,50 

  Knjižnični manipulant IV. 1 0 

  Čistilka III. 0,75 0 

  Direktor VII. 0,70 0,70 

  Skupaj  3,45 1,20 

SKUPAJ  9,35 7 

V letu 2014 smo v knjižnici izvajali tudi program Javnih del z nazivom Pomoč v knjižnici. 
Program sofinancira Zavod RS za zaposlovanje. Knjižnica je zaposlila 4 javne delavce, enega 
za obdobje 5 mesecev, drugega za obdobje 7 mesecev. Dva sta bila v program vključena vso 
leto. Vsi vključeni so imeli univerzitetno izobrazbo. Zaposlitev enega je sofinancirala Občina 
Središče ob Dravi, saj je delo v veliki večini opravljal za potrebe knjižnice na novo 
vzpostavljeni lokaciji v Središču ob Dravi, drugega pa občina Sveti Tomaž prav tako za 
potrebe vzpostavljanja nove organizacijske enote pri Svetem Tomažu. Javni delavec, katerega 
zaposlitev je sofinancirala občina Ormož, je pomagal pri načrtovanju opreme za nove prostore 
osrednje knjižnice in projektu selitve le-te.   

2.2.1 Analiza izpolnjevanja kadrovskih pogojev za delovanje knjižnice 

Glede na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe Knjižnica 
Franca Ksavra Meška Ormož ni izpolnjevala minimalnih kadrovskih pogojev. Minimalna 
vrednost števila strokovnih delavcev bi po odločbi Ministrstva za kulturo, izdani 14. julija 
2011, morala znašati 7,3 zaposlenih strokovnih delavcev. Ker je bilo v zavodu konec lanskega 
leta dejansko zaposlenih le 5,8 strokovnih delavcev, smo omenjeni minimalni pogoj 
izpolnjevali 79 %. Ugodna je bila le zasedba strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, 
saj predpisi določajo 70% zasedbo v korist bibliotekarjev in višjih knjižničarjev. Pomanjkanje 
redno zaposlenega kadra smo v letu 2014 sicer omilili z zaposlitvami preko programa javnih 
del, vendar knjižnica nujno potrebuje strokovno usposobljen kader s stalno zaposlitvijo, še 
posebej po selitvi osrednje knjižnice v prenovljene prostore nekdanjega vrtca, kjer bo zaradi 
razdrobljenosti prostorov težko organizirati delo, prav tako pa vsem uporabnikom zagotoviti 
ustrezno pomoč pri izbiri in iskanju gradiva.  
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2.3. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

31. decembra 2014 je knjižnična zbirka štela 100.372 enot knjižničnega gradiva. V prostem 
pristopu je bilo v osrednji knjižnici v Ormožu 81.237 enot gradiva, kar znaša 81 % celotne 
zbirke. Preostalih 8.837 enot oz. 8,8 % zbirke predstavljata arhivsko in domoznansko gradivo, 
ki uporabnikom ni prosto dostopno. V središki enoti se nahaja dodatnih 7.622 enot 
knjižničnega gradiva. Vso gradivo je v prostem pristopu. Za enoto v Svetem Tomažu je bilo 
konec decembra obdelanih 2.787 enot in čakajo v skladišču na skorajšnjo postavitev. 

Tabela 2: Temeljna zaloga knjižničnega gradiva (enote) v sistemu COBISS 

VRSTA GRADIVA Temeljna zaloga 
31. 12. 2014 % Prirast 

2014 
Odpis 

2014 

Knjige 87.056 87 4.941 181 

Serijske publikacije 2.016 2 158 21 

Neknjižno gradivo 11.300 11 409 631 

SKUPAJ 100.372 100 5.508 833 

 

Temeljna knjižnična zbirka dosega 6,06 enot na prebivalca območja, ki ga pokriva. Od tega je 
neknjižnega gradiva 0,68 enot na prebivalca. Z doseženim izpolnjujemo pogoj ustreznega 
obsega gradiva, ki ga predpisuje Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe, kot tudi standarde za splošne knjižnice.  

Struktura knjižnične zbirke je glede na vsebino dokaj pestra. Pri izgradnji same knjižnične 
zbirke smo nenehno sledili predpisanim normativom za splošne knjižnice. Razmerje 
naslovov med leposlovnim gradivom ter strokovnim se povsem ujema s predpisanim 
standardom in je 40 : 60. Kljub vsakoletnemu prizadevanju po nakupu skorajda vse knjižne 
produkcije mladinske literature, doseženo razmerje med gradivom namenjenim mladini in 
tistim, ki je namenjeno odraslim uporabnikom, ne dosega predpisanih normativov ter 
znaša 24 : 66. 

V knjižnični zbirki je bilo konec leta 2014 65.492 različnih naslovov gradiv. 15.495 
naslovov je bilo namenjenih mladim uporabnikom, 49.997 odraslim. 

Razmerja so nekoliko drugačna pri sestavi zbirke namenjene mladini in zbirke za odrasle 
uporabnike. Največja odstopanja so v razmerju med leposlovjem in strokovno literaturo. 
Povsem razumljivo je, da mladini najprej knjigo približamo s pravljicami in drugimi 
literarnimi zvrstmi. Razmerje med mladinskim leposlovnim gradivom in poučno literaturo je 
tako 64 : 36. Večji delež med poučno literaturo imajo pri mladini poleg umetnosti tudi 
naravoslovne vede. Enako kot pri odraslih večino gradiva s področja umetnosti predstavlja 
neknjižno gradivo. 
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Tabela 3: Sestava knjižnične zbirke po UDK in namembnosti (enote/naslovi2) 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI  

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 1.489 464 1.953 891 205 1.096 

1 Filozofija. Psihologija 3.546 128 3.674 2.959 88 3.047 

2 Verstva 1.309 139 1.448 1.096 94 1.190 

3 Družbene vede 6.508 1.211 7.719 5.091 588 5.679 

5 Naravoslovne vede 2.350 2.018 4.368 1.805 1.023 2.828 

6 Uporabne vede 6.706 1.081 7.787 5.327 539 5.866 

7 Umetnost. Šport 11.273 3.501 14.774 9.260 2.299 11.559 

80 Jezikoslovje 2.428 625 3.053 1.500 337 1.837 

82.0 Literarna veda 1.105 48 1.153 725 17 742 

82 Leposlovje 25.061 21.831 46.892 16.596 9.890 26.486 

9 Zemljepis. Zgodovina 6.417 811 7.228 4.624 374 4.998 

Drugo  178 145 323 123 41 164 

SKUPAJ 68.370 32.002 100.372 49.997 15.495 65.492 

 

Graf 1: Sestava knjižnične zbirke po UDK skupinah (naslovi) 
                                                 
2 Knjižnične statistike zbirajo podatke o številu naslovov, to je številu raznovrstnega gradiva oz. zapisov v 
knjižničnem katalogu posamezne knjižnice in o številu enot (dejanskem številu izvodov oziroma inventarnih 
številk, ki jih ima knjižnica). V poročilu navajamo podatke za obe postavki. 
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2.3.1. Nabava knjižničnih gradiv 

Knjižnica je gradivo pridobivala z nakupom in darovi. Slednji predstavljajo v letu 2014 kar 41 
% prirasta. Velika večina darov je prispelo iz knjižnice Knjižnice Ivana Potrča Ptuj in drugih  
osrednjih območnih knjižnic, ki so knjige darovale za vzpostavitev nove krajevne knjižnice   
v Svetem Tomažu. Pri nabavi gradiv smo v največji meri upoštevali zastavljeni cilj - 
zadovoljiti in privabiti v knjižnico najširši krog uporabnikov. Nabavljali smo zelo raznovrstno 
gradivo, tako po vrsti gradiva (knjige, periodični tisk, zgoščenke, DVD-je in drugo neknjižno 
gradivo), vsebini in namembnosti. Strokovno gradivo smo kupovali v enem izvodu, le  
posamezno leposlovje v dveh izvodih. Pri posameznih naslovih smo dodaten izvod kupili tudi 
za enoto v Središču ob Dravi. V dveh izvodih smo nabavljali tudi slikanice in večino poučne 
literature. Pri nakupu smo prisluhnili tudi predlogom uporabnikov kot tudi predstavnikom 
drugih zavodov, podjetij, raznih inštitucij itd..  

2.3.1.1. Nakup knjižničnih gradiv 

Nakup novih gradiv v knjižnično zbirko so v letu 2014 najbolj zaznamovala precej zmanjšana 
sredstva. Skušali smo se čim bolj približati smernicam podanim v letnem načrtu nakupa 
gradiva. Cilji nakupa so z vsebinsko bogatim izborom, ki ustreza najširšemu krogu 
uporabnikov in zadovoljuje njihove potrebe po informacijah in želje po izobraževanju, 
kulturi, raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu, doseženi. Zaradi precej 
nižjih sredstev ministrstva je obseg nakupa količinsko manjši. Nabavljenih je bilo za dobro 
petino manj enot od načrtovanega. Zaradi nakupa dodatnih izvodov v novi krajevni knjižnici 
je za 8 % manjši tudi nakup novih naslovov knjižničnega gradiva. Najbolj smo nakup omejili 
pri neknjižnem gradivu. Z namenom, da omilimo primanjkljaj enot, smo za potrebe nakupa 
gradiva znatno povečali lastna sredstva.  

Tabela 4: Sredstva za nakup gradiva po viru financiranja 

FINANCER Načrtovano / finančni načrt Porabljena sredstva INDEKS 

Občine 36.841,00 36.841,00 100 
Ministrstvo za kulturo 14.849,00 14.848,68 100 
Lastna sredstva 3.299,00 8.011,48 243 
Drugo  - - - 

SKUPAJ 54.989,00 59.701,16 109 

Za izvedbo nakupa knjižničnih gradiv je knjižnica pridobila finančna sredstva od 
ustanoviteljic zavoda, občin: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, v višini 36.841,00 
EUR, Ministrstva za kulturo v višini 14.848,68 EUR, 8.011,48 EUR smo za nakup gradiva 
prispevali iz lastnih sredstev. Za celotno vrednost nakupa gradiv je bilo v letu 2014 planiranih 
54.989,00 EUR, dejansko pa porabljenih 59.701,16 EUR. 

Za 3.249 enot gradiva, ki ga je knjižnica kupila v letu 2014, je porabila povprečno za enoto 
18,38 EUR. V programu dela je bila kot povprečna načrtovana vrednost enote opredeljena 
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cena 18,50 EUR, ministrstvo pa že vrsto let priporoča povprečno ceno 23,00 EUR. Iz 
navedenega izhaja, da smo nakup izpeljali dokaj gospodarno.  

Glede na vrsto gradiva je bilo za knjige porabljenih 49.656,81 EUR, za serijske publikacije 
5.373,27 EUR in za neknjižno gradivo 4.671,08 EUR (za CD-je, DVD-je 3.570,55 EUR in za 
igrače 1.100,53 EUR). Povprečna cena nakupa enote knjižnega gradiva je znašala 15,28 EUR, 
neknjižnega gradiva 11,68 EUR, letne naročnine na serijsko publikacijo pa 48,85 EUR. 

Z namenom, da v knjižnico privabimo čim širši krog uporabnikov, smo kupovali vsebinsko 
dokaj raznovrstno gradivo. Za 16.560 prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, smo kupili 
2.579 različnih naslovov (3.249 enot) gradiva. Nakup na 1.000 prebivalcev je znašal 196 enot. 
Pri nakupu smo zaradi potreb in prilagajanja povpraševanju uporabnikov nove krajevne 
knjižnice nekoliko odstopali od načrtovanih razmerij med strokovnim in leposlovnim 
gradivom in dosegli razmerje 58,40 : 41,60 v korist strokovnemu gradivu. Prav tako je od 
načrtovanega drugačno razmerje pri nakupu gradiva namenjenega odraslim in mladini. To 
znaša 31,76 : 68,24. Slednje je v prid izgradnji celotne knjižnične zbirke, saj v njej 
primanjkuje gradiva za otroke in mladino.  

Za zadovoljevanje izobraževalnih potreb okolja smo nakupili gradivo različnih strokovnih 
področij na različnih stopnjah zahtevnosti: poučno za najmlajše in odraščajočo mladino, 
gradivo namenjeno permanentnemu izobraževanju in osvajanju novih tehnologij in medijev, 
gradivo namenjeno izobraževanju v okviru prostočasnih aktivnosti in gradivo namenjeno za 
pomoč pri osebnostni rasti. Za procese raziskovanja smo nabavili vso razpoložljivo 
domoznansko literaturo ter gradivo potrebno za raziskovanje na osnovnošolski, srednješolski 
in delno tudi na višji ravni. 

Kulturne potrebe okolja smo zadovoljili z nakupom kvalitetnega leposlovja za različne 
starostne stopnje, nakupom kvalitetnih glasbenih posnetkov in igranih filmov. Delež nakupa 
gradiv slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih del od skupnega nakupa znaša 26 
%. 71 % novonabavljene umetniške AV produkcije je evropskega izvora.  

