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Vsebine izvajanja posebnih nalog, ki jih knjižnica načrtuje1: 

 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   

Strokovna pomoč knjižnicam območja   

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva   

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja   

 

Cilji in kratka vsebina programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 

20172: 

 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij  

Pri tej območni nalogi kot prvo prioriteto izpostavljamo nakup dostopa do elektronskih baz 

podatkov in e-zbirke malo manj kot 6.000-ih svetovnih časopisov, zagotavljanje dostopa na 

daljavo za uporabo e-virov ter brezplačne medknjižnične izposoje uporabnikom na območju.  

Pri prvi območni nalogi bomo sledili naslednjim nalogam oziroma ciljem: 

 Nakup dostopa do izbranih elektronskih baz podatkov. 

Načrtujemo nakup dostopa do tistih baz podatkov, ki so v preteklih letih zabeležile zelo 

visoke statistične podatke o uporabi. To so baze IUS-INFO, FinD-INFO, IUS-INFO 

Hrvaška ter arhiv Večera.  K visoki statistični uporabi veliko pripomore izbor kvalitetnih 

virov, zagotavljanje stalnosti pri izboru naslovov ter učinkovita promocija na celotnem 

območju.  

 

 Nakup dostopa do e-zbirke nacionalnih, regionalnih in lokalnih časopisov. 

V letu 2017 načrtujemo nakup dostopa do zbirke Library Press Display, ki vsebuje tekoče 

izdaje skoraj 6.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, 

Avstralije ter Severne in Latinske Amerike. Dostop do zbirke Library Press Display smo 

prvič vzpostavili v letu 2015 in glede na visoke podatke o uporabi smo se odločili za 

podaljšanje dostopa v letu 2017. 

 

 Zagotavljanje dostopa na daljavo do elektronskih baz in portala svetovnih časopisov. 

Kot je že ustaljena praksa bomo tudi v letu 2017 zagotavljali brezplačen dostop na 

daljavo do zgoraj navedenih baz podatkov in spletnih časopisov. Statistični podatki v 

preteklem letu o uporabi dostopa na daljavo na našem območju so izjemno dobri, saj 

smo kljub majhnosti območja v preteklem letu zabeležili visok delež uporabe dostopa na 

                                                      
1 Pravne in strokovne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje osrednje območne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: 

OOK) dostopne na spletni strani:  

http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/page.php?id=141 
2 Prosimo vas za realno naravnano načrtovanje. Predvidena višina sredstev za izvajanje posebnih nalog za deset OOK v 

letu 2017 znaša 891.400 EUR.  

http://www.mk.gov.si/
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daljavo. S skrbnim izborom in intenzivno promocijo e-virov si bomo prizadevali, da bo 

uporaba elektronskih virov in spletnih časopisov na območju tudi v prihodnje visoka. 

 

 Zagotavljanje brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika na območju. 

Prebivalcem na območju bomo omogočali dostop do gradiva z brezplačno medknjižnično 

izposojo na območju, saj je to ena izmed temeljnih dejavnosti, ki jih nudimo kot osrednja 

območna knjižnica, ki zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva za 

območje. 

 

Strokovna pomoč knjižnicam območja 

 Strokovna pomoč knjižnicam območja 

Kot prvo prioriteto pri tej nalogi izpostavljamo nudenje strokovne pomoči osrednji 

Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, ki je edina splošna knjižnica na našem območju. 

Knjižnici bomo nudili individualno pomoč na različnih strokovnih področjih ter na področju 

načrtovanja in širjenja knjižnične mreže. Knjižnici izdatno pomagamo pri načrtovanem 

širjenju knjižnične mreže z ustanavljanjem krajevnih knjižnic. V preteklih letih smo 

ormoški knjižnici nudili strokovno pomoč pri odprtju krajevnih knjižnic v Središču ob Dravi 

in Svetem Tomažu ter selitvi osrednje knjižnice na novo lokacijo. V letu 2017 bomo nudili 

strokovno pomoč pri ustanavljanju tretje krajevne knjižnice v Ivanjkovcih. Prav tako ji 

bomo nudili pomoč na drugih strokovnih področjih in pri načrtovanju informacijsko 

komunikacijske opreme.  

