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Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2022
Načrt letnega nakupa knjižničnega gradiva je prikaz nabavne politike knjižnice in se izvaja na
podlagi strokovnih načel, ki veljajo za oblikovanje zbirk splošnih knjižnic, upošteva pa tudi
neposredne potrebe okolja, v katerem knjižnica deluje.
Načrt je pisni dokument z merili, ki nas zavezuje k odgovornemu ravnanju pri izbiri in nakupu
knjižničnega gradiva. Oblikujemo ga na podlagi ocene potreb uporabnikov in vrednotenja
obstoječe zbirke.
Pri oblikovanju letnega načrta upoštevamo:
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01 in 96/02).
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03).
Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). (2005).
Manifest o splošnih knjižnicah (1994).
Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 20132020. (2012).
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS št. 88/03).
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS št. 99/13).
Na nabavo knjižničnega gradiva vplivajo:
poslanstvo knjižnice,
količina izdanih publikacij (izbor),
finančne omejitve,
temeljna načela izgradnje knjižničnih zbirk (ustreznost,
preudarnost).

izčrpnost,

strokovnost,

Z načrtovanim nakupom želimo doseči cilje za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega
gradiva za vse prebivalce na območju naše knjižnice. Knjižnično gradivo je tako bralcem na
območju občine dostopno v Ljudski knjižnici Metlika, od leta 2010 pa tudi v potujoči knjižnici
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki ima v naši občini 5 postajališč.
Na ta način je knjižnično gradivo dostopno vsem prebivalcem na območju občine Metlika.
Gradivo v Ljudski knjižnici Metlika je v prostem pristopu, pregledno označeno in razporejeno po
sistemu UDK, posebej za odrasle in mladino.
Na oddelku za otroke in mladino je knjižnično gradivo razvrščeno po starostnih stopnjah.
V Ljudski knjižnici Metlika knjižnično gradivo ni dostopno za invalide, načrtujemo pa gradnjo
nove knjižnice, ki bo prijazna za invalide.
Načrtujemo nakup knjižničnega gradiva vseh tematskih oz. predmetnih področij od 0 – 9 po UDK.
Gradimo domoznansko zbirko gradiva, v letu 2009 smo začeli ustvarjati zbirko knjižničnega
gradiva v romskem jeziku, saj na področju občine Metlika po neuradnih podatkih živi preko 330
Romov.
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VSEBINSKI KRITERIJI, PO KATERIH BOMO NAČRTOVALI NAKUP
a)
Strokovno gradivo (50 % nakupa)
Izbirali bomo strokovno gradivo, namenjeno izobraževanju, raziskovanju mladine in odraslih ter
vseživljenjskemu učenju. Posebno pozornost bomo namenili izvirnim slovenskim strokovnim
delom za mladino in odrasle.
Preučili bomo statistiko izposoje strokovne literature in dobljene podatke upoštevali pri nakupu.
Spremljali bomo ponudbo in kupovali več literature za ta področja. Hkrati bomo skrbeli za
uravnoteženo zastopanost vseh strok.
b)
Leposlovje (50 % nakupa)
Prednostno bomo kupovali:
leposlovje slovenskih avtorjev,
prevode klasičnih del,
prevode kvalitetnega tujega leposlovja,
knjižnično gradivo, katerega izdajo bosta finančno podprli Javna agencija za knjigo oz.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost v okviru založniških programov in projektov s področja
kulture (vsaj 15 % naslovov).
Kupili bomo tudi nekaj izvodov kvalitetne literature v tujih jezikih, med drugim tudi literaturo, ki
jo potrebujejo mladi za bralne značke pri tujih jezikih in za druga tekmovanja iz tujih jezikov.
c)
Neknjižno gradivo
V Metliki in okolici ni videoteke, zato je v Ljudski knjižnici Metlika povpraševanje po
neknjižnem gradivu, predvsem po animiranih in igranih filmih, tako za otroke in mladino kot za
odrasle.
Pri glasbi se bomo prilagajali ponudbi na trgu in povpraševanju naših uporabnikov. V zadnjem
času opažamo manjše povpraševanje po tovrstnem gradivu (pokazatelj – statistika izposoje na
dom).
V letu 2020 smo začeli ustvarjati igroteko. Kupujemo poučne igre, s katerimi uporabniki
pridobivajo nova znanja in kvalitetno preživljajo svoj prosti čas.
d)
Gradivo za otroke in mladino (30 %)
V letu 2022 načrtujemo nakup 30 % naslovov za otroke in mladino. Prednostno bomo kupovali
izvirne slovenske slikanice in ostalo gradivo domačih avtorjev, kvalitetne prevode tuje mladinske
literature ter kvalitetno poučno gradivo za otroke in mladino. Posebej bomo pozorni na knjige, ki
so bile nagrajene z oznako kakovosti »zlata hruška«.
e)
Domoznansko gradivo
V naši knjižnici imamo zbirko domoznanskega gradiva, ki jo bomo redno dopolnjevali z
domoznanskim gradivom na različnih nosilcih.
f)
Gradivo v romskem jeziku
V občini Metlika živi po neuradnih podatkih preko 330 Romov in v naši knjižnici gradimo zbirko
gradiva v romskem jeziku. Knjižnica razvija projekt »Romi, povabljeni v knjižnico«. V letu 2022
bomo nadgrajevali zbirko, čeprav je tovrstna ponudba gradiva na našem trgu skromna.
g)