Glede na prevladujoče dejavnosti zaledja smo nabavljali tudi gradiva s področja kmetijstva, 
predvsem sadjarstva in vinogradništva, ki jih je na knjižnem trgu zelo malo. Prednost smo dali 
tudi vsem drugim področjem, ki smo jih opredelili v letnem načrtu nakupa gradiva za leto 
2014. Knjižnično zbirko smo dopolnjevali tudi z gradivi, ki jih je finančno podprla JAK. Tako 
smo kupili 354 naslovov oz. 416 subvencioniranih enot. Nabava gradiva je podpirala tudi vse 
projekte, usmerjene v promocijo branja in dviga bralne kulture, kot je npr. Bralna značka za 
odrasle, v katero se je v letu 2014 ponovno vključilo veliko število sodelujočih uporabnikov, 
kot tudi Pikina bralna značka za otroke in Fulbranje za mladino. V leposlovno zbirko smo z 
nakupom uvrstili veliko večino del slovenskih avtorjev. 

Poskrbeli smo tudi za prirast gradiv s področja podjetništva, tujega jezikoslovja in uporabnih 
ved in s tem zadostili tudi potrebam socialno ranljivejših skupin prebivalstva. Številne 
bibliopedagoške urice, namenjene mladini, povečujejo zanimanje za izposojo gradiva, 
namenjenega predšolskim in šoloobveznim otrokom. Nabava in obdelava tega je tudi s tega 
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stališča sprotna, takoj ob izidu. Posebne pozornosti pri nakupu gradiva so deležni tudi 
študentje, saj skušamo zadovoljiti tudi njihove potrebe, z namenom, da se njihov obisk in 
članstvo ne prekine. Za zahtevnejše odrasle uporabnike se je nabavljala izbrana leposlovna 
literatura, za precejšnje število upokojencev in manj zahtevnih bralcev pa tudi v prvi vrsti 
kvalitetno leposlovje, tako slovenskih kot tujih avtorjev ter nekoliko manj zahtevno 
leposlovje, ki zaseda vrh lestvice najbolj izposojenih knjig tudi v drugih slovenskih 
knjižnicah. Nabavili smo tudi vso razpoložljivo domoznansko gradivo, katerega izdaja je za 
ormoško območje pičla, in tako v največji meri zagotavljali vsem zainteresiranim dostop do 
domoznanskih študij lokalnega okolja. 

Pri nakupu smo bili pozorni tudi na zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih in v 
zbirko na novo uvrstili 400 enot neknjižnega gradiva. Načrtovanega obsega na prebivalca 
sicer nismo dosegli.  

Tabela 5: Prirast gradiva glede na način nabave (enote/naslovi) 

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Nakup Dar Skupaj Nakup Dar Skupaj 

Knjige 2.849 2.092 4.941 2.115 1.981  4.096 

Serijske publikacije 110 48 158 104 40   144 

Neknjižno gradivo 400 9 409 360 8  368 

SKUPAJ 3.249 2.259 5.508 2.579 2.029  4.608 

2.3.2. Celotni prirast knjižničnih gradiv 

V letu 2014 smo knjižnično zalogo dopolnili s 4.608 novimi naslovi oziroma s 5.508 novimi 
enotami gradiva. Na 1.000 prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, je znašal prirast gradiv 333 
enot. V dosedanjem delovanju knjižnice je to rekorden prirast, ki pa je dosežen predvsem 
zaradi številnih darov leposlovne literature, ki so nam jih v največji meri podarile osrednje 
območne knjižnice za vzpostavitev nove organizacijske enote pri Svetem Tomažu. Omenjen 
rezultat presega standarde za splošne knjižnice, ki predvidevajo letni prirast 250 enot knjig in 
25 enot neknjižnega gradiva, dosegli naj bi jih do leta 2017. 

2.3.2.1. Struktura prirasta po vrstah gradiva 

Med novim gradivom, ki je v letu 2014 obogatilo knjižnično zbirko, je bilo 90 % enot 
knjižnega gradiva, 3 % serijskih publikacij in 7 % enot neknjižnega gradiva. Novih naslovov 
knjig je bilo 4.096, serijskih publikacij 144, neknjižnega gradiva 368. Odstopanja v deležu 
posameznih vrst knjižničnega gradiva med naslovi in enotami skorajda ni. 
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Tabela 6: Struktura prirasta knjižničnega gradiva po vrstah gradiva 

VRSTA GRADIVA Število enot % Število naslovov % 

Knjige 4.941 90 4.096 89 

Serijske publikacije 158 3 144 3 

Neknjižno gradivo 409 7 368 8 

SKUPAJ 5.508 100 4.608 100 
 

 

Graf 2: Struktura prirasta knjižničnega gradiva po naslovih in enotah 

Pri strukturi prirasta neknjižnega gradiva opažamo, da je bilo v letu 2014 53 % novih 
enot na DVD-nosilcu, ki največkrat popestrijo sestavo filmske zbirke, 38 % je bilo glasbenih 
zgoščenk. Številčno smo nabavili 217 DVD-jev, 154 CD-jev, 9 notnih zapisov, 7 zemljevidov 
in 13 igrač. Knjižnica ima glede na predpisane normative in standarde ustrezno izgrajeno 
zbirko neknjižnega gradiva.   

Tabela 7: Primerjava prirasta knjižničnih gradiv (2013/2014, načrtovano/realizirano) 

GRADIVO 
PRIMERJAVA 2013/2014 2014 

2013 2014 Indeks Načrtovano Realizirano Indeks 

ENOTE 5.168 5.508  107 2.972 5.508 185 

VRSTA GRADIVA 

  – Knjige 4.474 4.941 110 2.498 4.941 198 

  – Serijske publikacije 161 158 98 140 158 113 

  – Neknjižno gradivo 533 409 77 334 409 122 

NASLOVI 

  – Leposlovje 2.375 2.980 125 788 2.980 378 

  – Strokovno gradivo 2.064 2.528 122 1.182 2.528 214 
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2.3.2.2. Struktura prirasta po načinu nabave 

V primerjavi z letom 2013 smo z nakupom in darovi nabavili za 7 % več enot knjižničnega 
gradiva. S skupnim doseženim rezultatom smo lahko zadovoljni, manj pa s samim nakupom, 
ki je zaradi zmanjšanih sredstev ministrstva manjši. K rekordnemu prirastu so tako največ 
prispevali darovi. Ob sprejemanju programa dela zavoda teh nismo načrtovali, zato so tudi 
indeksi med načrtovanim in realiziranim prirastom izjemno visoki. 

Najvišje številke dosegajo pri knjižnem gradivu, saj je tega več kar za 98 %, še posebej 
leposlovja, ki tvori jedro nastajajoče knjižnične zbirke pri Svetem Tomažu. Večina novega 
gradiva (59 %) je bila, kljub že zapisanemu, pridobljena z nakupom.  

Tabela 8: Prirast gradiva glede na način nabave (enote/naslovi) 

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Nakup Dar Skupaj Nakup Dar Skupaj 

Knjige 2.849 2.092 4.941 2.115 1.981  4.096 

Serijske publikacije 110 48 158 104 40   144 

Neknjižno gradivo 400 9 409 360 8  368 

SKUPAJ 3.249 2.259 5.508 2.579 2.029  4.608 

2.3.2.3. Struktura prirasta po vsebini gradiv 

Pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe predpisujejo tudi razmerje med 
strokovnim gradivom in leposlovjem. Sama realizacija tega pogoja največkrat temelji na letni 
produkciji slovenskih založnikov. Vsekakor se pa knjižnice trudimo približati omenjenemu 
pogoju, to je razmerju 60 : 40 v korist strokovne literature. V letu 2014 smo od predpisanega 
razmerja zaradi številnih darov odstopali. Odstopanje pa ni porušilo predpisanih razmerij 
izgradnje celotne zbirke knjižnice. 

Tabela 9: Struktura prirasta gradiva glede na vsebino (enote/naslovi) 

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Leposlovje Strokovna 
literatura Skupaj Leposlovje Strokovna 

literatura Skupaj 

Knjige 2.949 1.992 4.941 2.375 1.721 4.096 

Serijske publikacije 6 152 158 5 139 144 

Neknjižno gradivo 25 384 409 21 347 368 

SKUPAJ 2.980 2.528 5.508 2.401 2.207 4.608 
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Naslednja struktura, ki jo z namenom prikaza upoštevanja zastopanosti gradiva različnih 
strokovnih področij splošne knjižnice pri prirastu gradiva v zbirki prikazujemo, je 
razporejenost gradiva po posameznih UDK skupinah. 

 

Graf 3: Prirast vsega gradiva po UDK skupinah (naslovi) 

Že zgoraj omenjamo, da je bilo daleč največ novih naslovov (52 %) leposlovnega gradiva.  
Največji prirast med strokovnim gradivom je tudi to leto prisoten v UDK skupini 7, saj večino 
neknjižnega gradiva (glasbene zgoščenke in filmske novitete na DVD-jih) uvrščamo ravno v 
to skupino. 7 % gradiva je s področja uporabnih ved (skupina 6), to je medicine, tehnike, 
kmetijstva, gospodinjstva. 6 % predstavljajo novi naslovi gradiva UDK skupine 9 (geografija, 
zgodovina, biografije). Četrta najbolje zastopana strokovna skupina je s 5,5 % področje 
družbenih ved s sociologijo, politiko, ekonomijo, pravom, pedagogiko in etnologijo. Skupina 
1, s filozofijo in psihologijo, je zastopana s 3 %. Ostale UDK skupine so zastopane z manjšim 
deležem. 

Za uporabnike je seveda še vedno v prvi vrsti najzanimivejša analiza prirasta knjižnega 
gradiva. To sestavo prikazuje naslednji graf.  
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Graf 4: Prirast knjižnega gradiva po UDK skupinah (enote) 

Tabela 10: Prirast gradiva po UDK skupinah glede na vrsto gradiva (enote/naslovi) 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Knjige Serijske 
publik. 

Neknjižno 
gradivo Skupaj Knjige Serijske 

publik. 
Neknjižno 

gradivo Skupaj 

0 Splošno 96 44 0 140 72 38 0 110

1 Filozofija. Psihologija 149 3 0 152 138 2 0 140

2 Verstva 97 0 2 99 92 0 2 94

3 Družbene vede 243 31 2 276 223 27 2 252

5 Naravoslovne vede 127 9 0 136 104 8 0 112

6 Uporabne vede 340 30 2 372 287 30 2 319

7 Umetnost. Šport 577 16 361 954 484 16 325 825

80 Jezikoslovje 54 0 1 55 41 0 1 42

82.0 Literarna veda 40 3 0 43 38 3 0 41

82 Leposlovje 2.949 6 25 2.980 2.375 5 21 2.401

9 Geografija. Zgodovina 269 16 16 301 242 15 15 272

SKUPAJ  4.941 158 409 5.508 4.096 144 368 4.608

2.3.2.4. Struktura prirasta po namembnosti gradiv 

Dejavnost splošnih knjižnic je namenjena najširšemu krogu uporabnikov tudi po starosti. 
Razne knjižnične statistike ugotavljajo doseganje predpisanih razmerij tudi v prirastu gradiva, 
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namenjenega mladini in odraslim uporabnikom. Doseženo razmerje v letu 2014 je: 75 % 
novih naslovov je namenjenih odraslim uporabnikom, 25 % pa mladini. Zapisujemo torej še 
5% odstopanje. 

Tabela 11: Struktura prirasta gradiva glede na namembnost (enote/naslovi) 

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

Knjige 3.558 1.383 4.941 3.134 962 4.096 

Serijske publikacije 145 13 158 131 13 144 

Neknjižno gradivo 236 173 409 209 159 368 

SKUPAJ 3.939 1.569 5.508 3.474 1.134 4.608 

DELEŽ 72 % 28 % 100 % 75 % 25 % 100 % 

Pri analizi prirasta knjižnične zbirke namenjene mladini so razmerja med posameznimi UDK 
skupinami precej drugačna kot pri novem gradivu za odrasle uporabnike, saj 62 % mladinskih 
novitet predstavlja leposlovje, 24 % jih je s področja umetnosti (velik delež te skupine 
zasedajo risanke na DVD-jih), sledi naravoslovje, saj mlajše uporabnike vedno znova 
navdušujejo številne poučne knjige o naravi in živalih. 

