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Priloga k  
Programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017 

 
 
Priloga k točki 2.2.1: Lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 
 
Projekt Bralna značka za odrasle  
Bralna značka za odrasle je lasten projekt, ki ga izvajamo že vrsto let in ga načrtujemo tudi v letu 
2017. Namen projekta je bralna motivacija odraslih s tematsko zaokroženim izborom knjig, s čimer 
želimo izboljšati bralne navade in bralno pismenost prebivalstva na našem območju. Za bralce 
bomo pripravili bralni seznam z bralno mapo, ki bralce spodbuja, da ocenijo prebrane knjige ali 
zapišejo misli, ki so se jim ob prebranem utrnile. Bralna akcija bo potekala od marca do konca 
novembra  2017, ko bomo organizirali literarni večer z literarnim gostom in podelitvijo knjižnih 
nagrad sodelujočim v Bralni znački za odrasle 2017. 
 
V projektu sodelujejo vse knjižnice na območju in se je na celotnem območju že zelo dobro 
uveljavil, saj je odziv bralcev iz leta v leto večji. V projektu že nekaj let sodelujeta tudi Mariborska 
knjižnica in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, svojo prepoznavnost pa je projekt dosegel po vsej 
Sloveniji. 
 
Ob izvajanju tega projekta nas še posebej veseli, da po posameznih knjigah iz bralnega seznama 
pogosto posegajo tudi tisti bralci, ki se sicer ne odločijo sodelovati v bralni akciji in izpolniti bralne 
mape. 
 
 
Priloga k točki 2.2.2: Skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 
 
Projekt Pikina bralna značka 
Projekt Pikina bralna značka je bralno-motivacijski projekt, namenjen osnovnošolskim otrokom prve in 
druge triade. V projektu, ki ga vodi Velenjska knjižnica, sodelujemo že od letu 2013. Ker ocenjujemo, 
da je tovrsten projekt dobra bralna spodbuda mladim, bomo pri projektu tudi v letu 2017 sodelovale 
knjižnice na našem območju. Za sodelovanju v projektu smo se odločili zato, ker opažamo slabšanje 
bralnih navad mladih in jih zato želimo z dodatnimi načini pritegniti k branju. 
 
V okviru tega projekta bosta pripravljena dva bralna seznama – eden za učence od 1. do 3. razreda in 
eden za učence od 4. do 6. razreda. Izbor gradiva bo oprt na lik Pike Nogavičke, ki vedno pritegne 
otroke vseh starosti, vključena bodo tudi druga dela Astrid Lindgren in druga kakovostna mladinska 
dela različnih avtorjev. 
 
Vsak Pikin bralec prebere vsaj štiri knjige s seznama za svojo starostno stopnjo. Ob prijavi dobi Pikino 
bralno beležko v katero zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega gradiva. Ob zaključku to beležko 
odda oz. pokaže knjižničarki. Ob zaključku vsak bralec prejme Pikino bralno značko. Otroci so 
dodatno motivirani, da v Pikini bralni znački sodelujejo iz leta v leto, saj po osvojenih treh Pikinih 
bralnih značkah bralec prejme Pikino zlato bralno značko. 
 
Pikina bralna značka traja od Pikinega festivala, do naslednjega Pikinega festivala, ki se dogaja vsako 
leto septembra v Velenju. V okviru tega projekta se bralci enkrat na leto srečajo tudi z enim od otroških 
literarnih ustvarjalcev. 
 
 
Projekt Znani Slovenci – vzajemni spletni biografski leksikon 
Tudi v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj smo zainteresirani za pričetek delovanja portala Znani Slovenci in za 
vključitev spletnega biografskega leksikona znanih osebnosti Spodnjega Podravja, zato projekt 
podpiramo in ga vključujemo v program območnih nalog, saj se mu bomo v letu 2017 pridružili 
aktivnostim za vzpostavitev njegovega delovanja portala. Projekt prijavljamo zgolj v vsebinskem 
smislu, v finančnem pa ne, saj v času priprave programa nalog OOK za leto 2017 še ni pripravljen 
poslovni in finančni model za vzpostavitev delovanja portala. 
 
