
jı.
VHP200188793 ~ESTNAKN]IŽNICA IZOLA

BIBLIOTECACIVICADI ISOLA
PUBILIC LIBRARY OF IZOLA

OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310 IZOLA

Številka: 263-050/20
Datum: 29.12.2020

ZADEVA: STRATEGIJA RAZVOJA MESTNE KNJIŽNICE IZOLA 2021-2025

V skladu z določili 3. odstavka 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS
77/07 s spremembami in dopolnitvami), vam pošiljamo na svetu MKI, z dne 28.12.2020, dopolnjen
predlog Strategije razvoja Mestne knjižnice Izola za obdobje 2021 - 2025. Svet MKI je na seji podal
soglasje k strategiji razvoja knjižnice za prihodnje obdobje.
Občino Izola naprošamo, da nam kot ustanoviteljica poda predhodno mnenje k predlaganemu
dokumentu.

S pozdravi,
4. IZOLA Ç Магіпкнгѕ,(13 ISOLA

»bŕ
d i re k~r~Na

PRILOGE:
- Predlog Strategije razvoja Mestne knjižnice Izola 2021 - 2025

Ulica Osvobodilne fronte 15/Via del Fronte di Liberazione 15, Izola/Isola
Tel: +386056631 284/280 Fax: +386 05 66 31 281

http//:www.izo.sik.si
e-mail:knjiznica.izola@guest.arnes.si



L,

Þ
MESTNA KNIIŽNICA IZOLA
BIBLIOTECACIVICADI ISOLA
PUBLIC LIBRARY OF ISOLA

Г

İ

il
İ

STRATEGIJA RAZVOJA
Mestne knjižnice Izola 2021-2025

L~Ik
í,

~ *
4.

, é
¢
.A

*4
 4

'.
.A

'*
,•

 .
r
t
/
*
/
&

/
.
/
.
"
·



- Mestna_kŗıįĮĚı*å_!Z№ļ№ı_ _

VSEBINA:

1 UVOD 4

2 STROKOVNA IZHODIŠČA, ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 5

2.1 Zakonske in druge pravne podlage 5

2.2 Strokovna izhodišča 6

3. POSLANSTVO 8

4. VIZIJA 8

5. STRATEŠKA PODROČJA IN CILJI 2021 - 2025 9

5.1 STRATEŠKO PODROČJE ı: Okolje in prostor knjižnice 9

5.2 STRATEŠKO PODROČJE 2:Upravljanje knjižnične zbirke 11

Clu ı: Kakovostna knjižnična zbirka 15

CIU 2: Pregled stanja knjižnične zbirke ı6

CILJ 3: Domoznanstvo in posebne zbirke 17

5.3 STRATEŠKO PODROČJE 3: Virtualna knjižnica ı 8

CIU 1: Spletna stran knjižnice in družbena omrežja 20

CILJ 2: Ponudba e-virov 21

CI LJ З: Digitalizacija gradiva, priprava in posredovanje e-vsebin 22

5.4 STRATEŠKO PODROČJE 4: Prireditve, bralna kultura in izobraževanje 23

CIU 1: Spodbujanje bralne kulture 25

CILJ 2: Učne in izobraževalne vsebine v učnem centru 27

5.5 STRATEŠKO PODROČJE 5: Promocija, založništvo, zagovorništvo knjižnice 29

CILJ ı: Organizirana promocija knjižnice 30

CI U 2: Razvoj založniške dejavnosti 30

5.6 STRATEŠKO PODROČJE 5: Notranja organiziranost in kadri 32

CILJ ı: Izobraževanje zaposlenih in prenos znanja 32

CIU 2: Komuniciranje in notranja kultura 33
6 ZAKLJUČEK 34

2



Mestna knjižnica Izola

Podatki o knjižnici

• Polni naziv javnega zavoda: Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica di Isola
• Skrajšan naziv: MKI