Tabela 11: Prirast gradiva po UDK skupinah in namembnosti (enote/naslovi) 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 81 59 140 72 38 110 

1 Filozofija. Psihologija 149 3 152 137 3 140 

2 Verstva 92 7 99 88 6 94 

3 Družbene vede 240 36 276 228 24 252 

5 Naravoslovne vede 82 54 136 72 40 112 

6 Uporabne vede 320 52 372 284 35 319 

7 Umetnost. Šport 609 345 954 555 270 825 

80 Jezikoslovje 53 2 55 40 2 42 

82.0 Literarna veda 43 0 43 41 0 41 

82 Leposlovje 1.990 990 2.980 1.700 701 2.401 

9 Zemljepis. Zgodovina 280 21 301 257 15 272 

SKUPAJ 3.939 1.569 5.508 3.474 1.134 4.608 

Pri prirastu gradiva namenjenega odraslim so razmerja drugačna. Manj je leposlovnega 
gradiva, vendar je v primerjavi z minulimi leti zaradi darov v prevladi (49 %). Drugo 
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najmočneje zastopano je gradivo s področja umetnosti (16 %), sledijo uporabne vede 
(največkrat medicinski priročniki, literatura s področja kmetijstva, kuharske knjige, 
vrtnarstvo), tem pa skupina 9, z zgodovino, geografijo in biografijami. 

Graf 5: Prirast gradiva namenjenega mladini/odraslim po UDK skupinah (enote) 

2.4. Obdelava gradiva in urejanje knjižnične zbirke 

Tudi v letu 2014 je bilo obdelavi gradiva in urejanju knjižnične zbirke posvečeno veliko več 
časa kot minula leta. Knjižnica se je že pripravljala za preselitev zbirke v nove prostore. Na 
novo smo pripravljali tudi gradivo za krajevno knjižnico v Svetem Tomažu. Za enoto smo 
najprej obdelali gradiva, ostala še od darov, darovanih pri vzpostavljanju krajevne knjižnice v 
Središču ob Dravi. Nekaj gradiv smo odbrali tudi iz zbirke mladinskega oddelka, predvsem 
dvojnice. Veliko gradiva smo s pomočjo knjižničarjev iz Ptuja pripeljali iz drugih slovenskih 
območnih knjižnic. Te so se množično odzvale naši prošnji za donacijo gradiv za nastajajočo 
krajevno knjižnico. Knjige so zbirali tudi zaposleni Ministrstva za kulturo, daroval jih je JAK, 
INDOK center in drugi. Strokovni delavci so na novo obdelali in z nalepkami opremili 2.787 
enot knjižničnega gradiva. Ureditvi zbirke se je v največji meri posvečala zaposlena preko 
programa javnih del, ki ga je sofinancirala Občina Sveti Tomaž. 

Nabava novega gradiva je potekala po ustaljenih merilih v skladu z nabavo, odvisno od 
razpoložljivih finančnih sredstev. Strokovne delavke, ki imajo potrebna pooblastila za delo v 
segmentu COBISS2/Katalogizacija, so iz vzajemne baze COBIB.SI prevzele 2.942 zapisov. 
Katalogizatorke s pridobljeno licenco za kreiranje zapisov v vzajemni bazi so kreirale 9 
zapisov, 1 od teh je bil prevzet iz baze OCLC. Vseh popravljenih zapisov  je bilo 3.532. Z 
normativno bazo podatkov je bilo povezanih 13 starih zapisov. 

Sprotno se je urejala tudi celotna zbirka, predvsem so zaposleni preko programa javnih del 
več časa namenjali tudi popravilu in ovijanju gradiva. 
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2.4.1. Odpis knjižničnih gradiv 

V letu 2014 smo odpisali 833 enot knjižničnega gradiva. Največ odpisanega gradiva 
predstavlja neknjižno gradivo. Zaradi zastarelosti medija je bilo med odpisi največ VHS 
kaset. Ostalo odpisano gradivo je bilo v največ primerih poškodovano. Nekaj odpisanih 
gradiv so izgubili tudi uporabniki. Večji odpis se pričakuje v letu 2015, ko se bodo po 
preselitvi in opravljeni knjižnični inventuri odpisali vsi inventurni manjki. Med odpisanim 
gradivom je bilo 22 % knjig. 2,5 % odpisa predstavljajo serijske publikacije, 76 % pa 
neknjižno gradivo. 

 

Tabela 12: Odpis knjižničnega gradiv v letu 2014 – po vrsti gradiva 

KNJIŽNIČNO GRADIVO Število odpisanih enot % 

KNJIŽNO GRADIVO 181 21,73 

SERIJSKE PUBLIKACIJE 21 2,52 

NEKNJIŽNO GRADIVO 631 75,75 

SKUPAJ 833 100 
 

 

Graf 6: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2014 

 
2.5. ČLANI KNJIŽNICE 

Leto 2014 ocenjujemo kot manj uspešno v pogledu aktivnih članov, saj se je število teh precej 
zmanjšalo. Število novovpisanih članov je v primerjavi z letom 2013 prav tako precej nižje in 
to kar za 17 %. V letu 2014 je knjižnico obiskovalo in si gradivo izposojalo na dom 2.614 
članov, kar predstavlja 15,8 % prebivalstva območja, ki ga pokrivamo. 
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Graf 7: Gibanje števila aktivnih članov 2006 - 2014 

 

Tabela 13: Število aktivnih in novovpisanih članov v letih 2013 in 2014 

ČLANI 2013 2014 INDEKS 

Aktivni člani 2.831 2.614 92 

Novovpisani člani 289 239 83 

Graf 8: Gibanje števila aktivnih članov v obdobju 2006—2013. 

 

Graf 8: Število aktivnih in novovpisanih članov v letih 2013 in 2014 
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Struktura članov po občinah se je v primerjavi z minulimi leti nekoliko spremenila. Delež 
članov občine Ormož ostaja pod dogovorjenim deležem financiranja knjižnične dejavnosti. 
Zaradi širitve knjižnične mreže in odprtja knjižnice v Središču ob Dravi je delež članov iz te 
občine povsem izenačen z vpeljanim deležem financiranja knjižnične dejavnosti s strani te 
občine. V primerjavi z minulim letom se je rahlo povečal delež članov iz drugih občin. Žal, še 
vedno zapisujemo nizek odstotek članov iz občine Sveti Tomaž, kjer je načrtovana enota 
knjižnice še kako smiselna. 

Tabela14: Struktura članov po občinah 

AKTIVNI ČLANI PO OBČINAH 2013 % 2014 % 

Ormož 1.966 69,45 1.818 69,55 

Središče ob Dravi 359 12,68 331 12,66 

Sveti Tomaž 166 5,86 142 5,43 

Druge občine, tujina, pravne osebe* 340 12,01 323 12,36 

SKUPAJ 2.831 100,00 2.614 100,00 

* - statistika pravnih oseb po občinah ne loči 

 

Graf 9: Struktura članov po občinah 

Med aktivnimi člani je še vedno največ osnovnošolcev (28 %), druga najmočnejša kategorija 
so zaposleni z 20 %, sledijo srednješolci s slabimi 13 % in študenti z 11 %. Delež 
srednješolcev se pa je med vsemi kategorijami najbolj zmanjšal. Nekoliko se je povečal delež 
članov, ki spadajo v kategorijo brezposelnih, ti predstavljajo slabih 9 % članov. 7 % še vedno 
prihaja iz vrst najmlajših. 6 % članov predstavljajo upokojenci. Ostale kategorije so zastopane 
v manjšem deležu. Z izjemo kategorije upokojencev in tujih državljanov  je pri vseh ostalih 
kategorijah v letu 2014 prisoten rahel upad članstva.    
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Tabela 15: Člani po kategorijah 

ČLANI PO KATEGORIJAH 
AKTIVNI NOVOVPISANI 

2013 2014 % 2013  % 

Predšolski otroci 209 183 7,00 51 48 20,08 
Osnovnošolci 750 729 27,89 81 76 31,80 
Srednješolci 418 332 12,70 14 10 4,18 
Študenti 319 286 10,94 8 6 2,51 
Študenti – ob delu, izredni 29 22 0,84 4 0 0 
Zaposleni 563 525 20,08 45 39 16,32 
Samostojni podjetniki 5 6 0,22 0 0 0 
Kmetje 12 12 0,46 0 2 0 
Gospodinje 21 17 0,65 1 1 0,42 
Upokojenci 149 151 5,78 19 8 3,35 
Nezaposleni 238 227 8,68 31 14 5,86 
Pravne osebe, zunanje ustanove 65 60 2,30 13 0 0 
Tuji državljani 30 57 2,18 19 35 14,64 
Drugi 23 7 0,27 3 0 0 
SKUPAJ 2.831 2.614 100,0 289 239 100,0 

 
Graf 10: Struktura aktivnih članov 
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.  

Graf 11: Struktura novovpisanih članov 

Strukturna kroga, ki prikazujeta aktivne in novovpisane člane, kažeta znatna odstopanja. 
Največje odstopanje je prisotno pri kategoriji predšolskih otrok, saj delež teh predstavlja 20 % 
vseh novih vpisov v knjižnico. Tako visokemu deležu botruje med drugim tudi dobro razvita 
bibliopedagoška dejavnost knjižnice v vrtcih vseh treh občin ustanoviteljic. Odstopanje med 
aktivnimi in novovpisanimi člani je prisotno tudi pri srednješolcih, saj jih je med novimi člani 
zelo malo. Menimo, da je to tudi posledica nižjega vpisa v ormoško gimnazijo in pa včlanitve 
že v osnovni šoli. Vzrok, da je število novovpisanih članov še vedno največje pri mladih 
uporabnikih, lahko še naprej iščemo tudi v dejstvu, da šolajoča mladina v vzgojno-
izobraževalnem procesu potrebuje veliko raznovrstnega gradiva. Povsem razumljivo je, da je 
med novovpisanimi člani tudi manj študentov, saj ti knjižnico obiskujejo že vrsto let. Pri 
ostalih kategorijah članov so odstopanja med aktivnimi in novovpisanimi člani manjša.  

2.6. OBISK V KNJIŽNICI 

Knjižnica si je skozi vse leto na različne načine prizadevala privabiti čim več uporabnikov: 
pripravljala je najrazličnejše kulturne prireditve, sodelovala v raznih projektih, vabila mlade z 
raznovrstnimi dejavnostmi, obveščala javnost o knjižnični zbirki in novitetah v knjižnici, 
kupovala gradiva, ki so bila zanimiva za vse ciljne skupine in izvajala bibliopedagoške ure 
tudi izven prostorov knjižnice, v vrtcih, z namenom vzpodbuditi zanimanje za obisk 
knjižnice.  

Statistika obiska v knjižnico in preko OPAC-a v sistemu COBISS sporoča, da je knjižnico v 
letu 2014 obiskalo 36.037 članov. Za skupni obisk moramo prišteti še: 11.897 obiskov zaradi 
izposoje v knjižnico oz. čitalnico, 4.947 obiskov zaradi uporabe interneta in ne nazadnje tudi 
2.695 skupno evidentiranih obiskov prireditev, ki smo jih namenili mladini ali odraslim 
uporabnikom. Vrednosti predhodno naštetih postavk ne vodimo avtomatizirano. Podatek o 
obisku prireditev sprotno pisno podajo strokovni delavci v svojih poročilih. Obisk zaradi 
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izposoje v čitalnico (periodičnega tiska, referenčne literature, igrač in drugega knjižničnega 
gradiva) ter obisk zaradi uporabe interneta, ki ga med drugim uporabljajo tudi nečlani 
knjižnice, je podan na osnovi ocene, ki so jo podali strokovni delavci.  

Tabela 16: Primerjava obiska v letih 2013 in 2014 

VRSTA OBISKA 2013 2014 INDEKS 

1. Obisk v knjižnico in preko OPAC-a* 34.980 36.037 103 

3. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (ocena) 11.897 11.897 100 

4. Obisk – uporaba interneta, e-točke (ocena) 4.365 4.947 113 

5. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 2.508 2.695 107 

SKUPAJ 53.750 55.576 103 

*Vir: Statistika COBISS. 

Z veseljem opažamo, da se je skupni obisk knjižnice v primerjavi z minulim letom povečal za 
3,4 %. Posebej nas veseli večji obisk zaradi izposoje gradiva. Večjemu številu prireditev je 
posledično botroval tudi za 7 % povečan skupni obisk prireditev in bibliopedagoških ur. 
Manjši je obisk bibliopedagoških ur v vrtcih, saj je izvedba teh v primerjavi z letom 2013 
skoraj prepolovljena. Povečal se je tudi obisk zaradi uporabe interneta. Obisk čitalnice ostaja 
na ravni leta 2013. 