Strokovno pomoč nudimo tudi šolskim, specialnim in društvenim knjižnicam na območju. 

Predvsem bomo osredotočeni na šolske knjižnice, ki se zaradi spremembe zakonodaje 

intenzivno vključujejo v sistem COBISS. 

 

 Izvajali bomo mentorstvo za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva z 

našega območja. Za uporabnike območja bomo izvajali informacijsko opismenjevanje, 

izvajali različne knjižnične storitve za uporabnike s posebnimi potrebami ter s šolskimi 

knjižnicami načrtovali razvoj bibliopedagoške dejavnosti. 

 

 Za mladinske in šolske knjižničarje območja bomo organizirali posebno strokovno 

srečanje mladinskih knjižničarjev, na katerem bo poudarek predvsem na delu z mladimi 

bralci in seznanjanju šolskih knjižničarjev z novostmi na področju bralne motivacije 

mladih, sodobnih informacijskih storitev in ponudbe e-virov. 

 

 Koordinacija in izvedba bralno motivacijskih akcij 

Ker v vzhodni Sloveniji na različnih ravneh beležimo slabše bralne navade in bralno 

pismenost prebivalstva, želimo s koordiniranimi bralno motivacijskimi akcijami to sliko 

območja postopno izboljšati.  

 

Najpomembnejši tovrstni projekt je Bralna značka za odrasle, ki je lasten projekt ptujske 

knjižnice in ga na našem območju izvajamo že vrsto let. Pridružile so se nam tudi 

knjižnice na območju Novega mesta in Maribora. Njegov namen je, da odraslo populacijo 

nagovarjamo k branju kakovostne literature, izmenjavi medsebojnih mnenj o prebranem 

ter druženju na literarnih večerih in drugih prireditvah. Odziv bralcev je pozitiven, v okviru 

tega projekta pa knjige iz bralnega seznama najdejo pot tudi do tistih bralcev, ki uradno 

ne pristopijo k sodelovanju v projektu. 

 

Kot je že ustaljena praksa bomo koordinirali nacionalni projekt Rastem s knjigo za 

osnovno- in srednješolce. Glede na to, da velik del našega območja meji na sosednjo 

Hrvaško, s tem projektom sodelujemo tudi z Varaždinsko županijo, kjer poteka čezmejni 

projekt poučevanja slovenskega jezika v osnovnih šolah na tem območju.  
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Za mlajše bralce bomo letu 2017 na celotnem območju izvajali Pikino bralno značko, saj 

se zavedamo, kako pomembna je vzgoja mladih bralcev. Projekt je namenjen 

osnovnošolcem prve in druge triade. Le-te bomo k branju poskušali pritegniti s pomočjo 

lika Pike Nogavičke, ki že leta in leta sodi v sam vrh priljubljenih literarnih junakov. 

Projekt izvajamo v sodelovanju s Knjižnico Velenje. 

 

 Sodelovanje v skupnih projektih z nacionalno knjižnico in ostalimi območnimi knjižnicami 

Sodelovali bomo v nadaljnjih aktivnostih na projektu Prostorska analiza knjižnične mreže 

Slovenije, ki ga izvaja NUK v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. 

 

V sodelovanju z nacionalno knjižnico in drugimi območnimi knjižnicami bomo sodelovali 

pri pripravi strateške usmeritve izvajanja posebnih nalog ter z različnimi aktivnostmi 

promovirali območnost in naloge, ki jih kot osrednja območna knjižnica izvajamo. 

 

Sodelovali bomo v delovni skupini za COBISS, kjer med drugimi dejavnostmi, ki se 

nanašajo na potrebe knjižnic glede delovanja in prilagoditve programske opreme 

COBISS, aktivno sodelujemo v skupini za oblikovanje predloga sprememb statističnega 

vprašalnika za statistične meritve, ki jih izvaja NUK. 

 

Kot uredniki in vnašalci vsebin bomo sodelovali pri projektu Dobreknjige.si. Skrbeli bomo 

za promocijo portala na območju, opravljali uredniške naloge ter na portal prispevali 

predstavitve kakovostnih leposlovnih del. Vsebine na portal bosta predvidoma pripravljala 

dva strokovna sodelavca. 