Sedež zavoda: Ulica Osvobodilne fronte ı5 Izola,
Via del Fronte di Liberazione 15, Isola

• Pravni status: javni zavod
Zavezanec za DDV: NE

• Spletni naslov: knjiznica.izola@guest.arnes.si
• Spletna stran: www.izo.sik.si

Organi in vodstvo knjižnice:

Organa zavoda knjižnice sta direktor in Svet zavoda

Direktor
• Svet knjižnice sestavlja šest članov:

- 2 predstavnika ustanoviteljice
- 2 predstavnika delavcev zavoda
- ı predstavnik uporabnikov
- 1 predstavnik italijanske narodne manjšine
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Mestna knjižnica Izola

1 UVOD

Mestna knjižnica Izola je bila ustanovljena leta 1958. Kot osrednja splošna knjižnica opravlja

knjižnično dejavnost na območju občine Izola, ki je tudi njena ustanoviteljica. Z razvejano

dejavnostjo, ki omogoča najširšemu krogu uporabnikov dostop do knjižničnega gradiva, knjižničnih

storitev in vseživljenjskega učenja, je zasidrana v lokalno okolje.

Izhodišča za nadaljnji razvoj Mestne knjižnice Izola predstavlja neprekinjenost dosedanjega

delovanja, tradicija in pridobljene strokovne izkušnje, zato bomo nadgrajevali že dosežene rezultate

in cilje. Temeljni gradnik prihodnjega delovanja knjižnice je njena nadaljnja usmerjenost k

spremembam in samoiniciativnost v hitro spreminjajočem se lokalnem okolju ter nenehnih izzivih

razvijajoče se družbe. Usmerjenost k uporabnikom, prepoznavanje in zadovoljevanje njihovih potreb

ter zagotavljanje le-tega na učinkovit način bodo v ospredju našega delovanja. Za zagotavljanje

sodobnih in kakovostnih storitev bomo sledili razvojnim usmeritvam knjižničarske stroke in

smernicam sodobne knjižnične prakse. Okrepili bomo sodelovanje in povezovanje knjižnice z

različnimi organizacijami, društvi in posamezniki v lokalnem okolju z namenom načrtovanja,

oblikovanja in ponujanja storitev različnim ciljnim skupinam prebivalcev, ki bodo vključevale

prednosti vsakega od sodelujočih partnerjev. Prizadevali si bomo za učinkovito, ekonomično in

preudarno delovanje, pridobivanje dodatnih virov financiranja z vključevanjem v različne projekte,

vsebinsko povezanih z našo ponudbo.

Knjižnica je pred desetletji na široko odprla vrata neformalnim oblikam učenja z dvema velikima

projektoma, ki sta ponujala raznolike učne pristope in dodano vrednost, znanje. Izolska je poleg
ljubljanske sodila med edini dve splošni knjižnici, ki sta v Sloveniji Izolanom in celotni Obali več kot
dvajset let ponujali popolnoma drugačne načine in oblike učenja. To je bilo za Izolo še posebej
dragoceno, saj v tem času Izola ni imela nikakršnih oblik neformalnega učenja odraslih. Znanje je
pomembno za prihodnost, saj prav na znanju temelječa družba lahko ponuja kakovostnejše življenje
prebivalcem.