 
Graf 12: Število obiskov zaradi izposoje v obdobju 2006–2014 

Dobrih 72 % obiskov v knjižnico opravijo odrasli člani. Obisk teh se iz leta v leto povečuje, 
upada pa obisk mladih članov. Kot že v letu 2013, tudi v minulem letu, zapisujemo največji 
obisk pri kategoriji zaposlenih, saj ti kar za slabih 7 % po številu obiskov knjižnice prekašajo 
kategorijo osnovnošolcev. Še pred dvema letoma je bilo drugače. Razvrstitev je drugačna tudi 
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pri ostalih kategorijah. Tretja najmočnejša skupina so bili vedno srednješolci. Minulo leto so 
to člani iz vrst upokojencev. Sledi skupina študentov in nezaposlenih.  Kategorija 
srednješolcev je po pogostosti obiska iz tretjega mesta zdrsnila šele na šesto. Tekoče leto bo 
priložnost za podrobnejšo analizo spreminjajočih se trendov gibanja obiska pri posameznih 
kategorijah članov. Ti bodo na novi lokaciji najverjetneje še drugačni. 

Tabela 17: Obisk članov po kategorijah (v KNJIŽNICI in OPAC-u) v letu 2014 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2013 MLADINA 2014 ODRASLI 2014 % 

Predšolski otroci 2.338 2.334  6,48 

Osnovnošolci 8.403 7.750  21,51 

Srednješolci 3.484  2.909 8,07 

Študenti 3.457  3.293 9,14 

Študenti – ob delu 375  366 1,02 

Zaposleni 9.317  10.245 28,43 

Samostojni podjetniki 50  97 0,30 

Kmetje 175  175 0,49 

Gospodinje 420  409 1,13 

Upokojenci 2.740  3.382 9,38 

Nezaposleni 3.165  3.260 9,05 

Pravne osebe, zunanje ustanove 676  754 2,09 

Tuji državljani 255  525 1,46 

Drugi 125  538 1,49 

SKUPAJ  10.084 25.953 100,0 

DELEŽ  27,98 % 72,02 %  

 

Graf 13: Obisk članov po kategorijah 
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2.7. IZPOSOJA GRADIVA 

Tudi v letu 2014 nas razveseljuje podatek o povečanju izposoje gradiva na dom3 in to za 3,7 
%. Preko sistema COBISS je bilo na dom izposojenega 121.585 enot gradiva. Po oceni 
strokovnih delavcev je bilo dodatnih 57.316 enot (periodika, gradivo iz referenčne zbirke, 
knjige za najmlajše, igrače in drugo) izposojenih še v čitalnico. Celotna izposoja 
knjižničnega gradiva je tako znašala 178.901 enot. V primerjavi z letom 2013 tako 
zapisujemo 2,4 % povečanje izposoje. Obrat knjižnične zbirke4 ima v letu 2014 vrednost 1,78. 

Posebej zbiramo podatek še za medknjižnično izposojo. Iz drugih knjižnic smo našim 
članom naročili 36 enot, dobavili pa 35. Iz ormoške knjižnice so si slovenske knjižnice 
naročile 31 enot, vseh 31 smo jim jih tudi dobavili. 

 

Graf 14: Izposoja knjižničnega gradiva v obdobju 2006–2014 

 

                                                 
3 Izposoja je posojanje knjižničnega gradiva iz lastne zbirke uporabnikom na dom ali za uporabo v knjižnici. 
Enota štetja je fizična enota gradiva. Kot novo izposojo štejemo tudi vsako podaljšanje izposoje (telefonsko,  
preko storitve Moja knjižnica ali ob obisku). Medknjižnično izposojo beležimo posebej. 

4Razmerje med številom izposojenih enot knjižničnega gradiva in celotno knjižnično zbirko. 
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2.8. Izposoja gradiva po kategorijah članov 

Pri pregledu izposojenega gradiva po posameznih kategorijah članstva v letu 2014 
ugotavljamo, da je tudi skupina zaposlenih tista, ki si izposodi največ knjižničnega gradiva 
(30 %). Še dve leti poprej so bili to osnovnošolci. Ti so si v minulem letu izposodili kar za 11 
% manj gradiv od zaposlenih. Tretja najmočnejša skupina so predšolski otroci, ki ob 
posameznem obisku na dom odnesejo večje število slikanic. Tesno za njimi so študenti. Ti za 
študij potrebujejo znatno več strokovnega gradiva.  Žal se je tudi v letu 2014 precej zmanjšalo 
število izposoj pri kategoriji srednješolcev. Temu vsekakor pripomore poplava različnih 
informacij, ki jih za potrebe šolanja pridobijo preko spleta.  Enako kot pri članstvu in obisku 
opažamo rahlo povečanje izposoje pri  nezaposlenih in upokojencih. 

 

Tabela18: Izposoja gradiva po kategorijah članstva v letu 2014 

KATEGORIJA ČLANSTVA GRADIVO ZA 
MLADINO 

GRADIVO ZA 
ODRASLE 

SKUPAJ % 

Predšolski otroci 11.542 551 12.093 9,94 

Osnovnošolci 18.993 4.863 23.856 19,62 

Srednješolci 1.383 5.952 7.335 6,03 

Študenti 1.619 9.560 11.179 9,19 

Študenti – ob delu 309 944 1.253 1,03 

Zaposleni 10.644 26.355 36.999 30,43 

Samostojni podjetniki 23 313 336 0,28 

Kmetje 95 499 594 0,49 

Gospodinje 38 1.440 1.478 1,22 

Upokojenci 766 9.222 9.988 8,21 

Nezaposleni 2.656 8.127 10.783 8,87 

Pravne osebe, zunanje ustanove 4.094 648 6.019 4,95 

Tuji državljani 477 207 684 0,56 

Drugi 80 185 265 0,22 

SKUPAJ 52.719 68.866 121.585 100,0 

DELEŽ 43,36 56,64 100%  
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Graf 15: Izposoja gradiva po kategorijah članstva 

2.8.1. Izposoja gradiva po vrstah in vsebini gradiv 

Trend upadanja izposoje neknjižnega gradiva se nadaljuje tudi v letu 2014.  Še pred šestimi 
leti je delež izposojenega neknjižnega gradiva znašal 21 %. V letu 2014 se je prepolovil in 
znaša le še 10,2 %. Med izposojenim neknjižnim gradivom se iz leta v leto znatno povečuje 
tudi delež gradiva namenjenega odraslim in v letu 2014 že za slabih 13 % presega  delež 
izposojenega neknjižnega gradiva namenjenega mladim uporabnikom. 

V primerjavi z minulim letom velike razlike zapisujemo tudi v razmerjih med izposojenim 
knjižnim gradivom. Izposoja knjižnega gradiva namenjenega odraslim se tako v letu 2014 
ponovno povečuje in to kar za 8,5 %. Za enak delež se zmanjšuje izposoja knjig namenjenih 
mladini.  Med izposojenim knjižnim gradivom je bilo 65,6 % leposlovja.  

 
Graf 16: Izposoja gradiva po vrsti gradiva 
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Tabela 19: Izposoja enot gradiva po UDK skupinah, namembnosti in vrsti gradiva v letu 2014 
(COBISS) 

UDK skupina 
Knjižno gradivo* Neknjižno gradivo 

Skupaj % 
Odrasli Mladina Odrasli Mladina 

0 Splošno 1.151 250 13 0 1.414 1,16 

1 Filozofija. Psihologija 4.713 352 60 0 5.125 4,22 

2 Verstva 537 46 9 4 596 0,49 

3 Družbene vede 5.397 603 44 13 6.057 4,98 

5 Naravoslovne vede 2.707 1.020 92 71 3.890 3,20 

6 Uporabne vede 7.370 1.194 188 43 8.795 7,23 

7 Umetnost. Šport 3.933 1.985 5.548 3.168 14.634 12,04 

80 Jezikoslovje 1.823 279 640 217 2.959 2,43 

82.0 Literarna veda 521 18 10 0 549 0,45 

82 Leposlovje 48.730 22.593 1.131 1.063 73.517 60,47 

9 Geografija. Zgodovina 3.203 547 39 13 3.802 3,13 

Drugo 156 90 1 0 247 0,20 

SKUPAJ 80.241 28.977 7.775 4.592 121.585 100,00 

% ODRASLI: MLADINA 73,5 26,5 62,9 37,1 
 

KNJIŽNO: NEKNJIŽNO 109.218 12.367 

% KNJIŽNO: NEKNJIŽNO 89,8 10,2 

* med knjižnim gradivom so zajete tudi serijske publikacije 

Celotna izposoja je bila glede na vsebino gradiv sledeča: 60 % izposojenega gradiva 
predstavlja leposlovje, sledi umetnost z 12 %, pri kateri levji delež odpade na izposojo 
neknjižnega filmskega gradiva. Med drugimi strokami so še najbolje zastopane uporabne vede 
s 7,2 %, 5 % odpade na družbene vede. Sledi skupina 1 (filozofija, psihologija) s 4,2 %. Več 
kot 3 % izposojenega gradiva je še iz skupin: 5 (naravoslovne vede) in 9 (zgodovina, 
geografija, biografije 
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Graf 17: Izposoja gradiva po UDK skupinah 

2.8.2. Izposoja po namembnosti in vsebini gradiv 

Naslednji graf prikazuje vsebino izposojenega gradiva namenjenega mladim in odraslim 
uporabnikom. Opazne so precejšnje razlike, saj so potrebe po gradivu v različnih starostnih 
obdobjih različne.  

 
Graf 18: Izposoja gradiva namenjenega mladini in odraslim po UDK skupinah 
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2.9. KULTURNE PRIREDITVE 

V knjižnici so se odvijale razne kulturne prireditve, ustvarjalne delavnice ter druge 
organizirane oblike usposabljanja uporabnikov za uporabo knjižnice, npr. bibliopedagoške 
ure. Sodelovali smo tudi v več projektih. Skupni obisk vseh knjižničnih prireditev, 
bibliopedagoških ur in sodelujočih v projektih je znašal 2.695 udeležencev.  

Knjižnica je v letu 2014 pripravila skupno 121 različnih dogodkov in sodelovala v 8 
projektih. Glede na zastavljeni program dela, kjer smo načrtovali 106 knjižničnih dogodkov, 
je bilo načrtovano število prireditev močno preseženo.  

 

2.9.1. Kulturne prireditve za odrasle obiskovalce knjižnice 

V letu 2014 smo izpeljali 14 literarnih dogodkov za odrasle obiskovalce, 1 potopisno 
predavanje in 2 delavnici. 

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE  

Prvi knjižnični dogodek za odrasle se je v letu 2014 odvijal 8. januarja v grajski dvorani.  To 
je bil pravljični večer za odrasle, ki ga organizira Mariborska Knjižnica v sodelovanju s 
partnerskimi knjižnicami. Projekt se je začel izvajati v okviru EPK Maribor. V Ormožu smo 
gostili pripovedovalce iz lenarške, mariborske, slovenskobistriške, murskosoboške in ptujske 
knjižnice. Glasbeno sta dogodek obarvali violinistki Glasbene šole Ormož. 

 
 
LITERARNI VEČER »TRI SRCA PRLEKIJE« Z MATEJEM MERTIKOM 

V sredo, 22. januarja, je v prostorih grajske dvorane potekala predstavitev knjige Tri srca - 
Prlekija. V polni dvorani je domačin Matej Mertik v klepetu z Marijano Korotaj predstavil 
knjigo Tri srca – Prlekija, svoj šesti potopis, s katerim je posegel na rodna tla.   
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LITERARNI VEČER S TONETOM PARTLJIČEM 

V Krajevni knjižnici v Središču ob Dravi je 14. februarja jedilnico osnovne šole dodobra 
napolnil obisk Toneta Partljiča. S Partljičem se je pogovarjal urednik založbe Litera Orlando 
Uršič. Predstavljen je bil njegov roman Pasja ulica, ki govori o življenju v umetniškem bloku 
na Pasji ulici v Mariboru v času od prve svetovne vojne vse do danes. 

 
 

PREDSTAVITEV KNJIGE »DEKLICA Z BONBONI« JASMINE AHNETAJ 

Literarni večer z Jasmino Ahmetaj in predstavitev njene zgodbe Dekle z bonboni je 
potekala 19. februarja. Prvi roman z osebno, zelo odkrito pripovedjo romskega dekleta, katere 
usodo je kmalu zapečatila romska skupnost in tradicija, je pritegnila obiskovalce dogodka. 
Soavtorica romana je Marta Gregorčič. Ahmetajeva pripoveduje svojo življenjsko zgodbo in 
govori o svetu, ki ga ne poznamo in ga še nismo doživeli. Z avtorico se je pogovarjala Polona 
Žalar. 
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LITERARNI VEČER Z IVANOM SIVCEM 

Svoj pisateljski opus je 5. marca Ormožanom in drugim obiskovalcem prestavil eden najbolj 
plodnih slovenskih pisateljev Ivan Sivec. Govoril je o svojem življenju in delu, življenju 
znamenitih Slovencev. Predstavil je tudi svoji dve najnovejši knjigi iz tetralogije Rimljani na 
naših tleh.  