Izposoja zvočnih in e-knjig

Ljudska knjižnica Metlika v letu 2022 načrtuje tudi nakup in izposojo e-knjig na portalu Biblos ter
zvočnih knjig na portalu Audibook.
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CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI V LETU 2022
Z načrtovanim nakupom se želimo v okviru danih finančnih zmožnosti v največji meri približati
zakonskim kriterijem glede nabave knjižničnega gradiva. Upoštevali bomo priporočeno razmerje
med strokovnim in leposlovnim gradivom ter gradivom za otroke in mladino ter gradivom za
odrasle.
Spodbujali bomo bralno kulturo in bralne navade naših uporabnikov ter razvijali funkcionalno
pismenost. Posebno pozornost bomo posvetili najstnikom, predvsem srednješolski populaciji
knjižničnih uporabnikov. Najstnike bomo vzpodbujali pri branju kvalitetne mladinske literature.
Ljudska knjižnica Metlika v letu 2022 načrtuje nakup knjižničnega gradiva po naslednjih
kriterijih:
 Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja
Ljudska knjižnica Metlika izvaja knjižnično dejavnost za področje občine Metlika, ki ima 8.480
prebivalcev (podatek SURS za leto 2020).
V občini Metlika je približno 43 % delovno aktivnega prebivalstva (podatek za leto 2020).
Naša dolžnost in poslanstvo je zadovoljevati splošne izobraževalne, informacijske, raziskovalne,
kulturne, socialne ter komunikacijske potrebe okolja, zato zbiramo, obdelujemo, hranimo,
vzdržujemo in posredujemo knjižnično gradivo vseh vrst na različnih medijih.
V letu 2022 bomo prednostno kupovali:
leposlovje slovenskih avtorjev,
prevode klasičnih del,
prevode kvalitetnega tujega leposlovja,
knjižnično gradivo, katerega izdajo bosta finančno podprli Javna agencija za knjigo oz.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost v okviru založniških programov in projektov s
področja kulture (vsaj 15 odstotkov naslovov),
domoznansko gradivo,
gradivo s področja humanistike in drugo.
Knjižnično gradivo (predvsem strokovno, pa tudi leposlovno), ki ga bomo prednostno kupovali,
bo namenjeno izobraževanju ter raziskovanju mladine in odraslih ter podpora vseživljenjskemu
učenju naših uporabnikov.
Vsa naša dejavnost je podprta s primernim knjižničnim gradivom. Pri nakupu upoštevamo
zahtevnost naših uporabnikov ter njihove potrebe, povpraševanja.
 Razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti
V Ljudski knjižnici Metlika razvijamo branje, bralno kulturo in informacijsko pismenost s
številnimi dejavnostmi tako za odrasle kot za otroke in mladino.
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Tudi v letu 2022 bomo za odrasle organizirali:
Bralno značko za odrasle – bralni klub (spodbujamo branje kakovostnih literarnih del, s
poudarkom na delih slovenskih avtorjev, ki jih tudi prednostno kupujemo; pripravimo
priporočilni seznam knjig),
literarne večere in pogovore o knjigah (predvsem aktualne slovenske in domoznanske
avtorje),
predavanja (različna področja),
razstave,
knjižne uganke za odrasle,
tečaje in delavnice,
»Srečanje s knjižničarko« v Domu starejših občanov Metlika,
drugo.
Za otroke in mladino bomo organizirali:
pravljične ure (knjige slovenskih avtorjev, slovenske ljudske pravljice, kakovostna tuja
mladinska literatura),
ustvarjalne delavnice,
»Vrtec na obisku«,
bibliopedagoške ure,
počitniške dejavnosti,
knjižne uganke,
predšolsko bralno značko (s priporočilnim seznamom kvalitetnih slikanic),
razstave,