Posodabljanju poslovanja in opreme ter zagotavljanju dostopnosti informacij in gradiv je knjižnica
vseskozi sledila in tako smo posodobili skupni knjižnični program za vnos v nacionalno bazo. V
zadnjih letih smo vnesli preostale segmente programa Cobissз ter posodobili poslovanje z e-
poslovanjem, kot so e-računi, plačilo storitev na daljavo, negotovinska plačila za uporabnike.
V letu 2019 nabavljen in aktiviran knjigomat za vračilo gradiva; tako smo bili prva obalna knjižnica z
zunanjim knjigomatom za vračilo gradiva 24 ur/dan, oz. zagotovljeno možnostjo vračila gradiva tudi
izven odpiralnega časa knjižnice. S posodabljanjem računalniške in druge opreme, s predvajanjem
glasbe rastlin, kot edina splošna knjižnica v Sloveniji tudi na ta način ozaveščamo o pomembnosti
narave za človeka tako mlade kot odrasle, z nabavo ЗD opreme za izvedbo delavnic za mlade in
odrasle obiskovalce pa uvajamo in seznanjamo z novimi pristopi do učenja in znanja. Našteto je le del
celovite dejavnosti in ponudbe knjižnice. S svojo dejavnostjo knjižnica deluje tudi izven svojih zidov,
kot npr. s premičnimi zbirkami, v Centru starejših v Livadah, s knjižnico na plaži pri Svetilniku in v
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Mestna knjižnica Izola

Arheološkem parku kot tudi z vrsto prireditev in dogodkov, ki jih je za uporabnike v preteklem
obdobju izpeljala zunaj svoje lokacije.

V preteklem obdobju so strokovne delavke knjižnice v okviru programa splošne knjižnice za
pripadnike narodne skupnosti zaključile nekajletni, retrospektivni vnos knjig knjižnice (Domenico
Lovisato) izolske italijanske narodne skupnosti v slovensko vzajemno knjižnično bazo СОВІЅЅЗ, ѕ tem
je ta zbirka postala del celotne slovenske knjižnične baze, kar predstavlja velik prispevek k vidnosti in
dostopnosti te knjižnice za uporabnike. V tem obdobju načrtujemo možnost dvosmernega članstva
in izposoje gradiva za člane v obeh knjižnicah (splošne in knjižnice italijanske narodne skupnosti
Izola).
Strateški načrt Mestne knjižnice Izola za obdobje 2021 - 2025 je nastal z današnjim znanjem, zato bo
na uresničevanje zastavljenih ciljev vplivalo veliko različnih dejavnikov, kot npr. tudi nepredvidljive
situacije ali drugi dejavniki. Zato bo potrebno vrednotenje in odprte možnosti, posodobitve in
prilagoditve izzivom, ki jih prinašajo spremembe tako na lokalni kot nacionalni ravni ter spreminjajoče
se potrebe uporabnikov, ki jih prinaša hiter družben razvoj.

2. STROKOVNA IZHODIŠČA, ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

2.1 Zakonske in druge pravne podlage

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola (Uradne objave Občine Izola, št.

9/17
• Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št 87/oı s spremembami) in podzakonski predpisi:

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnice (Uradni list RS, št. 29/ОЗ ѕ spremembami)
- Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS, št. 73/ОЗЅ Ѕ
spremembami)
- Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS, št. 105/03 s spremembami)
- Pravilnik o izdaji dovoljenj za vzajemno katalogizacijo (UL RS, št. 107/08)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS, št. 19/ОЗ)

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07-ZUJIK in UPBı, 56/08 in
4/10 in 20/11

Zakon o zavodih (ULRS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami)
• Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 72/93 s premembami in dopolnitvami)

In drugi predpisi:
• Zakon o javnih uslužbencih (UL RS, 56/02 s spremembami in dopolnitvami)

Zakon o javnem naročanju (UL RS, Št. 128/06,16/08,19/10 in 18/11)
• Zakon o računovodstvu (UL RS, št. 23/99,30/02 in 114/06

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS, št. 16/07 _ UPBЗ in 68/08)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07 -UPBı)
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Mestna knjižnica Izola

• Računovodski standardi

Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 57/08,86/08 in 3/09)

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (ULRS, št. 45/04, 39/96, Zlo/97, 82/99,102/00, 52/01,

64/01, 60/08, 61/08)

Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami)

• Zakon za uravnoteženje javnih financ ZUJF (UL RS, št. 40/12)

• Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (UL RS, št. 21/13)

• Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in drugi akti

Temelje za pripravo strateškega načrta so predstavljali tudi naslednji dokumenti:

• Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018-2028 (Nacionalni svet

za knjižnično dejavnost, 2018)

• Nacionalni program kulture 2018-2025

• Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020)

• Strategija kulturne dediščine Republike Slovenije 2020-2023

• Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995)

2.2. Strokovna izhodišča

Izhodišča za pripravo strateškega načrta Mestne knjižnice Izola so ob odsotnosti nacionalne
strategije za kulturo v Republiki Sloveniji in iztekajoči se Strategiji razvoja splošnih knjižnic Slovenije
(2013-2020) predstavljala Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018-
2028 (v nadaljevanju Strokovna priporočila), ki usmerjajo razvoj knjižnic in se nanašajo na
organiziranost in delovanje knjižnične javne službe. Strokovna priporočila dajejo poudarek
povezanosti splošne knjižnice z lokalno skupnostjo, saj le ta kot nosilec programa javne službe s
knjižničnim gradivom in storitvami vpliva na kakovost življenja posameznika in lokalne skupnosti.
Splošne knjižnice spodbujamo uporabo knjižnice in s tem prispevamo k razvoju znanja in kulture,
poznavanju različnih pismenosti, k socialni strpnosti in širimo razvoj demokratičnega odločanja
Strokovna priporočila so tista, ki prinašajo nov, svež pogled na delovanje knjižnic v sodobni družbi,
usmerjajo njihov razvoj, hkrati pa se dotikajo tudi področja organiziranosti in delovanja knjižnične
javne službe. Z definicijo pojma knjižničnih vlog vpeljujejo drugačen pristop k vrednotenju in
spremljanju delovanja splošnih knjižnic, pri čemere upoštevamo kontekst posameznih lokalnih
skupnosti. Knjižnična vloga poveže vse vidike posameznega področja delovanja in naravnanost k
določenemu cilju, pri čemer upošteva, da je za dosego ciljev potrebna ustrezna sestava različnih
elementov delovanja knjižnice (zagotavljanje ustreznega gradiva, izvajanje različnih storitev v
primernih prostorskih pogojih, z ustrezno opremo in usposobljenim osebjem, z upoštevanjem pravil
poslovanja). Knjižnične vloge so opredeljene kot smernice za strateško načrtovanje knjižnice. V
strateškem načrtu Mestne knjižnice Izola za obdobje 2021 - 2025 smo jih vključili oz. preoblikovali ter
združili v posamezna strateška področja, ki predstavljajo okvir delovanja ustanove in doseganje
ciljev, temelječih na dosedanjem razvoju, tradiciji in pridobljenih strokovnih izkušnjah.
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Pri pripravi strateškega načrta je upoštevan dosedanji razvoj knjižnice, pridobljene izkušnje, vizija in
poslanstvo knjižnice, kadrovski in materialni potencial, pričakovanja uporabnikov in ostale lokalne
skupnosti, zaposlenih, organa upravljanja in ustanovitelja. Oblikovani so cilji, ki jih želimo doseči v
kratkoročnem in dolgoročnem obdobju in so nadgradnja načrtovanj, ocen in spoznanj, ki jih
prikazujejo letna poročila preteklih obdobij ter letni načrt dela tekočega leta. Naši začrtani cilji so tisti,
na katerih bomo gradili uspeh in prepoznavnost naše ustanove. S skupnimi močmi si bomo
prizadevali ustvariti sodobno knjižnico, ki bo sprejemala nove izzive in svoj program odzivno
prilagajala morebitnim spremembam.

Knjižnica je že z doseženimi cilji začrtala dejavnost in se usmerja k novim ciljem. S posluhom za
uporabnika in strokovnimi izkušnjami zaposleni sledimo sodobnim potrebam in željam uporabnikov. 1
Program knjižnične javne službe zastavljamo glede na prioritete in razpoložljive možnosti ter glede
na lokalne potrebe skupnosti ter tako prispevamo k razvoju in dobrobiti lokalne skupnosti in družbe
nasploh.