Priloga k točki 2.2.3: Skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 
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Projekt Prostorska analiza mreže splošnih knjižnic v Sloveniji z uporabo GIS 
V Centru za razvoj knjižnic poteka projekt Prostorska analiza knjižnične mreže Slovenije, v okviru 
katerega je bil vzpostavljen geo-informacijski sistem, ki omogoča predstavitev in analizo knjižnične 
mreže v Sloveniji ter podpira vrednotenje delovanja in strateško načrtovanje knjižnične mreže v 
splošnih knjižnicah. V letu 2017 načrtujemo nadaljnje sodelovanje na projektu s Centrom za razvoj 
knjižnic.  
 
Priprava strateških usmeritev izvajanja posebnih območnih nalog  
V letu 2014 smo na nacionalnem nivoju izvedli delavnico, na kateri smo koordinatorji OOK, direktorji 
knjižnic in drugi ob vrednotenju začrtane strategije razvoja ter pregledu dosedanjih rezultatov pri 
izvajanju območnih nalog pripravili osnutek smernic razvoja osrednjih območnih nalog v prihodnjih 
letih.  
Glede na to, da je bil v letu 2014 pripravljen zgolj osnutek in v letu 2015 delavnica, načrtujemo v letu 
2017 na nacionalnem nivoju dodatno usklajevanje želja in potreb OOK-jev in OK-jev pri izoblikovanju 
smernic razvoja osrednjih območnih nalog. 
 
Projekt Dobreknjige.si 
Spletni portal Dobreknjige.si so zasnovale knjižnice Goriškega in Obalno-kraškega območja, njegovo 
izdelavo pa je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo. V letu 2014 smo se projektu pridružili tudi na 
našem območju in bomo sodelovali kot uredniki in vnašalci vsebin. Knjižnica Ivana Potrča bo v letu 
2017 z dvema vnašalcema aktivno sodelovala pri vnosu vsebin na portal, opravljala pa bo tudi 
uredniško nalogo za naše območje. 
 
S predstavitvijo kakovostne literature na portalu bomo doprinesli k prepoznavnosti in ugledu 
knjižničarske stroke, promociji kakovostne leposlovne literature ter spodbujanju odraslih k poseganju 
po kakovostni literaturi. Bralno motivacijski projekt bo bralcu omogočal enovit vpogled v kakovostno 
knjižno produkcijo in mu na enem mestu ponujal pester nabor kakovostnega branja različnih literarnih 
zvrsti.  
 
Brezplačna medknjižnična izposoja strokovnega gradiva za uporabnike na območju 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj že leta zagotavlja brezplačno medknjižnično izposojo knjižnicam na 
območju. Le-ta je brezplačna tudi za končnega uporabnika v osrednji in v osrednji območni knjižnici. 
Tako uporabnikom zagotavljamo brezplačen dostop do strokovne literature znotraj območja. 
 
Konzorcijski nakup elektronskih baz podatkov in zagotavljanje dostopa na daljavo do 
elektronskih virov 
Ptujska knjižnica sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami pri konzorcijskem nakupu 
elektronskih baz podatkov. Takšen način nakupa nam zagotavlja ugodnejše nakupne pogoje in s tem 
racionalnejšo porabo sredstev iz naslova območnosti za povečan izbor knjižničnega gradiva. Dostop 
do elektronskih baz podatkov zagotavljamo preko dostopa na daljavo, ki je za uporabnike veliko bolj 
učinkovit, saj ni prostorskih in časovnih omejitev. Dostop na daljavo zagotavljamo v sodelovanju vseh 
osrednjih območnih knjižnic in NUK za vse člane knjižnic območja. 
 
