
Poročilo o delu sveta Mestne knjižnice Grosuplje 

 

Mestna knjižnica Grosuplje je osrednja knjižnica za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica 

in Dobrepolje. Je splošnoizobraževalna knjižnica, zato s svojo dejavnostjo skuša zadovoljiti 

potrebe in želje po knjižnično-informacijskih storitvah vseh starostnih in interesnih skupin. 

 

Mestna knjižnica Grosuplje zgledno sodeluje z našo občino, tako da se redno pogovorijo in 

uredijo, kar se da. Svet Mestne knjižnice se je sestal vsaj 3–krat na leto, po potrebi pa tudi 

večkrat. Gradivo je bilo vedno v naprej pripravljeno, seje usklajene, da smo res se vsi lahko 

udeležili. Na seji je direktorica pojasnila (poročila, finančni načrt, cenike, odpiralne čase, 

sistematizacijo delovnih mest …) in argumentirala dejavnosti. Seje so bile korektno izpeljane 

in direktorica je strokovno pojasnila in odgovorila na vsa vprašanja in dileme, ki so se morda 

pojavile.  

 

Leta 2017 so pri delovnem procesu izposoje zaradi posodobitve programske opreme iz 

Cobiss2 prešli na Cobiss3, kar je zahtevalo veliko angažiranosti, dodatno zavzetost in 

pozornost.  

 

Lansko leto 2019 naj bi vzpostavili RFID izposojo na enoti Dobrepolje, a za ta namen žal ni 

bilo sredstev. Vendar pa se sredstva za nakup knjig vedno najdejo, tako poteka nabava za enoto 

Dobrepolje v skladu s pravilnikom. 

 

Težava, ki bi jo morda izpostavila, ki se pojavlja tudi v Mestni knjižnici Grosuplje je 

kadrovska podhranjenost (po normativih zahteva enota Dobrepolje 1,5 knjižničarja), kar 

večkrat rešujejo tudi s študentskim delom.  

 

V preteklem letu je bil izpeljan razpis za direktorico Mestne knjižnice  Grosuplje, kjer pa 

gospa Roža Kek, ni dobila podpore vseh treh občin, zato je bila potem imenovana za v. d. 

direktorico Mesten knjižnice Grosuplje. Sporno se mi zdi, da gospa Roža Kek, ni bila 

potrjena, čeprav je dobila vso podporo sveta Mestne knjižnice Grosuplje  ter zaposlenih. 

Gospa Roža Kek je strokovna, trudi se za dobrobit vse občanov in pod njenim vodstvom 

imamo sodobno in dobro opremljeno knjižnico. Poleg odličnega vodenja vseh enot ima čut 

za sočloveka.  Njen prispevek in delo je prepoznala tudi Zveza bibliotekarskih društev 

Slovenije, ki ji je konec decembra 2016 podelila Čopova priznanja, najvišje državno priznanje 

za največje uspehe na področju knjižničarstva. 

  

Rada bi poleg direktorice pohvalila, tudi vse zaposlene, tako na enoti Dobrepolje kot na ostalih 

enotah Mestne knjižnice Grosuplje. Zaposleni so prijazni, odprti in strokovno podkovani tako 

lahko knjižnica opravlja svojo nalogo ne le izposoje, ampak tudi svetovanja in pomoči pri 

izbiri in uporabi, opravlja domoznanske dejavnosti, sodeluje v vseživljenjskem 

izobraževanju, organizira posebne oblike dejavnosti za vzpodbujanje branja in informacijske 

pismenosti otrok, mladine in odraslih ter organizira kulturne prireditve, ki so povezane z 

dejavnostjo. Pri izvajanju svojega poslanstva se povezuje s šolami, vrtci, kulturnimi ter 

različnimi drugimi združenji v našem okolju.  

Skupaj s knjižnico je občina 2019 prejela naziv Branju prijazna občina, kar je pomemben 

korak k promociji branja. V prihodnje si skupaj z občino in ostalimi društvi želijo postaviti 

knjigobežnico, kjer bi bila knjiga vsakomur dostopna. Knjiga namreč mora najti pot do ljudi.  
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