 
LITERARNI VEČER S PATRICIJO PERŠOLJO 

V sodelovanju z Založbo Pivec je knjižnica 18. marca gostila pesnico in pisateljico Patricijo 
Peršolja, nominiranko za Veronikino nagrado 2013. Prestavljena je bila njena pesniška zbirka 
Gospodinjski blues. Z gostjo se je pogovarjala urednica založbe Pivec Milena Pivec. 
Glasbeno sta literarni dogodek obogatila Vesna Zornik, pevka legendarne skupine Katalena 
in Marko Brdnik na harmoniki. 

 

 
 

NOČ KNJIGE - 23. APRIL, KAKŠNA JE KNJIŽNICA PONOČI 

Svetovni dan knjige, 23. april, smo letos v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož praznovali 
na malce drugačen način. Prvič je bila v Sloveniji organizirana Noč knjige, mednarodni 
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dogodek, ki podpira in slavi knjigo ter branje kot temeljna gradnika zdrave družbe. 
Namenjena je bila vsem generacijam,  z namenom spodbujanja in dviga bralne kulture. 
Knjiga je s pestrim dogajanjem v tem dnevu dobila polno besedo tudi v Ormožu.  

Vsi, ki so hoteli videti, kakšna je 
knjižnica ponoči, so knjižnico 
lahko obiskali vse do 22. ure. Do 
takrat so si člani knjižnice lahko 
izposojali knjige, jih vračali in 
brskali med policami. Zanimivi 
dogodki, ki smo jih priredili, so se 
odvijali še uro dlje. Ves dan so se 
lahko obiskovalci ustavili v 
prijetnih kotičkih knjižnice in ob 
določenem času prisluhnili tudi 
našim gostom. V okviru projekta 
smo pripravili 4 literarne dogodke. 

Najprej smo ob 17. uri pripravili Multikulturne zgodbe za otroke in odrasle. Medse smo 
povabili pri nas živeče priseljence, ki so prebirali zgodbe v svojem maternem jeziku. Slišali 
smo zgodbe in pripovedke, pa tudi pesmi v ukrajinskem, madžarskem, makedonskem, 
hrvaškem, angleškem in švedskem jeziku. Naši gostje so bili Galyna Masten Wojtowich, 
Mike Griffiths, Julia Kispal, Aleksandra Jakus, Blagica Majcen in Veronika Koprek. 

Udeleženci Bralnih ulic, ki delujejo v Središču ob Dravi, se že več let v fantaziji sprehajajo 
po  različnih ulicah in cestah vsega sveta in berejo sebi v razvedrilo in sprostitev. Po 

multikulturem uvodu smo se z 
obiskovalci vrnili nazaj na prleška 
tla. V večini smo prisluhnili 
avtorskim  in drugim zgodbam v 
središkem, obrškem, ljutomerskem 
in drugih dialektih vzhodno-
ormoškega območja. Še posebej je 
obiskovalcem seglo v dušo 
razmišljanje Bibe Govedič o Dravi, 
Središčanih in Ormožanih.   

Tretji dogodek v Noči knjige, ki se je zaradi 
številnih obiskovalcev moral seliti v grajsko 
dvorano, smo namenili strokovnemu 
zgodovinskemu delu Kako je nastal slovenski 
narod, izdanemu v aprilu, domačinu Jerneju 
Kosiju. Knjiga je nastala kot postranski 
rezultat raziskovanja začetkov oblikovanja 
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slovenskega nacionalnega gibanja, opravljenega v času doktorskega študija. Pogovor z 
avtorjem je vodil predsednik Zgodovinskega društva Ormož Tone Luskovič.  

Večer se je medtem prevesil že v 
noč. Za lep in dober spanec smo po 
predstavitvi temeljite zgodovinske 
študije, ob kateri je bila med drugim 
predstavljena tudi zapostavljena 
vloga prleških jezikoslovcev pri 
oblikovanju slovenskega nacional-
nega gibanja, mnogi potrebovali še 
pesmi in zgodbe piscev ormoškega 
območja. Te so nam predstavili 
udeleženci literarnih delavnic pod 

mentorstvom Davida Bedrača, ki so se odvijale pod pokroviteljstvom MCO lansko leto. 
Razkrite so bile prelepe rime in besedila, ki so obiskovalce osupnile in jih popeljale v nek 
drug, lep svet, katerega smo vsi nočni ptiči skupaj doživljali v ormoški knjižnici, ki je to noč 
žarela in osvetljevala duše mnogih obiskovalcev.  

Ob 140. obletnici rojstva in 50. obletnici smrti Franca Ksavra Meška je bilo obiskovalcem v 
digitalni obliki predstavljeno delo in življenje literata, po katerem se največja hiša knjig v 
Ormožu tudi imenuje.  
 

LITERARNI VEČER POLET NOČNEGA PAPAGAJA Z MATEJEM MERTIKOM  

V okviru lanskoletnega O.F.A.K festivala je knjižnica izvedla literarni večer s pogovorom z  
enim najuspešnejših slovenskih znanstvenikov domačinom Matejem Mertikom. Ob 
priložnosti je bila predstavljena njegova najnovejša knjiga literarni potopis po Novi Zelandiji 
Polet nočnega papagaja. Z gostom se je pogovarjala Marijana Korotaj. Dogodek se je 
odvijal v prostorih Unterhunda, ki so bili 4. avgusta zvečer dodobra napolnjeni.  
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DNEVI POEZIJE IN VINA – PESNIŠKO BRANJE 

26. avgusta smo v Ormožu že peto leto zapored gostili festival Dnevi poezije in vina, 
katerega organizator je Študentska založba. Na Večeru pred Dnevi so se ormoškemu 
občinstvu predstavili pesniki:  Jana Bodnárová iz Slovaške, James Byrne iz Velike 
Britanije in Lydia Steinbacher iz Avstrije. Pesnikom in občinstvu se je ob tej priložnosti 
predstavil vinski izbor  Turistične kmetije Hlebec iz Koga. 

 
 

   

 
 
 
 
PESNIŠKI VEČER S PETRO 
KOLMANČIČ 
Pesniško navdihnjen avgust smo 28. dan v 
mesecu zaključili s še enim pesniškim 
večerom. Ormožanom v ponos se je 
predstavila najboljša slovenska pesnica 
leta, prejemnica Veronikine nagrade, 
domačinka Petra Kolmančič. Prestavljena 
je bila njena nagrajena pesniška zbirka 
P(l)ast za p(l)astjo. Pogovor s pesnico je 
vodila Marijana Korotaj.  

 
SVEČAN ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA  ODRASLE S PREDSTAVITVIJO 
KNJIGE »SLADKE SKRIVNOSTI HOTELA SACHER« IN KONCERTOM TADEJA 
VESENJAKA

3. decembra smo v sklopu prireditve ob zaključku bralne značke za odrasle v  sodelovanju z 
Založbo Pivec izvedli literarni večer s koncertom. Urednica založbe, Milena Pivec, se je o 
skrivnostih literature in kulinarike pogovarjala z veliko poznavalko obeh, Zoro A. Jurič.



Za izhodišče sta jima bili knjigi Sladke skrivnosti Hotela Sacher in Velika kuharska knjiga 
Hotela Sacher. Za predpraznično glasbeno vzdušje je poskrbel domačin kantavtor Tadej 
Vesenjak, ki je s svojim programom navdušil obiskovalce prireditve. 
 

 

POTOPISNO PREDAVANJE O JUŽNI ETIOPIJI Z MILENO ZORČIČ 

V petek, 7. marca je knjižnica v novi organizacijski enoti v Središču ob Dravi organizirala 
potopisno predavanje o Južni Etiopiji. Svoje potovanje o oddaljeni deželi in življenju v njej je 
prestavila Ormožanka Milena Zorčič.  

DELAVNICA SAMOMASAŽA OBRAZA IN OBRAZNA AEROBIKA  

Gostja Katja Škrabar je udeleženkam delavnice predstavila tehnike samomasaže obraza in 
obrazne aerobike. Delavnica je bila izvedena v sredo, 26. Marca, v grajski dvorani.   

DECEMBRSKA USTVARJALNA DELAVNICA »PICK POINT TEHNIKA« 

Predpraznično vzdušje smo v krajevni knjižnici v Središču ob Dravi obogatili z ustvarjalno 
delavnico za odrasle. V petek, 12. Decembra, so  udeleženke izvezle novoletne voščilnice v 
pick point tehniki. Delavnico je vodila Ljuba Fišer. 

 
2.9.2. Kulturne prireditve namenjene mladim 
Mladim uporabnikom knjižničnih storitev so bile namenjene številne aktivnosti. 

Pravljične urice, predstave in ustvarjalne delavnice je skupno obiskalo 682 obiskovalcev.  

2.9.2.1. Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami 
V prvem delu leta so v osrednji knjižnici vsako sredo v mesecu potekale pravljične ure. 
Pripravljali in izvajali sta jih strokovni delavki, zaposleni preko javnih del, februarja in aprila 
se jima je pridružila prostovoljka. Z novim šolskim letom smo pripravljali dve pravljični uri 
mesečno. V Ormožu je bilo pripravljenih 25 pravljičnih uric (od tega je dve izvedla 
prostovoljka). Otroci so na teh uricah najprej prisluhnili pravljici in v nadaljevanju ustvarjali 
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izdelke povezane z literarno vsebino. Večkrat so bile pripravljene tudi pravljične ure s 
plesom. Enkrat smo izvedli Bralno čajanko, na kateri smo otrokom brali pesmice.  

Tabela 20: Pregled kulturnih prireditev za mlade 

PRAVLJIČNE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2013 2014 Indeks 2013 2014 Indeks 

Število pravljičnih ur – 
pripravljenih/izpeljanih 

11 23 209 110 191 174 

Število pravljičnih ur v Središču ob 
Dravi 

2 9 450 60 148 247 

Zunanji izvajalci – 
pripravljeno/izpeljano 

4 2 50 24 17 71 

Predstave* 3 2 67 52 72 138 

Delavnice  2 3 150 30 29 97 

Sodelovanje z ostalimi institucijami 
(Muzej, MCO, OŠ, Rožmarinkin 
festival, CSO …) 

3 10 333 168 225 134 

SKUPAJ  25 49 196 444 682 154 

*zaključna pravljična ura v izvedbi dijakov Gimnazije Ormož, zaključek Pikine bralne značke in podelite bralnih 
značk na Hrvaškem 

    
 

 

  



 
Devet pravljičnih ur, ki so bile tudi zelo dobro obiskane, je bilo izvedenih v krajevni knjižnici 
v Središču ob Dravi. Podobno kot v Ormožu smo izvedli pravljično uro s plesom in bralno 
čajanko.  

  
Pripravili smo dve predstavi. Prva je bila izpeljana v juniju, ob zaključku pravljičnih ur. 
Lutkovno predstavo »Zrcalce« so odigrali dijaki Gimnazije Ormož. Druga predstava 
»Zgodboljub in Rimofila« v izvedbi Maje Furman je bila izvedena ob zaključku Pikine bralne 
značke v novembru. 
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2.9.2.2. Ustvarjalne delavnice 
V času zimskih in jesenskih počitnic smo se o datumu izpeljave dogovarjali predvsem z 
Mladinskim centrom Ormož. V času zimskih počitnic je knjižnica pripravila počitniško 
ustvarjalno delavnico na kateri smo izdelovali ptičje krmilnice.  V jesenskih počitnicah smo 
pripravili delavnico »Hop v pravljico!« za otroke, stare 8 let in več. Otroci so poslušali 
zgodbo Zlata ptica in spoznavali ostale slovenske ljudske pravljice. 

V novembru smo na povabilo organizatorjev Martinovanja v Ormožu sodelovali pri izpeljavi 
delavnic za otroke. Delavnice so potekale v prostorih ob Martinovem šotoru. Otroci so lahko 
prisluhnili zgodbicam, izdelovali knjižna kazala ali barvali. 

 
 
 
2.10.   PROJEKTI  VZPODBUJANJA BRANJA 

Izvajali so se naslednji projekti namenjeni širjenju bralne kulture: 
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2.11.   Projekti namenjeni mladim uporabnikom 
RASTEM S KNJIGO 
Več let že uspešno sodelujemo v projektu "Rastem s knjigo". Projekt je pripravila Javna 
agencija za knjigo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom šolskih 
knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter s splošnimi knjižnicami, javnimi 
in zasebnimi srednjimi šolami, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami ter zamejskimi šolami. Cilj projekta je, da vsi sedmošolci in dijaki 1. 
letnikov srednjih šol v določenem šolskem letu obiščejo splošno knjižnico, kjer jim 
predstavimo način našega dela in jih naučimo samostojnega iskanja knjig. 
Učencem želimo približati knjižnico in jih navdušiti za obiskovanje le-te. S posameznimi 
šolami se lahko dogovorimo o temi, ki jo podrobneje predstavimo. Med njihovimi obiski jih 
poskušamo navajati predvsem na samostojno iskanje. Pokažemo in razložimo jim naš način 
ureditve gradiva na policah in jim predstavimo iskanje v COBISS/OPAC-u. Učenci in dijaki 
sami poiščejo gradivo v COBISS/OPAC-u, predstavimo tudi Digitalno knjižnico Slovenije.  
Po končanem ogledu in predstavitvi vsakemu sedmošolcu in dijaku 1. letnika podarimo 
knjigo, ki je bila izbrana na Javnem ciljnem razpisu za razpis kulturnih projektov.  
Poudarjamo pomen branja leposlovja. Učencem predstavimo avtorje knjig, ki jih dobijo v dar 
(pisatelj, pesnik, ilustrator). Pripravimo tudi priložnostno razstavo njihovih del. Vsi avtorji 
knjig, ki smo jih kasneje podarili učencem in dijakom, so predstavljeni v krajših filmih. 
Pripravila ju je Javna agencija za knjigo z namenom, da bi udeleženci projekta Rastem s 
knjigo spoznali delo teh ustvarjalcev.  