 
Priloga k točki 3.7: Izvajanje digitalizacije 
 
Domoznanski tiski 20. stoletja  
 
Na podlagi dosedanjih bogatih izkušenj na področju digitalizacije domoznanskih gradiv, dobrega 
poznavanja domoznanske zbirke ter najpogostejših iskanj uporabnikov smo pripravili skrben izbor 
gradiv, ki jih v letu 2017 uvrščamo na seznam del, predvidenih za digitalizacijo.  
Projekt je nadaljevanje in nadgradnja projektov digitalizacije domoznanskih gradiv, ki smo jih v okviru 
območnih nalog digitalizirali v preteklih letih. Pravilnost izbire se je potrdila z velikim zanimanjem in 
uporabo teh gradiv na dLibu. Na podlagi teh izkušenj smo za leto 2017 zasnovali novi projekt s 
premišljenim izborom pomembnih domoznanskih gradiv. 
Za leto 2017 smo zasnovali projekt digitalizacije, ki je glede na skrben in preudaren izbor gradiva 
izjemno zanimiv in pomemben za območje Spodnjega Podravja in tudi za celotno Slovenijo.  
Dela, predvidena za digitalizacijo v letu 2017, smo razvrstili v dva samostojna sklopa, ki ju 
predstavljamo po vrstnem redu glede na prioriteto. 
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1. prioriteta  

 

Izbrana lokalna glasila in zborniki 
 
Prvi sklop, Izbrana lokalna glasila in zborniki, je najobsežnejši sklop izmed vseh, saj obsega 11.352 
strani. V ta sklop smo uvrstili Ptujski zbornik in  glasila Aluminij, Ptujčan ter izbrana izvestja ptujske 
gimnazije 
Ptujski zbornik je izhajal med leti 1953 in 1996 in predstavlja pomemben in iskan viri podatkov za 
mnoge raziskovalce. Prinaša strokovne in znanstvene prispevke uveljavljenih strokovnjakov, ki so se 
uveljavili kot temeljna literatura za raziskovanje lokalne tematike. Ker so avtorske pravice za prispevke 
v zborniku še žive, bomo v okviru projekta z avtorji oz. drugimi imetniki avtorskih pravic prispevkov 
sklenili posebne dogovore o vključitvi gradiva v Digitalno knjižnico Slovenije. 
 
V ta sklop gradiv smo vključili tudi glasila Aluminij, Ptujčan in tista izvestja ptujske gimnazije, ki doslej 
še niso bila digitalizirana. S tem nadaljujemo digitalizacijo regionalno pomembnih časopisov, kot smo 
jo izvajali že v preteklih letih.  
Aluminij je glasilo podjetja družbe Talum iz Kidričevega, sodi med vodilne gospodarske družbe v regiji. 
Podjetje je bilo ustanovljeno že leta 1947, njihovo tovarniško glasilo Aluminij pa je prvič izšlo leta 1957. 
Po nekajletni prekinitvi je začelo leta 1963 redno izhajati in  postalo pomemben vir informacij tako za 
zaposlene, kakor tudi vse druge, ki jih zanima poslovanje družbe in njena vpetost v okolje. V ptujski 
knjižnici hranimo najbolj popolno zbirko glasil, ki jih bomo digitalizirali v dogovoru z družbo Talum. 
Ptujčan je glasilo Mestne občine Ptuj, ki izhaja od leta 1995. Poleg novic o aktualnih dogodkih prinaša 
tudi nekatere zanimive članke iz zgodovine Ptuja, ki imajo trajno vrednost. Glasilo bomo digitalizirali v 
dogovoru z Mestno občino Ptuj. 
Začetki ptujske gimnazije segajo v leto 1869, pomemben vir informacij o njenem delovanju pa so še 
danes izvestja, ki jih je vsako leto izdajala šola. Večino izvestij do leta 1940 so že digitalizirali v 
Narodni in univerzitetni knjižnici. V sklopu našega projekta bomo digitalizirali manjkajoče starejše 
številke izvestij, ki jih hranimo v naši zbirki ter izvestja, ki so izhajala po drugi svetovni vojni in sicer 
med leti 1969 in 1979. 
Najobsežnejši časopis, ki smo ga doslej digitalizirali, je regionalni časopis Ptujski tednik oz. njegova 
naslednika Tednik in Štajerski tednik. Časopis je v digitalni obliki na portalu Digitalna knjižnica 
Slovenije trenutno dostopen do leta 2012. V dogovoru z založnikom, družbo Radio-tednik Ptuj, bomo v 
letu 2017 poskrbeli za vključitev novejših številk Štajerskega tednika v digitalni obliki v Digitalno 
knjižnico Slovenije. 
 