 

Sodelovali bomo v delovni skupini sistemskih administratorjev ter nudili strokovno pomoč 

na področju IKT opreme knjižnicam območja. Sistemski administrator se bo udeleževal 

sestankov in izobraževanj ter skrbel za posodabljanje podatkov iz IKT popisa.  

 

 Sodelovanje z nacionalno knjižnico ter strokovno usposabljanje za učinkovito izvajanje 

območnih nalog 

Vsi, ki izvajamo območne naloge se bomo redno udeleževali sestankov koordinatorjev, 

direktorjev in sistemskih administratorjev ter usklajeno izvajali območne naloge, ki so 

dogovorjene na nacionalnem nivoju.  Zaposleni, ki opravljamo območne naloge, se bomo 

udeležili izobraževanj, ki bodo na nacionalnem nivoju organizirana za koordinatorje 

območnih nalog in sistemske administratorje. V letu 2017 načrtujemo udeležbo na 

izobraževanjih za koordinatorje OOK po programu, ki ga je pripravila nacionalna 

koordinatorica v NUK. 

  

V okviru skupine sistemskih administratorjev v letu 2017 načrtujemo udeležbo na Arnesovi 

SIRikt konferenci, delavnici Mreža znanja ter delavnici za izmenjavo dobrih praks. 

 

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

 Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

Skrbeli bomo za koordinirano zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva ter 

za promocijo domoznanske dejavnosti in domoznanskih gradiv na območju. Informirali 

bomo zavezance za obvezni izvod in informacije o zavezancih posredovali v NUK. 

Izvajali  bomo normativno kontrolo za lokalne avtorje in skrbeli za ločevanje identitet v 

primeru soimenjakov. 

 

 Združen spletni biografski leksikon Znani Slovenci 

Spletni biografski leksikon postaja eden od pomembnih segmentov domoznanske 

dejavnosti, ki v okviru projekta Znani Slovenci z združevanjem posameznih regijskih 

leksikonov dobiva pomembno vlogo in prepoznavnost v nacionalnem prostoru. Naša 
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knjižnica vidi v tem segmentu nujno potrebo po vključevanju, zato smo v letu 2015 z 

lastnimi sredstvi kupili spletno platformo za vnos podatkov na portal Spodnjepodravci.si, 

ki je pogoj za  priključitev k združenemu portalu Znani Slovenci. V letu 2015 in 2016 smo 

v spletni leksikon vnesli več kot 400 gesel oz. biografskih zapisov za osebnosti 

Spodnjega Podravja. Vsebine so ob mentorstvu in pomoči zaposlenih na območnih 

nalogah vnašali redno zaposleni in sodelavka, zaposlena preko javnih del, ki jo je 

financirala lokalna skupnost. Glede na to, da posamezni lokalni biografski leksikoni 

preraščajo v skupno mrežo z značilnostmi nacionalnega biografskega leksikona, vidimo 

nujno potrebo po vključevanju in sodelovanju. V letu 2017 bomo sodelovali pri aktivnostih 

za vzpostavitev portala Znani Slovenci, saj projekt podpiramo in se želimo priključiti s 

spletnim biografskim leksikonom znanih osebnosti Spodnjega Podravja.  

 

 Projekti digitalizacije domoznanskega gradiva  

Skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 in priporočilom 

Ministrstva za kulturo bomo kot osrednja območna knjižnica z izjemno bogatim 

domoznanskim fondom posebno pozornost posvetili povečanju dostopnosti do gradiva in 

informacij, še zlasti povečanju dostopnosti do domoznanskih gradiv z digitalizacijo le-teh 

in njihovo umestitvijo na spletni portal Digitalne knjižnice Slovenije. 

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. Projekt je vsebinsko razdeljen v dva samostojna sklopa, za izbrano gradivo v 

obeh sklopih pa je značilno, da gre za zanimive domoznanske vsebine, ki bodo pritegnile 

širok krog uporabnikov. 

 

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 nov projekt s premišljenim izborom pomembnih 

domoznanskih gradiv. 

 

I.  

Prvi sklop, Izbrana lokalna glasila in zborniki, je najobsežnejši sklop izmed vseh, saj 

obsega 11.352 strani.  