Obisk učencev in dijakov je vezan na šolsko leto. Med letom 2014 nas je obiskalo 165 
osnovnošolcev in 24 srednješolcev, od tega nekaj tistih, ki so bili vključeni v projekt Rastem s 
knjigo 2013/2014, in nekaj tistih, ki so že prišli v okviru novega šolskega leta 2014/2015. 
  

Tabela 21: Projekti v letu 2014 

PROJEKTI V KNJIŽNICI V LETU 2014 ŠTEVILO SODELUJOČIH 

Rastem s knjigo za osnovnošolce – 7. razred (2012/2013) 165 

Rastem s knjigo za srednješolce – 1. letnik (2012/2013) 24 

Fulbranje 4 

Pikina bralna značka 42 

SKUPAJ 235 
 
 
FULBRANJE 2014 

K poletnemu bralnemu projektu Fulbranje smo med poletnimi počitnicami tretje leto zapored 
vabili osnovnošolce, starejše od 14 let. Izbor kvalitetnega leposlovja je bil zbran v bralni 
mapici, ime pa je projekt dobil v povezavi s popularnim Facebook-om, ki v sodobnem času 
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mladim nadomešča druženje in jim predstavlja obliko preživljanja prostega časa. Z imenom 
smo želeli pritegniti pozornost mladih, saj sta črki f in b poudarjeni, kar uporabljamo tudi kot 
kratico za Facebook (FB). Tako želimo sporočiti, da jih lahko povezuje tudi branje (istih 
knjig), obiskovanje knjižnice, zanimanje za knjige. Sodelujoči naj bi prebrali 3 knjige s 
priporočilnega seznama, dodali pa so lahko še dva naslova po lastni izbiri. V bralnih mapicah 
so lahko odgovorili na vprašanja, povezana s knjigami s seznama. 

K bralnemu projektu so v letu 2014 pristopili 4 mladi bralci, ki so v septembru oddali 
izpolnjene mapice. Zaključna prireditev za bralce bo izpeljana po selitvi knjižnice v nove 
prostore. 
 

PIKINA BRALNA ZNAČKA 

Na povabilo Knjižnice Velenje smo se v okviru Evropske prestolnice kulture 2012 (poleg 
knjižnic na Ptuju, v Mariboru, Celju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novem mestu) 
pridružili k izvajanju Pikine bralne značke, ki je namenjena osnovnošolskim otrokom prvih 
dveh triad. Knjižnica Velenje je poskrbela za material (zloženke, beležke in plakate) in 
navodila za izvajanje bralne značke. V knjižnici smo projekt pričeli izvajati oktobra 2012. 
Pogoji sodelovanja so: 

· sodelujejo lahko vsi člani knjižnice do vključno 6. razreda osnovne šole, 
· Pikina bralna značka traja vsako leto od Pikinega festivala do naslednjega Pikinega 

festivala, torej od septembra do septembra, 
· vsak Pikin bralec mora na leto prebrati vsaj štiri knjige s seznama, 
· vsak Pikin bralec dobi Pikino beležko v katero zapiše ali nariše kratko obnovo 

prebranega gradiva,  
· bralec odda beležko knjižničarki na otroškem oddelku, 
· za knjige, prebrane v enem letu, prejme Pikin bralec Pikino bralno značko,  
· po treh osvojenih Pikinih bralnih značkah prejme Pikin bralec Pikino zlato bralno 

značko,  
· podelitev Pikinih bralnih značk je bila v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, 
· nosilka projekta je Knjižnica Velenje. 

 K projektu se je prijavilo okrog 65 otrok, bralne mapice jih je oddalo 42, od tega 18 iz 
Slovenije, 2 iz Avstrije in 22 iz Hrvaške. Zaključno prireditev smo pripravili v novembru, ko 
smo gostili Piko Nogavičko in Majo Furman s predstavo »Zgodboljub in Rimofila«. Pripravili 
smo podelitev priznanj na Hrvaškem za bralce, ki se učijo slovenskega jezika. 
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2.11.1.   Projekti za odrasle uporabnike 

Na odraslem oddelku knjižnice so potekali naslednji projekti:  

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 

Z namenom vzpodbujanja bralne kulture pri odraslih bralcih se je Knjižnica Franca 
Ksavra Meška Ormož ponovno vključila v projekt »Bralne značke za odrasle« in ga 3. 
decembra sklenila s svečanim zaključkom in glasbenim koncertom prleškega kantavtorja 
Tadeja Vesenjaka. V deveti sezoni je bralno značko uspešno zaključilo 62 bralcev.  
Bralni seznam je bil tako kot v minulih letih, sestavljen v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 
Zasnovala ga je Liljana Klemenčič s sodelavci. Knjige s seznama so poleg ptujskih in 
naših bralcev prebirali še uporabniki novomeške, slovenskobistriške in mariborske 
knjižnice. Sodelujoči so izbirali knjige z naslednjega seznama: 

1. Tine Germ: SIMBOLIKA ŽIVALI 
2. Maja Novak: MALE ŽIVALI IZ VELIKIH MEST 
3. Fran Erjavec: DOMAČE IN TUJE ŽIVALI V PODOBAH 
4. Irena Velikonja: ČRNA OVCA, ČRNI VRAN 
5. Jo Nesbo: TAŠČICA 
6. Gerald Durrell: MOJA DRUŽINA IN DRUGE ŽIVALI 
7. Per Petterson: KONJE KRAST 
8. Jerome K. Jerome: TRIJE MOŽJE V ČOLNU, DA O 
PSU NITI NE GOVORIMO 
9. Ivo Svetina: PES IN PERZIJCI 
10. Garth Stein: UMETNOST DIRKANJA V DEŽJU 
11. John Grogan: MARLEY & JAZ 
12. Tea Obreht: TIGROVA ŽENA 
13. Michael Morpurgo: GRIVASTI VOJAK 
14. Melvin Burgess: ŠKARNIK 
15. Akif Pirinҫci: FELIDAE 
16. Richard Bach: JONATAN LIVINGSTON GALEB 
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17. Arto Paasilinna: ZAJČJE LETO 
18. Barbara Wersba:WALTER: ZGODBAO PODGANI 
19. George Orwell: ŽIVALSKA FARMA 
20. SLOVENSKE BASNI IN ŽIVALSKE PRAVLJICE 
21. Franc Ksaver Meško: LUNA IN ŽABICA 

Za osvojitev značke so tudi tokrat morali prebrati 5 knjig, naslove teh vpisati v bralno 
mapico in z zvezdicami označiti, kako jim je posamezna prebrana knjiga všeč. Izjemno 
veliko bralcev je zapisalo tudi  misel ali dve iz knjige, ki jih je še posebej navdušila. Pri 
večini sodelujočih smo tako vzpodbudili predvsem željo po branju kvalitetnega 
leposlovja. Bralci, ki drugače ne bi posegali po slovenskih avtorjih, so vzeli v roke tako 
tudi dobre knjige izpod peresa domačih avtorjev. Večina vključenih ostaja zvestih 
projektu že vsa leta. Tretje leto zapored so v projektu sodelovali tudi varovanci CSO, 
skupina Junaki. Prejemniki značke so dobili v dar knjigo. 

 

AKTIVNOSTI v CENTRU STAREJŠIH OBČANOV ORMOŽ 

Tudi v letu 2014 je strokovna delavka knjižnice vodila deset srečanj skupine Junaki, ki deluje 
že deveto leto v Centru starejših občanov v Ormožu. Literarno-bralna skupina, ki so jo člani 
poimenovali Junaki, se sestaja vsak torek popoldan in ima tri voditeljice, ena izmed njih je 
tudi v ormoški knjižnici zaposlena strokovna delavka. Skupino sestavlja deset stanovalcev 
doma, ki redno prihajajo na srečanja, saj  jim te urice popestrijo monotonost vsakdanjih dni in 
dajejo možnost sproščenega klepeta  o vsem mogočem. Program dela  je obsegal branje 
besedil iz knjig in revij ter pogovor o prebrani temi. Teme so bile zelo raznovrstne. Skupina 
se je lotila tudi bralnega seznama Bralne značke za odrasle in 10 članov skupine je značko ob 
pomoči voditeljic skupine tudi osvojilo.  

 

 
Slika 22: Literarno pogovorno srečanje skupine Junaki 
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KNJIGE NA DOPUSTU 

Četrto leto zapored  smo zadnje junijske dni izbrano zbirko knjig in revij iz ormoške knjižnice 
prestavili na kopališče. Namen akcije je bil ponuditi obiskovalcem bazena možnost izposoje 
knjig na samem kopališču. Izbrali smo določene izvode knjig (leposlovje za odrasle in otroke) 
in nekaj naslovov odpisanih časopisov in revij. Med leposlovjem za odrasle so obiskovalci 
lahko posegli po romanih, strokovnih in poučnih knjigah. Mladina je lahko izbirala med stripi, 
pustolovskimi zgodbami in zgodbami iz vsakdanjega življenja. Večina knjig, ki so se nahajale 
na bazenu, nam je bilo podarjenih. Število knjig je bilo okrog 150. Vsako knjigo smo opremili 
z nalepko in z logotipom knjižnice. Obiskovalci so pri odhodu iz bazena knjige vračali nazaj 
na police. Če jim knjig ni uspelo do konca prebrati, so jih vzeli domov in vrnili ob naslednjem 
obisku bazena. Časopisov in revij niso vračali, saj so bili izvodi že prej odpisani. Nekatere 
knjige iz kolekcije so ostale za vedno na dopustu, saj so našle nove lastnike. Ker so bile to 
darovane knjige, ki jih nismo evidentirali, in tiste, ki smo jih že prej odbrali za odpis, škode ni 
bilo. Verjamemo, da smo s projektom nekaterim obiskovalcem bazena primerno polepšali e 
poletne dni. 

 
POLETNO BRANJE - DOBREKNJIGE.SI 

Priporočilni seznam poletnega branja je knjižnica v letu 2014 zamenjala za seznam dobrih 
knjig, ki jih v branje priporočajo slovenski knjižničarji. Ti svoje ocene prebranega objavljajo 
na portalu Dobreknjige.si. Spletni portal je namenjen bralcem, ki v poplavi literature iščejo 
nekaj res dobrega zase. Objavljene so celovite in neodvisne predstavitve kakovostne literature 
različnih literarnih zvrsti. 

2.12.   BIBLIOPEDAGOŠKE URE 

Bibliopedagoške ure je v letu 2014 obiskalo 916 uporabnikov. Knjižnico je po vnaprej 
najavljenem obisku in dogovorjenem programu obiskalo 32 skupin. Izven prostorov knjižnice  
je knjižničarka z mladinskega oddelka izvedla 26 bibliopedagoških ur. 

2.12.1.  Bibliopedagoške ure v knjižnici 

Po dogovoru so za vnaprej najavljene skupine strokovni delavci pripravljali in izvajali 
bibliopedagoške ure. Največ so se jih udeleževali predšolski otroci in učenci osnovnih šol iz 
vseh treh občin. Bibliopedagoških ur so se udeležili tudi dijaki iz Gimnazije Ormož. Zelo 
pristno je bilo tudi sodelovanje z OŠ Stanka Vraza.  
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Bibliopedagoške ure so zajemale predstavitev knjižnice in njene dejavnosti, vodenje po 
knjižnici, pravljične ure, ustvarjalne, literarne in igralne ure. Bibliopedagoške ure je v letu 
2014 obiskalo 462 otrok in 30 odraslih uporabnikov. Sem niso vključeni osnovnošolci in 
sedmošolci, ki so knjižnico obiskali v okviru projekta "Rastem s knjigo". 

Knjižnico je po vnaprej najavljenem obisku in dogovorjenem programu obiskalo 32 skupin. 
Izven prostorov knjižnice je knjižničarka z mladinskega oddelka izvedla 26 bibliopedagoških 
ur in knjižnico približala 424 otrokom. 