projekt »Romi, povabljeni v knjižnico«,
reševanje Mega kviza,
Rastem s knjigo,
drugo.
Vsa dejavnost za otroke in mladino je podprta s knjižničnim gradivom različnih področij,
zahtevnosti in starostnih stopenj.
 Značilne potrebe okolja
V občini Metlika imamo dve osnovni šoli – Osnovno šolo Metlika s podružnično šolo Suhor in
Osnovno šolo Podzemelj. V občini ni srednje šole, višjih ali visokošolskih zavodov.
V letu 2022 načrtujemo 50 % leposlovnega in 50 % strokovnega gradiva.
Osrednja kulturna ustanova je poleg Ljudske knjižnice Metlika še Belokranjski muzej. V občini
delujejo številna društva, tako kulturna kot športna, humanitarna in druga. Njihovo delovanje
podpiramo z nakupom primernega knjižničnega gradiva.
V Ljudski knjižnici Metlika se zavedamo, da morajo biti za uspešno doseganje naših ciljev naše
storitve v celoti dostopne vsem potencialnim uporabnikom. Čeprav imamo na razpolago relativno
malo finančnih sredstev, se trudimo, da v nakup vključimo vse uporabnike in ciljne skupine.
Ljudska knjižnica Metlika ima naslednje ciljne skupine:
PREDŠOLSKI OTROCI: Knjižnica sodeluje z Otroškim vrtcem Metlika, ki je edini vrtec v naši
občini. Skupine iz vrtca nas večkrat obiščejo (»Vrtec na obisku«), da jim predstavimo knjižnico in
knjižnično zbirko. V naši knjižnici se zavedamo, kako pomembno je, da se otrok že v
"predbralnem obdobju" sreča s knjigo, zato že 26 let zaporedoma organiziramo predšolsko
bralno značko (s priporočilnim seznamom gradiva, ki daje poudarek izvirni slovenski in
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kvalitetni prevedeni literaturi za to starostno stopnjo). Za predšolske otroke izvajamo tudi ure
pravljic, igralne ure s knjigo, ustvarjalne delavnice, lutkovne predstave in drugo.
Načrtno kupujemo tudi gradivo v romskem jeziku ali dvojezično ter ustvarjamo zbirko gradiva v
romskem jeziku.
Pri izgradnji knjižnične zbirke za to starostno stopnjo je naše vodilo kvalitetna vsebina in
ilustracije, umetniška vrednost, vzgojna in poučna vsebina. Prednostno kupujemo izvirne
slovenske slikanice in ostalo gradivo domačih avtorjev ter kvalitetne prevode. Naročamo tudi
periodični tisk za predšolske otroke in neknjižno gradivo.
OSNOVNOŠOLCI: V občini Metlika imamo dve osnovni šoli: Osnovno šolo Metlika s
podružnično šolo Suhor in Osnovno šolo Podzemelj. S šolami dobro sodelujemo, za osnovnošolce
pripravljamo bibliopedagoške ure, predstavitve knjižnice, razstave, usposabljanja za uporabo
knjižnice (iskanje gradiva v sistemu Cobiss) in drugo. Sodelujemo v projektih Rastem s knjigo
(sedmošolci), Mega kviz itd.
Skrbno izbiramo in načrtujemo del zbirke, ki je namenjen osnovnošolcem, s pestrim izborom tako
strokovnih kot leposlovnih knjig, serijskih publikacij in neknjižnega gradiva. Sodelujemo s
šolskimi knjižnicami in dopolnjujemo zbirko z gradivom za domače branje, bralno značko, eko
bralno značko, s strokovnim gradivom za referate, seminarske naloge in drugo. Prednostno
kupujemo dela domačih avtorjev in kvalitetne prevode tujih avtorjev.
SREDNJEŠOLCI: V Metliki ni srednje šole. Naši srednješolci obiskujejo srednje šole v drugih
krajih (Črnomelj, Novo mesto …), a si kljub temu gradivo izposojajo tudi v naši knjižnici, zato
kupujemo gradivo za domače branje v srednjih šolah, knjige za bralne značke, strokovno
literaturo, serijske publikacije in neknjižno gradivo.
ŠTUDENTI: Pri izgradnji knjižnične zbirke upoštevamo tudi to ciljno skupino z nakupom