Izjemno pomemben vir, ki smo ga vključili v ta sklop,  je Ptujski zbornik, ki je izhajal med 

leti 1953 in 1996. Prinaša strokovne in znanstvene prispevke, 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 prvi 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, ki 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, 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. Manjkajoče 

številke bomo pridobili iz Talumovega arhiva, iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice 

ter po potrebi in možnostih še iz drugih ustanov. 

Ptujčan je glasilo Mestne občine Ptuj, ki izhaja od leta 1995. Poleg novic o aktualnih 

dogodkih prinaša tudi zanimive članke iz zgodovine Ptuja, ki imajo trajno vrednost. 

Glasilo bomo digitalizirali v dogovoru z Mestno občino Ptuj. 
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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. 

      Sklop smo ocenili kot 1. prioriteto. 

 

II. 

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, 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.  

Sklop smo ocenili kot 2. prioriteto. Glede na razpoložljiva sredstva bomo ta sklop gradiva 

digitalizirali le delno, realizacija pa bo odvisna tudi od končne ponujene cene izbranega 

izvajala digitalizacije. 

 

 Domoznanski spletni portal Kamra – vnos vsebin in uredništvo 

Skrbeli bomo za uredniške naloge na portalu Kamra in se udeleževali sestankov 

uredniškega odbora. Na portal KAMRA bomo vnašali različne domoznanske vsebine, 

skrbeli za promocijo portala v regiji ter poskušali k sodelovanju pritegniti tudi druge 

partnerje na območju.  

Vzporedno s projekti digitalizacije izbranih domoznanskih gradiv bomo digitalizirana 

gradiva predstavili tudi na portalu Kamra in s tem promovirali projekte digitalizacije 

domoznanskih gradiv ter domoznansko dejavnost na sploh. 

 

Na portalu Kamra bomo oblikovali štiri nove digitalne zbirke na temo lokalne zgodovine, 

kulturne dediščine, šeg in običajev, znamenitosti in podobno. Natančnejša vsebina zbirk 

bo določena po pregledu gradiva, ki je na razpolago, in po opravljenih pogovorih z 

lastniki avtorskih pravic. 

 

 Promocija projekta izdaje faksimila in študijske izdaje Gratae posteritai (1560) v tujini 

Knjižnica Ivana Potrča hrani v svoji zbirki nekoč znamenito, danes pa manj znano delo 

slovitega Žiga Herbersteina Gratae posteritati iz leta 1560. Gre za enega redkih 

ohranjenih koloriranih izvodov na svetu, posebno dragocenost pa mu daje dejstvo, da je 

bil nekdaj sestavni del bogate knjižnice družine Herberstein na Ptuju. Za dragoceno 

knjigo so se v preteklosti zanimali domači in tuji strokovnjaki, potovala je na velike 

slovenske in mednarodne razstave (Ljubljana 2000, Carigrad 2005), zaradi ilustracij pa je 

bila zanimiva tudi za laično javnost in za komercialne potrebe. Vsem tem različnim 

interesom smo zaradi potrebe po varovanju originala le težko ustregli, posebej ko se je 

ob dveh konservatorsko-restavratorskih posegih pokazalo, da delo zaradi poškodb na 

papirju ne more več biti javno dostopno. Zato smo v knjižnici v letu 2012 zasnovali 

projekt priprave faksimila in študijske izdaje  dela Gratae posteritati. K sodelovanju smo 

povabili priznane slovenske strokovnjake in raziskovalce, kar je bilo zagotovilo za visoko 

kvaliteto opravljenega dela.  V okviru projekta smo pripravili faksimile, študijsko izdajo s 
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prevodom dela in razstavo, zaključili pa smo ga v oktobru 2014. V letih 2015 -2016 smo v 

sodelovanju s knjižnicami in drugimi kulturnimi ustanovami nadaljevali z intenzivno 

promocijo projekta in gostovanji razstave po celi Sloveniji. 

Po uspešnem gostovanju razstave v arhivu Univerze na Dunaju (19. 9.- 24. 10. 2016) 

načrtujemo v letu 2017 v dogovoru z Ministrstvom za zunanje zadeve gostovanje v 

Združenih državah Amerike. Vse nastale stroške bo knjižnica pokrila iz lastnih sredstev. 