V okviru obiska učencev iz sosednjih šol s Hrvaške, ki se učijo slovenščino, smo gostili več 
skupin otrok s Hrvaške. Popeljali smo jih po knjižnici in mlajši stopnji pripravili pravljični uri 
z lutkami. Prav tako smo sprejeli večje število otrok z vrtca iz Črenšovcev, jim prav tako 
razkazali knjižnico in jim prebrali zgodbice v več skupinah.   

Tabela 22: Bibliopedagoške ure v letu 2014 

BIBLIOPEDAGOŠKE 
URE 

Število skupin Število obiskovalcev 

2013 2014 INDEKS 2013 2014 INDEKS 

Število skupin v knjižnici 25 32 128 450 492 109 

Bibliopedag. ure v vrtcih 45 26 58 752 424 56 

SKUPAJ  70 58 83 1.202 916 76 

 

2.12.2. Bibliopedagoške ure v vrtcih 
Strokovna delavka je tekom leta obiskovala naslednje vrtce: Središče ob Dravi, Velika 
Nedelja, Podgorci, Sveti Tomaž, Kog in Gorišnica ter tako knjižnico s pomočjo knjig, revij, 
učnih listov, lutk, vabil na prireditve za otroke ipd. uspešno promovirala pri najmlajših 
obiskovalcih knjižnice. Pri bibliopedagoških urah v vrtcih je sodelovalo 424 otrok. 
Sodelovanje z vsemi vrtci je bilo zelo uspešno in to v obojestransko zadovoljstvo. To je bilo 
naknadno ugotovljeno tudi s strani knjižnice, saj se precej otrok iz teh vrtcev s starši nato 
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včlani v knjižnico, ki jo potem skupaj z odraslimi redno obiskujejo. Z veseljem opažamo, da 
se je spremenil tudi njihov odnos do knjig, saj z njimi mnogo lepše ravnajo. 

 

 
Ob Dnevu za spremembe, 4. aprila 2014, ki se je odvijal v ormoškem parku v okviru Dneva 
prostovoljstva, smo sodelovali z Mladinskim centrom Ormož. Knjižničarka je za stanovalce 
Centra starejših občanov prebrala zgodbo. 
Ob Slovenskih dnevih knjige smo sodelovali z Mladinskim Centrom Ormož. Pripravili smo 
stojnice pred knjižnico in ponudili izmenjavo knjig. Obiskali smo OŠ Miklavž pri Ormožu in 
OŠ Podgorci in za najmlajše pripravili pravljični uri s plesom in z ustvarjalnima delavnicama.  
Sodelovali smo z OŠ Velika Nedelja, kjer smo izvedli literarno delavnico za več manjših 
skupin v večernih urah, saj so otroci ta večer prespali v šoli.4. junija smo pripravili pravljično 
uro s plesom in z ustvarjalno delavnico še na OŠ Velika Nedelja. 
Sodelovali smo z OŠ Središče ob Dravi in ob zaključku projekta »Popestrimo šolo« je 
knjižničarka izvedla pravljično uro. 
Povabljeni smo bili še na OŠ Stanka Vraza in tudi tam izvedli pravljično uro. 
21. junija smo sodelovali na Rožmarinkinem prazniku družin, projektu, ki smo ga prvič 
skupno izvajali Barbara Meško, avtorica lutke Rožmarinka, Turistično informacijski center, 
Javni sklad za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ormož, Mladinski center Ormož, 
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož in Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. Namen projekta je 
približati mesto Ormož predvsem družinam z otroki, ki bodo skozi Rožmarinkine oči 
spoznavale naš kraj.    
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V sklopu bibliopedagoškega dela smo sodelovali z Mladinskim centrom Ormož, ko smo v 
času njihovega poletnega tabora za osnovnošolce, udeležencem predstavili prostore knjižnice 
in poiskali gradivo o lutkah in lutkarstvu na Slovenskem. 
Še enkrat so nas obiskali z Mladinskega centra Ormož v avgustu v okviru njihovih počitniških 
delavnic. Takrat smo udeležencem pokazali, kako poiščejo gradivo v COBISS/OPAC-u. 
 

2.13.   AKTIVNOSTI NA PODROČJU IKT TEHNOLOGIJ 

2.13.1.  Urejanje spletne strani 
Knjižnica ima svojo spletno stran, ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.orm.sik.si. Na 
njej objavlja vse projekte in prireditve, ki jih pripravlja in so namenjene tako mladini kot tudi 
odraslim. Prav tako v okviru Kataloga informacij javnega značaja skrbi, da so na njej 
objavljeni vsi zakonsko predpisani dokumenti (Poročila o delu, Programi dela, Letni načrti 
nakupa gradiva, seznami gradiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo …). Mesečno 
objavlja tudi seznam knjižničnih novosti, ki je razdeljen posebej na knjižno in neknjižno 
gradivo. O vseh novostih obveščamo zainteresirano javnost tudi po elektronski pošti (preko 
220 naslovov). 

Spletno stran je v letu 2014 obiskalo 10.171 uporabnikov, kar je za 10 % več kot leta 2013 
(9.263 uporabnikov) in 29 % več kot leta 2012 (7.887 obiskov). Precejšen porast obiska 
spletne strani v zadnjih letih beležimo predvsem na račun storitve Moja knjižnica, ki jo 
uporablja vse večje število naših članov, pa tudi zaradi povezave do lokalnega kataloga naše 
knjižnice. 

Glede na to, da je števec obiskov spletne strani nameščen le na začetni strani knjižnice, do 
določenih informacij pa je možno dostopati tudi preko drugih povezav, je dejanskih obiskov 
spletne strani še veliko več. 

http://www.orm.sik.si
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2.13.2.  Storitev Moja knjižnica  
Elektronske storitve so v zadnjih letih v velikem porastu. K temu veliko prispeva razvoj novih 
tehnologij, ki so te storitve približale velikemu številu članov. S pomočjo sodobne tehnologije 
lahko člani knjižnice osnovne knjižnične storitve opravijo kar od doma, ne da bi morali 
obiskati prostore knjižnice ali pa poklicati po telefonu. Potrebujejo le osebni računalnik, 
prenosnik, tablični računalnik oz. pametni telefon, storitev jim je na voljo 24 ur/dan, 365 
dni/leto. 

Storitev Moja knjižnica je spletni servis COBISS/OPAC, ki članom knjižnice omogoča 
naslednje storitve: pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje gradiva, pregled 
morebitnih neporavnanih dolgov in možnost naročanja na razna knjižnična obvestila. 
Obvestila je mogoče prejemati na SMS naslov ali pa na e-naslov, pri čemer so sporočila na e-
naslov brezplačna, na SMS naslov pa plačljiva. 

Dostop do storitve je mogoč preko domače spletne strani knjižnice, za mobilne naprave 
(pametni telefoni, tablice) pa obstaja tudi brezplačna namenska aplikacija mCOBISS. 

Storitev Moja knjižnica se je med člani zelo dobro prijela. Leta 2011 smo beležili 132 članov, 
ki so uporabljali to storitev, leta 2012 jih je bilo 216, leta 2013 že 234, v letu 2014 pa 291 kar 
pri številu vseh aktivnih članov (2.614) predstavlja dobrih 11 %. 

Primarna storitev, ki jo naši člani uporabljajo, je podaljševanje roka izposojenemu gradivu.  

Tabela 23: Uporaba storitve elektronskega podaljševanja gradiva 

ŠT. ELEKTRONSKIH PODALJŠEVANJ GRADIVA 2013 2014 INDEKS 

Število opravljenih podaljšanj preko Moje knjižnice 4.183 5.279 126 

 
Gledano v celoti, elektronsko padaljšanje predstavlja 9,1 % vseh podaljšanj (57.889). 

Ob podaljševanju je za člane zanimiva tudi možnost naročanja na obvestila knjižnice, kot so 
obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje, obvestilo o skorajšnjem prejemu opomina in 
obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu. 

 
Tabela 24: Analiza uporabe storitve obveščannja preko SMS storitev 

SMS OBVEŠČANJA 2013 2014 INDEKS 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o poteku rezervacije 5 13 260 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o prispeli rezervaciji 27 50 185 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o poteku roka izposoje 222 239 108 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o skorajšnjem opominu 120 131 109 

 
Tabela 25: Analiza uporabe storitve obveščanja na e-naslov 
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OBVEŠČANJE NA E-NASLOV + POTISNA SPOROČILA 2013 2014 INDEKS 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o poteku rezervacije 112 163 146 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o prispeli rezervaciji 158 251 159 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o poteku roka izposoje 162 260 160 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o skorajšnjem opominu 138 222 161 

 
Povečan porast zgornjih storitev ima za knjižnico zelo pozitiven učinek. Z obvestili o 
skorajšnjem poteku roka izposoje gradiva in o skorajšnjem prejemu opomina smo dosegli bolj 
redno vračanje gradiva, zaradi manj zamudnin in opominov pa tudi precej manj 
nezadovoljstva med člani. Še bolj pomembna je storitev obveščanja o prispelem rezerviranem 
gradivu, saj knjižnica sedaj svojih članov ne rabi več toliko klicati po telefonu, ampak to v 
njenem imenu naredi  knjižnično informacijski sistem. Na ta način knjižnica privarčuje tudi 
precej delovnega časa, pa tudi stroški telefona so nižji. V letu 2014 je bilo tako na na e-naslov 
poslanih 657 sporočil, na SMS naslov pa 101 sporočil o prispelem rezerviranem gradivu. 

2.13.3.  Dostop do elektronskih informacijskih virov  
Ormoška knjižnica omogoča svojim članom dostop do številnih tujih in domačih elektronskih 
informacijskih virov. Med domačimi so to zbirke IUS-INFO, FinD-INFO ter časniki Večer, 
Delo, Slovenske novice, Dnevnik in Finance, med tujimi pa sta to zbirki EBSCOHost, 
EBSCOHost eBook Public Library Collection in IUS-INFO Hrvaška. 

Med tujimi elektronskimi viri gre izpostaviti predvsem servis EBSCOHost, ki uporabnikom 
nudi dostop do velikega števila tekstovnih in bibliografskih zbirk podatkov: Academic Search 
Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source, MEDLINE. 
Vključuje celotne tekste skoraj 3.000 mednarodnih časnikov ter abstrakte in indekse 5.000 
periodičnih publikacij. Pokriva področja humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, 
splošne znanosti … V okviru servisa je bilo v letu 2014 prevzetih 61 člankov s polnim 
besedilom. 

Knjižnica ponuja tudi dostop do naročniške zbirke elektronskih knjig iz zbirke Ebsco eBook 
Public Library Collection. Zbirka vsebuje skoraj 27.000 e-knjig v angleškem jeziku - 
leposlovje in strokovno gradivo za odrasle in mladino. V okviru servisa je bilo v letu 2014 
izposojenih 8 e-knjig. 

Med domačimi viri gre izpostaviti predvsem portal IUS-INFO, ki je najsodobnejši portal z 
največjo zbirko pravnih informacij v Sloveniji. Portal omogoča uporabnikom enostaven in 
hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi 
informacijami in funkcionalnostmi. Največja prednost portala IUS-INFO je njegova 
enostavna uporaba, ki jo zagotavlja medsebojna povezanost vseh dokumentov. 
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Dostop do elektronskih virov je mogoč na dva načina: nekateri so dostopni le iz prostorov 
knjižnice, do drugih pa lahko člani dostopajo tudi od doma. Za oddaljeni dostop potrebuje 
član uporabniško ime in geslo, ki ju brezplačno pridobi v knjižnici. 

Evidenc o dostopu in uporabi elektronskih virov knjižnica nima, ker to ostaja v domeni 
upravljalcev zbirk. Je pa za zbirko IUS-INFO knjižnica od upravljalca prejela podatek, da je 
bilo v letu 2014 s strani naših članov iz te zbirke prevzetih 1.478, iz zbirke IUS-INFO 
Hrvaška 204 in iz portala FinD-INFO 5 dokumentov. 

 

 

2.14.  KNJIŽNIČNA OPREMA 
Knjižnica nabavlja knjižnično opremo predvsem s sredstvi za investicije, ki jih zagotovijo 
ustanovitelji. V predlogu finančnega načrta za leto 2014 so bila planirana sredstva za 
vzpostavitev knjižnice Sveti Tomaž in nekaj sredstev za nakup opreme za nove prostore 
knjižnice, za kar je sprva sredstva zagotovila le občina Ormož. V drugi polovici leta so občine 
ustanoviteljice sklenile dogovor o sofinanciranju opreme za nove prostore knjižnice, zato je 
knjižnica ob koncu leta 2014 pristopila k nabavi nekatere knjižnične opreme. Občine so za 
nakup te namenile 47.687,50 EUR. Nabavile so se nove knjižne police s stojkami, obnovila se 
je večina obstoječega pohištva kot so stoli, mize, stari fotelji, regali za časopise, tabureji itd. 
Dokupili so se dvosedi, sedalne vreče in drugo oblazinjeno pohištvo. Nekaj osnovnih 
sredstev, potrebnih za delovanje knjižnice v novih prostorih, smo nabavili iz presežka 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Občina Sveti Tomaž je za knjižnično opremo za 
krajevno knjižnico namenila 9.485,43 EUR. Oprema je bila dobavljena konec leta 2014.   