Temeljne usmeritve so v skladu z dosedanjim delovanjem sledeče:
• Okolje in prostor knjižnice prijazen za uporabnike in zaposlene;
• kakovostna in aktualna knjižnična zbirka, njena izgradnja in upravljanje sodijo med temeljne

naloge knjižnice. Zbirko dopolnjujemo s sodobnimi, za uporabnike atraktivnimi oblikami
gradiva, kot so e-viri: podatkovne zbirke, e-knjige, e-periodike). Med upravljanje knjižnične
zbirke sodi tudi odpis gradiva, ki poteka v skladu z zakonodajo na tem področju;

• spodbujanje uporabnikov za samostojno iskanje gradiva ter možnost samostojne izposoje z
nabavo notranjega knjigomata za izposojo gradiva ter že z obstoječim, zunanjim za vračilo
gradiva; 1

• srečavanje, učenje in druženje v knjižnici je usmerjenost k uporabnikom z upoštevanjem
spreminjajočih se potreb in želja, ki jih bo mogoče uresničiti v okviru danih prostorskih 1
pogojev ali v novih prostorih. Cilj je srečevanje, učenje in druženje v knjižnici;

• sledenje zahtevam sodobne knjižnične prakse in razvojnim trendom knjižničarstva, predstavlja
uvajanje novih storitev in praks, prilagajanje prostora in izobraževanju zaposlenih; 1

• nadaljevanje in izgradnja virtualne knjižnice bo usmeritev v prihodnjih letih, ne le spletne
strani knjižnice in ponudbe njenih storitev, temveč prisotnost na spletnih portalih, kjer bomo
vnašali lokalne domoznanske vsebine, ki bodo dostopne vsem uporabnikom oz. ustvarjanje
lastnih digitalnih zbirk. (zbirka igrač, razglednice, lokalna dediščina);

• Promocija in prisotnost knjižnice na družbenih omrežjih je usmeritev v prihodnosti, kjer bodo
informacije, zbirke in lokalna dediščina širše dostopne;

• širitev možnosti izobraževanja odraslih in mladih te ponudbe, iskanja in izmenjave znanj;
• dejavnost knjižnice omogoča brezplačno dostopnost do informacij in znanja;
• iskanje dodatnih virov financiranja preko projektov in razpisov;
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. v sodelovanju z ustanoviteljico in drugimi iskanje možnosti zelenih, naravnih energetskih virov

za zgradbo.

3. POSLANSTVO
Knjižnica ima dolgoletno tradicijo, vpeta v lokalno okolje sodi med storitvene dejavnosti na področju

kulture, izobraževanja in znanosti. Vpliva na znanje posameznika, razvija zavest tako pri posarnezniku

kot skupnosti, prispeva k občutku skupnosti, ima pomembno izobraževalno vlogo, vpliva na

pismenost, gospodarski razvoj ...

verjamemo, da so knjižnične in informacijske storitve ključne za učečo družbo in njeno prihodnost,

saj znanje in informacije prispevajo k razvoju človeškega potenciala, civilizacijskemu napredku in

ohranjanju razsvetljenega upravljanja z družbo.

4. VIZIJA
Nenehno zagotavljanje hitrega in obsežnega dostopa do znanja in informacij ter uvajanje in

prilagajanje novih storitev v dolgoročno korist za uporabnike.

Zagotavljanje potreb najširšega kroga uporabnikov je ključno za delovanje knjižnice v prihodnosti.

Knjižnica je aktivni člen v razvoju in možnostih umeščanja in uporabe novih tehnologij, s čemer bo
omogočala enak dostop do znanja in informacij za vse.

Spoštovanje individualnosti in celovitosti uporabnikov in zaposlenih ter ustvarjanje spodbudnega
okolja za srečevanje, druženje, razvoj ustvarjalnosti, učinkovitosti in osebne odgovornosti zaposlenih
in uporabnikov.