 

 Projekt ureditve Knjižnice Muzejskega društva. 

S pripravami na projekt smo pričeli v letu 2016. V njem bomo uredili in obdelali obsežen 

fond starejšega knjižnega gradiva (ok. 8.500 enot), ki izvira iz Muzejskega društva, ene 

najpomembnejših ptujskih kulturnih ustanov v 19. in prvi polovici 20. stoletja in ga je 

Študijska knjižnica Ptuj prevzela ob svoji ustanovitvi leta 1948. Ohranjena zbirka ima 

izjemen pomen za celotno regijo, zato jo želimo v okviru projekta podrobneje raziskati, 

urediti in predstaviti javnosti ter omogočiti njeno dostopnost. 

Gradivo je zelo raznoliko in časovno sega v obdobje od 15. do 20. stoletja. Knjižno 

gradivo je postavljeno kot samostojna zbirka na začasni lokaciji. V letu 2016 smo izvedli 

pregled in analizo gradiva ter pripravili strokovna izhodišča za obdelavo. V kolikor bomo 

imeli na razpolago lastna sredstva, bomo v  letu 2017 nabavili ustrezne police oz. omare 

ter gradivo primerno zaščitili, pričeli pa bomo tudi z bibliografsko obdelavo najstarejšega 

dela zbirke v sistemu Cobiss. 

Prva faza projekta, v kateri bomo uredili in obdelali najstarejši del zbirke – knjižnico 

Ferkovega muzeja v Gomilici, bo predvidoma trajala 3 leta. 

 

 Materialno varovanje domoznanskega gradiva in knjižnih raritet 

Knjižnica se lahko posebej pohvali z bogato zbirko knjižnih dragocenosti – domoznansko 

zbirko regionalnega značaja. Gre za več sto enot gradiva različnih vrst (knjižno, 

kartografsko in slikovno gradivo, rokopisi,) ki bi ga bilo v doglednem času potrebno 

zaščititi s posebnimi, po meri izdelanimi zaščitnimi škatlami iz posebnih materialov; saj le 

te ponujajo optimalne pogoje za hrambo in varovanje najdragocenejšega gradiva. Ker so 

škatle prilagojene vsakemu kosu gradiva posebej, je zaščita zelo čvrsta in zato primerna 

tudi za knjige  s pergamentno vezavo, ki je posebej občutljiva. Med leti 2005 in 2011 smo 

z zaščitnimi škatlami že opremili 102 enoti najdragocenejšega knjižnega gradiva, v letu 

2017 pa želimo skladno s finančnimi možnostmi in iz lastnih sredstev kupiti še 20 

zaščitnih škatel. 

 

 Sodelovanje z nacionalno knjižnico ter v delovni skupini za domoznanstvo.  

V letu 2017  bomo v okviru tretje območne naloge sodelovali pri projektih, ki jih v okviru 

delovne skupine za domoznanstvo OOK usklajeno izvajamo na območju celotne 

Slovenije. Mednje sodita uskladitev obdelave člankov na ravni Slovenije, splošnih knjižnic 

in NUK za potrebe Slovenske bibliografije in izvedba popisa stanja Domoznanstvo v 

splošnih knjižnicah na dan 31. 12. 2016.  

Redno se bomo tudi udeleževali izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj. 

 

 

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva iz svojega območja 

V skladu s Pravilnikom osrednjih območnih knjižnic bomo usmerjali izločeno gradivo iz 

našega območja. Zagotavljali bomo hrambo v drugih knjižnicah izločenega gradiva, ki 

ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena, uradnih publikacij iz našega 

območja ter drugega za območje pomembnega gradiva. 
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Specifikacija programa in specifikacija stroškov3 izvajanja posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice za leto 2017 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij   

 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija 

Povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva v okviru izvajanja območnih nalog načrtujemo 

v skladu z letnim načrtom nakupa knjižničnega gradiva, Dokumentom o nabavni politiki, 

Programom dela Knjižnice Ivana Potrča, Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014-

2017 ter usmeritvami Ministrstva za kulturo. V skladu s tem bomo v letu 2017 prednost pri 

zagotavljanju povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij namenili 

nakupu dostopa do elektronskih baz podatkov in svetovnih spletnih časopisov, saj lahko te vire 

ob uporabi dostopa na daljavo najpreprosteje koristijo vsi prebivalci območja, ne glede na 

njihovo oddaljenost od območne knjižnice in ne glede na delovni čas knjižnice. 