leposlovja ter strokovne in znanstvene literature z vseh področij. Opažamo, da je v naši občini tudi
večje število študentov ob delu, ki gradivo iščejo v naši knjižnici.
V naši knjižnici imamo tudi referenčno zbirko.
ZAPOSLENI, BREZPOSELNI, UPOKOJENCI: Naš cilj je odraslim bralcem ne glede na
njihov status ponuditi širok izbor leposlovnega in strokovnega gradiva. Tako kot doslej bomo v
letu 2022 prednostno nabavljali:
leposlovje slovenskih avtorjev,
prevode klasičnih del,
prevode kvalitetnega tujega leposlovja,
knjižnično gradivo, katerega izdajo bosta finančno podprli Javna agencija za knjigo in
Javna agencija za raziskovalno dejavnost v okviru založniških programov in projektov s
področja kulture (vsaj 15 odstotkov naslovov),
domoznansko gradivo,
gradivo s področja humanistike in drugo strokovno literaturo (UDK 0 – 9).
V Ljudski knjižnici Metlika organiziramo Bralno značko za odrasle, ki jo osvoji vsako leto
več bralcev. Beremo slovenske avtorje, kvalitetne prevode, tudi domoznanske avtorje. Enkrat
mesečno se dobivamo v bralnem klubu in se pogovarjamo o prebranem delu, občasno povabimo
avtorje, da nam sami predstavijo svoja dela.
Posebna oblika dela z odraslimi bralci je tudi »Srečanje s knjižničarko« v Domu starejših
občanov Metlika. Enkrat mesečno knjižničarka obišče Dom starejših občanov, kjer se v skupini
zberejo bralci, ki radi berejo, poslušajo zgodbe, sami ne morejo priti v knjižnico ali samo zaradi
druženja. Predstavi jim knjižne novosti, prinese gradivo, ki so ga želeli, jim prebere zgodbo,
skupaj pregledajo revijo Bukla in drugo.
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 Posebne potrebe okolja
Upoštevamo tudi posebne potrebe okolja. V naši občini po neuradnih podatkih živi preko 300
Romov in v knjižnici smo začeli graditi zbirko knjižničnega gradiva v romskem jeziku, ki jo bomo
nadgrajevali tudi v letu 2022.
Ker živimo na obmejnem območju z Republiko Hrvaško, bomo po svojih zmožnostih in glede na
povpraševanje nabavljali tudi knjižnično gradivo v hrvaškem jeziku.
V letu 2022 bomo v okviru finančnih zmožnosti kupovali tudi gradivo za uporabnike s posebnimi
potrebami (gradivo s povečanim tiskom, zvočne knjige, gradivo, priporočeno za dislektike itd).
V knjižnici imamo »kotiček za dislektike« in posebej označeno gradivo, ki ga priporočamo
dislektikom, slabovidnim osebam ter osebam, ki so tuje govoreče.
Leta 2020 se je v času zaprtja knjižnic zaradi epidemije koronavirusa pokazala večja izposoja eknjig, ki jih našim članom ponujamo preko portala Biblos.
V knjižnici imamo poleg zgoščenk na voljo tudi nekaj zvočnih knjig, od leta 2020 svojim članom
ponujamo tudi avdioknjige preko portala Audibook.
Ustvarjamo in dograjujemo zbirko domoznanskega gradiva.
 Aktualnost knjižničnega gradiva
V Ljudski knjižnici Metlika skrbimo za aktualnost knjižničnega gradiva. Vsakih pet let
opravimo inventuro knjižničnega gradiva. Zadnjo inventuro smo opravili v letu 2018. Prav tako
smo sproti odpisovali poškodovano knjižnično gradivo, zadnja leta pa tudi bolj načrtno in
intenzivno odpisujemo ter izločamo neaktualno, zastarelo gradivo. Knjižnična zbirka izpolnjuje
pogoj 4 izvodov knjig na prebivalca.
Knjižničarji spremljamo knjižno produkcijo v Sloveniji, knjižne novosti gradiva na vseh medijih,
obiskujemo knjižne sejme (Slovenski knjižni sejem, Dolenjski knjižni sejem, Bologna po Bologni
itd.) in predstavitve založb.
