Knjižnica Škofljica uspešno deluje
Najprej bi želela povedati, da je resnično lepo delati v občini, ki
ima posluh in razumevanje za razvoj občinske knjižnice, saj s
sredstvi, ki nam jih vsako leto namenja lahko uspešno
uresničujemo kulturne, informacijske, izobraževalne in razvedrilne
potrebe uporabnikov knjižnice. Zato se v imenu MKL Knjižnice
Škofljica zahvaljujem vodstvu občine, ker zagotavlja pogoje za
uspešno izvajanje knjižnične dejavnosti v zadovoljstvo naših
uporabnikov.
Zaposleni v MKL se trudimo za čim večjo in čim bolj kvalitetno
dostopnost knjižničnih storitev uporabnikom Knjižnice Škofljica.
Zavedamo se, da strokovnost, prijaznost, kvalitetne storitve in
pestra ponudba ter tekoč dotok novega knjižničnega gradiva vodi
do zadovoljnih uporabnikov, ki knjižnico redno obiskujejo in se v
knjižnico radi vračajo.
Z veseljem ugotavljamo, da je bila višina proračunskih sredstev
primerna za nakup knjižničnega gradiva, tako da je zbirka
obogatena. Zadovoljni smo, ker imamo na voljo več gradiva za
domače branje in bralno značko in nam ni več potrebno množično
pošiljati mladih bralcev v druge knjižnice. Z izborom knjig so zelo
zadovoljni tudi odrasli, saj dobivamo po dva izvoda zelo branih
avtorjev. Nakup gradiva se je v letu 2013 povečal za 6,6 % v
primerjavi z letom 2012. Posledično se je povečala tudi izposoja
gradiva za 7% v primerjavi s preteklim letom, saj smo izposodili
100.256 enot gradiva, od tega 86.397 knjig. Da knjižnico občani
potrebujejo kaže tudi podatek o članstvu, ki se povečuje in sicer za
3,1 %, medtem ko se je vpis novih članov povečal za 1,7 % v
primerjavi z letom 2012. Knjižnica ima že 2681 članov, kar znaša
27,66% delež občanov Občine Škofljica.
Knjižnica Škofljica je dobro obiskana, saj deluje tudi kot kulturno in
družabno središče
občine Škofljica.
Uporabnikom poleg
svetovanja in izposoje knjižničnega gradiva knjižnica ponuja tudi
raznovrstne kulturno izobraževalne prireditve za otroke,
mladostnike in odrasle. Zanimanje za prireditve, ki jih v knjižnici
organiziramo je visoko in posledično so prireditve tudi zelo dobro
obiskane. V letu 2013 smo bili dejavni v številnih projektih, ki jih
organiziramo v MKL. Sodelovali smo v projektu za odrasle Mesto
bere, v projektu za mlade bralce Poletavci, v projektu za otroke
Ciciuhec, v projektu Rastem s knjigo. Sodelovali v štirih ciklih na
temo športa, turizma, zdravja in Med revščino in bogastvom. V
okviru tega smo prirejali številne likovne in fotografske razstave,

strokovna in potopisna predavanja, knjižni klub, predstavitve knjig,
ustvarjalne delavnice, lutkovne predstave, vrtec na obisku in redne
ure pravljic. Zelo odmeven je bil glasbeni dogodek s strokovnim
predavanjem, saj so obiskovalci občutili zdravilne vibracije in
terapevtske lastnosti planetarnih gongov, tibetanskih posod in
šamanskih bobnov. Skladatelj Marijan Šijanec in glasbena
pedagoginja in terapevtka Albinca Pesek sta ustvarila čudovito in
nepozabno glasbeno predstavo. Odlično je bilo tudi sodelovanje z
nekaterimi društvi, ki delujejo v občini Škofljica.
Nakup dodatne knjižnične opreme je prav tako omogočila občina
Škofljica, zato smo gradivo lahko tudi bolj pregledno postavili.
Nova postavitev gradiva je prijazna do uporabnikov, ureditev po
enotnem šifrantu v vseh knjižnicah MKL je seveda nujna, zato vse
gradivo preopremljamo z novimi kodami, da uporabniki knjižnice z
isto izkaznico lahko prehajajo iz knjižnice v knjižnico znotraj MKL.
V letu 2013 so potekale aktivnosti v zvezi z uvajanjem kartice
Urbana kot članske izkaznice MKL, ki prinaša veliko ugodnosti, saj
veliko uporabnikov knjižnice za vožnjo z mestnim avtobusom
uporablja tudi Urbano.
Knjižnica Škofljica ob podpori občine Škofljica deluje uspešno, kar
izkazujejo tako statistični podatki kot tudi utrip knjižnice in
zadovoljstvo naših uporabnikov, česar si želim tudi za naprej.
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