V poslovnem letu 2014 je bil objavljen tudi razpis za nabavo IKT-opreme v knjižnicah, na 
katerega smo oddali vlogo in uspešno pridobili sredstva Ministrstva za kulturo v višini 
2.860,00 EUR. Za pridobljena sredstva smo nabavili računalnike s potrebno opremo, ki so 
namenjeni uporabnikom knjižnice v Ormožu in krajevne knjižnice pri Svetem Tomažu.  

Ob koncu leta so občine ustanoviteljice s pogodbo prenesle zgradbo na Žigrovi 6 b v 
upravljanje knjižnice, skupna vrednost energetske obnove in sanacije stavbe je vredna 
766.430,30 EUR. 

 

2.15.   ODPRTOST KNJIŽNICE 

Tedensko število ur odprtosti knjižnice je v mesecih od januarja do junija in od septembra do 
avgusta znašalo 50 ur tedensko. Knjižnica je bila v letu 2014 odprta 292 dni. Od teh je bilo 40 
sobot in 3 dnevi, ko je knjižnica poslovala po sobotnem delovnem času. Skupno število ur 
odprtosti knjižnice znaša 2.413 ur. Zaradi državnih praznikov je bila zaprta 11 dni (90 ur), 
zaradi strokovne ekskurzije in poletnega delovnega časa pa še 10 sobot oziroma 50 ur.  Na 
pustni torek, 24. in 31. decembra je knjižnica poslovala po sobotnem delovnem času. 
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Krajevna knjižnica v Središču ob Dravi je bila odprta ob ponedeljkih, sredah in petkih od 14. 
do 18. ure. Letno je poslovala 135 dni. Skupno število ur odprtosti je bilo 540. Zaprta je bila 
med 15. julijem in 15. avgustom. Knjižnica ni poslovala tudi 24. in 31. decembra.    

2.16.   STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 
DELAVCEV 

Zaposleni so se v letu 2014 udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj: 
      

1. Pikina bralna značka, predstavitev projekta v Knjižnici Velenje 

2. Seminar Kakovostna slikanica (Bralno društvo Slovenije, Večernica - Murska Sobota) 

3. Simpozij Branje je potovanje (Bralno društvo Slovenije, Ljubljana - Cankarjev dom) 

4. Kako berejo ter uporabljajo splet slepi, slabovidni in osebe z motnjami branja (KIP Ptuj) 

5. Delavnica projekta knjižnica slepih in slabovidnih (KIP Ptuj) 

6. Srečanje šolskih knjižničarjev s predstavitvijo projektov (KIP Ptuj) 

7. Tečaj – Strokovna obdelava knjižničnega gradiva (NUK) 

8. Vaje iz katalogizacije (NUK) 

 
Druga izobraževanja: 

9. Strokovna ekskurzija v Gradsko knjižnico Zadar - 7. 6. 2014 

10. Izobraževanja direktorjev splošnih knjižnic 

11. Usposabljanje članov sveta javnih zavodov na področju kulture (Ministrstvo za kulturo, 
SNG Maribor) 

 
Izobraževanje delavcev je potekalo v skladu z željami posameznih delavcev in potrebami 
zavoda. Novosti v okviru strokovnega dela so strokovni delavci spremljali preko objav in 
dopolnitev programske opreme preko spleta. Te je Inštitut informacijskih znanosti (IZUM) 
redno objavljal na svoji spletni strani.  

Za kotizacije na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih zaposlenih je bilo v letu 2014 
porabljenih 641,01 EUR. Načrtovanih je bilo 1.100 EUR. Večina izobraževanj je bilo 
brezplačnih.  

 
2.17.  DELO ORGANOV KNJIŽNICE 

Svet zavoda se je konstituiral 12. junija 2013. Člani sveta so: 

- Zinka Hartman in Mateja Zemljak imenovani s strani Skupnega organa županov občin 
ustanoviteljic s pridobljenim soglasjem Kulturniške zbornice Slovenije 

- Cvetka Kocjan in Stanka Premuš imenovani s strani Občinskega sveta občine Ormož 
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- Andreja Resman, ki jo je v svet knjižnice imenoval Občinski svet občine Središče ob Dravi 

- Leonida Šumenjak in Željka Nardin – Milovanović, izvoljeni v svet zavoda kot 
predstavnici zaposlenih 

Svet knjižnice se je v letu 2014 sestal na treh rednih sejah. Sedma redna seja se je odvijala v 
dveh delih. Svet je opravljal tekoče naloge, ki jih določa ustanovitveni akt knjižnice, zakon, 
podzakonski akti in akti knjižnice. Tako je svet knjižnice: 

· sprejel zaključni račun knjižnice za leto 2013, 

· obravnaval in potrdil letno poročilo knjižnice za leto 2013, 

· obravnaval in sprejel inventurni elaborat za leto 2013, 

· obravnaval in dal soglasje k usklajenemu finančnemu načrtu za leto 2014, 

· obravnaval in dal soglasje k Programu dela za leto 2014, 

· ocenil delo direktorice v poslovnem letu 2013, 

· se seznanil s predlogom opreme za nove prostore osrednje knjižnice, 

· se seznanil z aktivnostmi vzpostavitve Krajevne knjižnice Sveti Tomaž, 

· obravnaval in podal soglasje k Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Franca 

Ksavra Meška Ormož, 

· obravnaval spremembo Odloka o ustanovitvi Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, 

· obravnaval in potrdil predlog finančnega načrta Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za 
leto 2015, 

· se seznanil z načrtom selitve knjižnice na novo lokacijo v prostore nekdanjega vrtca.  

 
Direktorica je kot vodja knjižnice: 

· pripravila poslovni del letnega poročila knjižnice za leto 2013, 

· pripravila poročilo o izvedbi nakupa knjižničnega gradiva za leto 2013, 

· izvedla projektni nakup knjižničnega gradiva za leto 2014,  

· sprejela letni načrt nakupa gradiva za leto 2015, 

· pripravila prijavo na neposredni javni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje 
nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah za leto 2015, 

· pripravila idejni osnutek vzpostavitve krajevne knjižnice v Svetem Tomažu z ureditvijo 
prostora in nakupom knjižnične opreme, 

· pripravljala gradivo za seje sveta zavoda, 

· izvajala naloge na področju varnosti in zdravja pri delu v skladu s sprejeto izjavo o 
varnosti z oceno tveganja in poskrbela za odpravo pomanjkljivosti pri požarni varnosti, 
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· pripravila Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice, 

· pripravila predlog sprememb odloka o ustanovitvi knjižnice, 

· predstavila predlagane spremembe odloka o ustanovitvi na sejah občinskih svetov vseh 
treh občin ustanoviteljic, 

· pripravila predlog nakupa in obnove knjižnične opreme za nove prostore knjižnice, 

· aktivno sodelovala na koordinacijskih sestankih investitorjev, izvajalcev in nadzornikov 
energetske sanacije novih prostorov knjižnice na Žigrovi 6 b, 

· organizirala in delno izvedla sodelovanje z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi zavodi v 
občini ter informirala javnost o delovanju knjižnice in knjižničnih dogodkih preko 
medijev,  

· sklicevala in vodila strokovne kolegije. 

 

Direktorica je kot strokovna delavka: 

· opravljala strokovna dela, predvsem s področja nakupa knjižničnih gradiv, kreiranja, 
kopiranja zapisov v lokalni bazi podatkov,  

· za odrasle uporabnike organizirala kulturne prireditve ter projekte v knjižnici in te 
promovirala v javnosti,  

· vodila in izvajala nabavo gradiv,  

· urejala zadeve v zvezi s poškodovanim in izgubljenim gradivom, 

· izdelovala razne izpise. 
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3. ZAKLJUČEK  

Leto 2014 je bilo za Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož v mnogih pogledih prelomno. 
Najpomembnejša je vsekakor ureditev novih prostorov v nekdanjem otroškem vrtcu, katerih 
sanacijo so financirale občine ustanoviteljice in evropski kohezijski sklad. Skozi vse leto je 
bilo v ospredju načrtovanje postavitve knjižničnega gradiva in obstoječega pohištva, prav tako 
pa nabava novega pohištva in idejne rešitve zanj. Ker je knjižnica v celoti selila vso obstoječo 
opremo, jo je bilo potrebno smiselno in v skladu s knjižničarskimi normativi umestiti v nove 
prostore. Iskali smo številne idejne osnutke opreme, ki jo je bilo potrebno dokupiti. Prav tako 
smo s Centrom ponovne uporabe (CPU) načrtovali izdelavo pohištva iz številnih zavrženih 
kosov pohištva, ki so ostali v nekdanjem vrtcu. Žal se je izkazalo, da je izdelava tega predraga 
in prezahtevna za zaposlene v CPU. Ker se je objekt obnavljal in opremljal brez strokovne 
pomoči arhitekta, je bil potreben nenehni nadzor, prenos idej projektantu in izvajalcem.  

Pomembnejša naloga je bila po vzpostavitvi organizacijske enote v Središču ob Dravi in 
načrtovanju nove pri Svetem Tomažu tudi ureditev ustanovitvenega akta knjižnice, za kar se 
je večkrat sestal in posebej angažiral svet zavoda. Direktorica je spremembo zagovarjala tudi 
na občinskih svetih  vseh treh občin ustanoviteljic.  

Jeseni se je uredil tudi prostor in opremila nova Krajevna knjižnica pri Svetem Tomažu. Vrata 
bo uporabnikom odprla v pomladnih mesecih letošnjega leta. V letu 2014 je bilo zanjo 
obdelanega okrog 2.800 enot gradiva. Z darovi drugih slovenskih knjižnic bo zbirka kmalu 
urejena.  

Kljub temu da so bila sredstva ministrstva za nakup gradiva manjša kot leta poprej in so 
občine prispevale enaka sredstva, je prirast knjižničnih gradiv zaradi pridobljenih darov 
ponovno rekorden. Knjižnica si je s prijavo na javni poziv pridobila tudi dodatna sredstva za 
nakup IKT opreme, predvsem vzpostavitev delovnih postaj za uporabnike tako za osrednjo 
knjižnico kot tudi za vzpostavljajočo pri Svetem Tomažu. 

Večina parametrov poslovanja izkazuje pozitivno rast. Ob še vedno premajhni kadrovski 
zasedbi smo uporabnikom ponovno izposodili večje število knjižničnega gradiva ter istočasno 
pripravili tudi veliko število drugih dejavnosti, ki so jih uporabniki zelo dobro sprejeli. 
Povečali smo predvsem ponudbo kulturnih prireditev za odrasle uporabnike. Kvalitetno smo 
dopolnili knjižnično zbirko.  Povečuje se obisk knjižnice, žal pa je število aktivnih članov 
precej manjše kot leto poprej. Vzroke temu bo potrebno vsekakor kmalu poiskati. Kot 
informacijsko središče postaja knjižnica pomemben ponudnik dostopa do informacijskih 
virov na klasičnih in novih medijih, povečuje se uporaba interneta in drugih elektronskih 
storitev. Ugotavljamo, da knjižnica v svojem okolju vse bolj izpolnjuje informacijsko in 
socialno vlogo ter močno sooblikuje kulturno podobo Ormoža.  
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Tabela 27: Primerjava podatkov o poslovanju knjižnice v letih 2013 in 2014 

PARAMETRI POSLOVANJA 2013 2014 INDEKS 

Aktivni člani 2.831 2.614 92 

Novovpisani člani 289 239 83 

Izposoja gradiva na dom (COBISS) 117.234 121.585 104 

Vsi obiski v knjižnico zaradi transakcij v izposoji 34.980 36.037 103 

Temeljna zaloga gradiva 95.697 100.372 105 

Prirast gradiva 5.168 5.508 106 

Število prireditev 115 121 105 

Obisk prireditev 2.508 2.695 107 

Letna odprtost osrednje knjižnice (število ur) 2.449 2.413 99 

Strokovni delavci (na dan 31. december) 5,80 5,80 100 

Prepričani smo, da bo preselitev v nove prostore dala nov polet knjižnični dejavnosti v okolju, 
predvsem pa svežino v vseh aktivnostih, ki jih izvaja. Zavedamo se, da bo izredno težko 
privabiti mlade uporabnike. Za ostale kategorije uporabnikov pa verjamemo, da bodo našli 
primerna branja in zadostili želji po druženju, učenju, pridobivanju različnih informacij in 
sprostitvi v prijetni notranjosti knjižnice kot tudi urejenih zunanjih površinah.  

 

 

Ormož, februar 2015 

 

Milica Šavora, direktorica 

 