Tudi v letu 2022 bomo za aktualnost knjižnične zbirke skrbeli z rednim dopolnjevanjem in rednim
odpisovanjem knjižničnega gradiva. Pri tem bomo upoštevali navodila NUK-a o izločanju in
odpisu gradiva.
V letu 2022 bomo upoštevali tudi vsebine, povezane z obeležitvijo obletnic oz. pomembnejših
dogodkov.
 Zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva
Število enot knjižničnega gradiva načrtujemo glede na finančne zmožnosti. Po splošnih kriterijih v
letu 2022 načrtujemo nakup 1.229 enot knjižničnega gradiva, kar pomeni 0,14 enote na prebivalca.
Načrtujemo nakup približno 80 naslov informativnega periodičnega tiska v osrednji knjižnici. Kar
nekaj naslovov informativnega periodičnega tiska dobivamo tudi brezplačno, tako da je prirast letega okrog 100 naslovov letno.
Imamo le eno organizacijsko enoto – osrednjo knjižnico; ostale kraje v občinski mreži »pokriva«
bibliobus Knjižnice Mirana Jarca, ki ima v naši občini 5 postajališč.
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 Zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih
Tako kot doslej bomo tudi v letu 2022 pri izgradnji knjižnične zbirke pozorni na zastopanost
knjižničnega gradiva na različnih medijih. Le-to zagotavljamo z izborom in nakupom
avdiovizualnega gradiva, elektronskih virov in vseh drugih netiskanih medijev kot nosilcev zapisa.
Zbirka neknjižnega gradiva v knjižnici obsega AV gradivo: zvočne in video kasete, CD plošče,
CD-romi, DVD-ji (zvočni posnetki, glasbene zgoščenke, pripomočki za učenje jezikov, zvočne
knjige, multimedijske predstavitve in drugo) ter kartografsko gradivo, notne zapise in nekaj igrač.
V letu 2022 načrtujemo tudi nakup in izposojo elektronskih in zvočnih knjig ter igrač oz.
didaktičnih iger.
 Zastopanost različnih tematskih oz. predmetnih področij
Prav tako bomo v letu 2022 skrbeli za tematsko pestrost oziroma zastopanost različnih
tematskih oz. predmetnih področij. Kupovali bomo gradivo različnih tematskih oz. predmetnih
področij – po UDK od 0 do 9. Upoštevali bomo povpraševanje, potrebe in strukturo uporabnikov
naše knjižnice. Redno bomo spremljali knjižne novosti vseh predmetnih področij in opravili nakup
čim prej po izidu. Pri leposlovju bomo prednostno kupovali domače avtorje, prevode klasičnih del,
domoznansko gradivo ter vsa področja strokovne literature. Kupovali bomo publikacije, katerih
izdajo bosta podprli Javna agencija za knjigo oz. Javna agencija za raziskovalno dejavnost. V letu
2022 načrtujemo nakup 50 % strokovnega in 50 % leposlovnega gradiva.
Organizirali bomo literarne večere in predstavitve knjig, tako leposlovnih kot strokovnih.
Pripravljali bomo knjižne razstave in predstavitve novosti.
Načrtujemo nakup okoli 30 % naslovov gradiva za otroke in mladino in 70 % naslovov gradiva za
odrasle.
Naš cilj je oblikovati knjižnično zbirko, ki bo zadovoljevala potrebe vseh naših zdajšnjih in
potencialnih uporabnikov. V letu 2022 ostaja prednostna naloga naše knjižnice povečati članstvo
in obrat izposoje knjižničnega gradiva.
 Omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju
knjižnice
Knjižnično gradivo je prebivalcem na območju občine Metlika dostopno v Ljudski knjižnici
Metlika – v osrednji knjižnici. V občini razen Metlike ni krajev z nad 1.500 prebivalci. V naši
občini deluje potujoča knjižnica – bibliobus Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Ima 5
postajališč:
IME IZPOSOJEVALIŠČA –