Naša knjižnica hrani največ gradiva iz tega sklopa, manjkajoče naslove pa si bomo izposodili v 
Narodni in univerzitetni knjižnici. Gradivo bo digitalizirano v skladu s Smernicami za digitalizacijo 
knjižničnega gradiva (NUK) in bo v celoti objavljeno v Digitalni knjižnici Slovenije. Pri projektu bomo 
sodelovali z Narodno in univerzitetno knjižnico ter drugimi knjižnicami, ki nam bodo po potrebi posodile 
gradivo za digitalizacijo. 
Na portalu Kamra bomo objavili novico o digitalizaciji gradiva, s spletnimi povezavami na Kamri pa 
bomo uporabnike usmerjali na dostop do polnega besedila na portalu dLib. 
Projekt digitalizacije  izbranih lokalnih glasil in zbornikov uvrščamo v prvo prioriteto. 
Predvideni stroški digitalizacije del pri zunanjem izvajalcu znašajo 5.678 EUR. 

 
 

2. prioriteta 
 

Monografije avtorjev iz Spodnjega Podravja – 20. stoletje 
 
V drugi sklop smo uvrstili zbirko monografskih publikacij avtorjev iz Spodnjega Podravja, ki obsega 22 
naslovov različnih monografij, ki časovno segajo pretežno v prvo polovico 20. stoletja. Skupen obseg 
gradiva je 2.935 strani.  
Gradivo je pomembno in dragoceno zaradi svoje raznolike vsebine, ki priča o kulturnem utripu naših 
krajev in ljudi v 20. stoletju. Izbor gradiva smo pripravili v sodelovanju s Knjižnico Franca Ksavra 
Meška Ormož, ki bo tudi prispevala nekaj naslovov za digitalizacijo. 
Z digitalizacijo gradiv, ki so večinoma ohranjena v redkih primerkih, bomo omogočili njihovo večjo 
dostopnost za najširši krog uporabnikov.  
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Gradivo bo digitalizirano v skladu s Smernicami za digitalizacijo knjižničnega gradiva (NUK) in bo v 
celoti objavljeno v Digitalni knjižnici Slovenije. Na portalu Kamra bomo objavili novico o digitalizacij i 
gradiva, s spletnimi povezavami  na Kamri pa bomo uporabnike usmerjali na dostop do polnega 
besedila na portalu dLib. 
Projekt digitalizacije monografij avtorjev Spodnjega Podravja uvrščamo v drugo prioriteto. 
Predvideni stroški za digitalizacijo vseh del pri zunanjem izvajalcu bi znašali 1.504 EUR. Glede na 
manjša odobrena sredstva v višini 604 EUR bomo ta sklop gradiva digitalizirali le delno, realizacija pa 
bo odvisna tudi od končne ponujene cene izbranega izvajalca digitalizacije. 
 
Projekt digitalizacije, ki smo ga zasnovali za leto 2017, predstavlja vsebinsko nadaljevanje 
digitalizacije pomembnih gradiv, ki smo jih digitalizirali v preteklosti in je zasnovan na podlagi 
Resolucije o nacionalnem programu za kulturo. V knjižnici zagotavljamo, da se izbrana gradiva za 
digitalizacijo ne podvajajo z že digitaliziranimi viri. Digitalizacijo bo izvedel zunanji izvajalec v skladu z 
Smernicami za digitalizacijo knjižničnega gradiva (NUK). Digitalizirano gradivo bo v celoti objavljeno 
na portalu Digitalna knjižnice Slovenije. 
 
 
 
Pripravili: 
Milena Doberšek, Oddelek za razvoj in digitalizacijo 
Mira Petrovič, Domoznanski oddelek 
 
 
 
Datum:                                                                               Podpis odgovorne osebe: 
Ptuj, 17. 1. 2017                                                              mag. Matjaž Neudauer 