Timsko delo kolektiva, izmenjava in nadgrajevanje znanja ter skrb za profesionalni in etični pristop do
vsakega člana kolektiva in uporabnika predstavlja skupen cilj in zadovoljstvo vseh.

Ohranjanje in razvoj dinamičnosti splošne knjižnice, vpete v dvojezično okolje, bomo dosegali z

• odličnostjo naše knjižnične zbirke v fizični in virtualni knjižnici
• z miselnostjo in prakso učinkovitega dela za javnost
• z zagovarjanjem in uvajanjem učinkovito podprte tehnologije
• z učinkovitim delom na področju razvoja knjižnice in stroke,
• s prijaznostjo, strokovnostjo in delovno vnemo /predanostjo zaposlenih, zavezanih k najvišjim

idealom knjižničnih in informacijskih storitev
• s promocijo in ohranjanjem dediščine in dobrobiti njenih prebivalcev
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5. STRATEŠKA PODROČJA IN CIUI 2021 - 2025

5.1 STRATEŠKO PODROČJE ı: Okolje in prostor knjižnice

Cilji:
• skupaj z ustanoviteljico poiskati celovito rešitev prostorske problematike knjižnice
• ureditev zunanjih površin knjižnice
• privlačna in urejena okolica knjižnice

Pričakovani učinki:
k Pregledno urejena knjižnična zbirka
> urejeni prostori javnega in kotički za individualno oz. delo v manjših skupinah
7 Naravna svetloba in ena etaža brez stopnišč in dvigal, dostopna za vse ciljne skupine
1 Mirna in nehrupna okolica, opremljena z opremo za šport
1 Ureditev učne, botanične, turistične, pravljične poti od mesta do knjižnice

Kazalniki uspešnosti:
> Povečan obisk, zadovoljstvo uporabnikov

Viri financiranja: Mestna knjižnica Izola, Občina Izola /podlaga so sprejeti in odobreni letni načrti
oz. večletni načrti investicij/

Od začetka delovanja knjižnice do danes je sledilo veliko sprememb na področju posodabljanja
poslovanja, uvajanja računalniške tehnologije, več adaptacij prostorov, preselitve na sedanjo lokacijo,
kjer smo obogatili delovanje in povečali raznolikost ponudbe in storitev. V zadnjih petih letih smo
posodabljali poslovanje z prehodom na vse segmente nadgrajenega poslovanja v vzajemni knjižnični
bazi, nabavili različno opremo za posodabljanja poslovanja, prilagajali poslovanje v času epidemije, da
bi na vse načine uporabnikom omogočili dostopnost storitev tudi na daljavo (povečan nakup e-knjig,
nakup zvočnih knjig, izposoja na dom, po pošti....).

V prihodnosti bomo skupaj z ustanoviteljico iskali možnosti za zagotavljanje ustreznega
prostorskega standarda za knjižnico - kot prostora za učenje, srečevanje in druženje različnih
uporabnikov. Knjižnica je že desetletja prostor neformalnega učenja in podpora vseživljenjskemu
učenju, tako fizično kot na daljavo. Povečanje obstoječega prostora z nadzidavo nadstropja nad
knjižnico ali z morebitno širitvijo v zgradbo vrtca, v kolikor bi za vrtec lahko poiskali ustreznejše
rešitve, bi v knjižnici širili možnosti za vse generacije in starostne skupine, ki jim je knjižnica varno
zavetje, ki ga nudijo prostori javnega ob hkratnem omogočanju zasebnega, saj bi se s širitvijo v
prostor lahko odprle možnosti za delo in učenje v manjših skupinah, individualni učni prostori,
prostori za delavnice in ustvarjalnice ipd., kot kažejo primeri praks svetovnih knjižnic. Knjižnica kot
prostor učenja, srečevanja in druženja ter varno zavetje za uporabnike vseh starostnih skupin in
generacij, za vse iskalce različnih znanj ter kakovostne izrabe prostega časa v knjižnici.
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