IME KRAJA, PRIPADAJOČEGA IZPOSOJEVALIŠČU

postanek bibliobusa
SUHOR

Hrast, Dole, Drage, Božič Vrh, Ravnace, Jugorje,
Lokvica, Dragomlja vas, Bušinja vas, Trnovec, Brezovica,
Lešče

RADOVICA

Slamna, Bojanja vas, Krašnji Vrh, Radoši, Boldraž

DRAŠIČI

Drašiči
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KRASINEC

Zemelj, Podzemelj, Kapljišče, Škrilje, Mlake, Boginja vas,
Prilozje, Boršt, Grm

GRADAC

Klošter, Okljuka

Tako je knjižnično gradivo dostopno vsem prebivalcem na območju občine Metlika.
 Zastopanost publikacij čim več slovenskih založb
Nabavljamo knjižnično gradivo čim več različnih slovenskih založb.
 Dostopnost informacij o kupljenem gradivu v katalogu vzajemnega bibliografskega
sistema
Informacije o kupljenem gradivu so dostopne v katalogu vzajemnega bibliografskega sistema.
 Načrtovano tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice
V letu 2022 načrtujemo 57 ur odprtosti osrednje knjižnice tedensko.
 Načrtovani delež odprtosti organizacijskih enot v skladu z določbami Uredbe
Imamo eno organizacijsko enoto – osrednjo knjižnico, ki je odprta 57 ur tedensko, kar pomeni 126
% delež odprtosti glede na določila Uredbe.
Bibliobus Knjižnice Mirana Jarca zaenkrat vozi enkrat mesečno.
 Načrtovani delež odprtosti organizacijskih enot z dostopom do vzajemnega kataloga
Ljudska knjižnica Metlika ima eno organizacijsko enoto – osrednjo knjižnico z dostopom do
vzajemnega kataloga (100 %).
 Načrtovani obrat izposoje knjižnične zbirke osrednje knjižnice
Načrtujemo 1,9 obrat izposoje zbirke osrednje knjižnice (ob upoštevanju izposoje na dom in v
knjižnici, ob upoštevanju vseh transakcij bo obrat izposoje večji).
 Načrtovano število včlanjenih prebivalcev
Načrtujemo okrog 1.696 včlanjenih prebivalcev, kar pomeni 20 % vseh prebivalcev občine
Metlika. Čim bolj dosledno bomo upoštevali pravilo, da članska izkaznica ni prenosljiva in tudi
tako povečevali število aktivnih članov, saj se žal še vedno dogaja, da si na eno izkaznico izposoja
gradivo cela družina.
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Ljudska knjižnica Metlika ima veliko število uporabnikov knjižnice, ki niso včlanjeni v knjižnico,
uporabljajo pa predvsem e-knjižnico in čitalnico.

POSLANSTVO LJUDSKE KNJIŽNICE METLIKA
Motivirani in profesionalni knjižničarji zagotavljamo vsem obiskovalcem brezplačne storitve in
demokratičen dostop do informacij. Spodbujamo bralno kulturo in vseživljenjsko izobraževanje.
Ohranjamo kulturno identiteto in s svojimi storitvami sooblikujemo podobo Metlike in njene
okolice. Do svojega okolja in uporabnikov smo družbeno odgovorni in transparentni. O svojem
delu redno poročamo ter seznanjamo javnost o svojih storitvah. Spremljamo zadovoljstvo
uporabnikov in si prizadevamo za njihovo zaupanje in splošen ugled knjižnice v družbi.
Z bibliobusom Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto vzpostavljamo kvalitetno knjižnično mrežo v
celotni občini, zagotavljamo povečan in kvaliteten izbor knjižničnega gradiva. Ljudska knjižnica
Metlika zbira domoznansko gradivo, ki je v knjižnici postavljeno ločeno od ostalega gradiva.
Smo in želimo ostati splošna knjižnica, ki:
- je kulturno središče, ki skrbi za ohranjanje kulturne dediščine ter prenaša spoštljiv odnos
do nje na vse generacije,
- širi bralno kulturo,
- je socialno središče različnih mnenj, zamisli in spoštuje pravico vseh do svobodne izbire
knjižničnega gradiva in storitev,
- je gostoljuben prostor strokovno usposobljenih, prijaznih in komunikativnih knjižničark in
knjižničarjev,
- se odziva na potrebe okolja ter s svojimi dejavnostmi bogati kulturno družabno in duhovno
življenje,
- je informacijsko središče,
- z bibliobusom obišče tudi manjše kraje v občini,
- si v okviru materialnih možnosti prizadeva uvajati nove tehnologije in novosti v stroki.

VIZIJA LJUDSKE KNJIŽNICE METLIKA
Naša vizija so ustrezni prostori, storitve v skladu s strokovnimi usmeritvami ter pričakovanji,
potrebami in zahtevami uporabnikov. S strokovno usposobljenimi, kompetentnimi in motiviranimi
zaposlenimi želimo ostati prijazna knjižnica, ki bo svojim uporabnikom še naprej dvigovala
kvaliteto življenja, omogočala vseživljenjsko izobraževanje in kakovostno izpolnjevanje prostega
časa.
Prizadevali si bomo naše storitve približati najširšemu krogu prebivalstva, prepoznavni želimo biti
v našem lokalnem okolju, regionalnem, slovenskem in evropskem, kar nam je že uspelo s projekti,
kot so »Romi, povabljeni v knjižnico«, »Modra polica«, »Bilo je …«, »Zimske kratkočasnice« itd.
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Pripravila: Marta Strahinić
Metlika, november 2021

Marta Strahinić,
direktorica
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