 

Načrtujemo nakup tistih baz podatkov, ki so v preteklih letih zabeležile zelo visoke statistične 

podatke o uporabi, saj smo kljub majhnosti našega območja v preteklem letu med vsemi 

območnimi knjižnicami zabeležili visok delež uporabe dostopa na daljavo. To so pravno 

informacijski portal  IUS-INFO in IUS-INFO Hrvaška, finančno-računovodski portal  FinD-INFO 

ter spletni arhiv Večera.  

 

Načrtujemo tudi nakup dostopa do spletnega servisa Library Press Display za online branje 

časnikov in časopisov po svetu. Library Press Display prinaša tekoče izdaje skoraj 6.000 

nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike ter 

Latinske in Severne Amerike. Časopise lahko beremo že na dan izida, na voljo je tudi 60-dnevni 

arhiv. Poleg politično informativnih časopisov portal omogoča dostop do številnih revij z 

aktualnimi vsebinami, kot so avtomobilizem, računalništvo, šport, glasba, fotografija, moda, 

kulinarika, zdravje, oprema stanovanja, urejanje okolja itd. Takšen spekter vsebin je zelo 

primeren za uporabnike splošnih knjižnic, saj lahko zadovolji zelo širok krog uporabnikov, ki 

imajo različna zanimanja in interese.  

 

Glede na to, da v času prijave programa območnih nalog še nismo bili seznanjeni z občutno 

podražitvijo naročnine na Library Press Display, odobrena sredstva ne zadoščajo za pokritje 

vseh stroškov letnega nakupa. Zato smo se odločili, da bomo del sredstev za nakup e-virov 

pokrili iz lastnih sredstev, da bomo lahko uporabnikom zagotovili enak nabor kot v preteklem 

letu. 

 

V to območno nalogo je vključeno tudi zagotavljanje dostopa na daljavo do zgoraj navedenih 

baz podatkov.  

 

Na spletni strani knjižnice vodimo tudi seznam prosto dostopnih spletnih elektronskih virov, 

predvsem periodičnih in monografskih publikacij, ki služijo uporabnikom kot kažipot po prosto 

dostopnih virih. 

 

Kot osrednja območna knjižnica s posebno skrbjo in odgovornostjo pripravljamo temeljne 

dokumente nabavne politike, ki so trdna podlaga za dobro načrtovan in izveden kakovosten nakup 

knjižničnega gradiva. Posebno pozornost namenjamo izboru kvalitetnega leposlovja ter širokemu 

naboru strokovne literature z enakomerno zastopanostjo vseh področij znanosti. Takšna temeljna 

knjižnična zbirka nudi dobro osnovo za zadovoljevanje različnih potreb uporabnikov na celotnem 

območju. Z namenom povečanja dostopa do knjižničnega gradiva v zbirki osrednje območne 

                                                      
3 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo  v prilogi. 
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knjižnice, bomo tudi v letu 2017 gradivo iz naše zbirke članom knjižnic območja posredovali z 

brezplačno medknjižnično izposojo. V takšnih primerih je medknjižnična izposoja brezplačna tudi 

za končnega uporabnika. V okviru območne naloge zagotavljanja dostopa do zahtevnejšega 

gradiva načrtujemo pokrivanje stroškov poštnine za 200 medknjižničnih izposoj strokovne 

literature na območju (za OK in OOK).  

 

Za izvajanje prve območne naloge je predvidenih 830 delovnih ur 

 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov: www.knjiznica-ptuj.si 

Upravljanje knjižnične zbirke Dokument o nabavni politiki je dostopen na: 

http://www.knjiznica-

ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=128 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: http://www.knjiznica-

ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=128 

Navodila o izvajanju za uporabnike 

brezplačne medknjižnične izposoje  

Spletni naslov: http://www.knjiznica-

ptuj.si/?mdl=page&page_id=26&subpage_id=82 

Načrtovano izvajanje brezplačne 

medknjižnične izposoje znotraj območja 

OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Medknjižnična izposoja je brezplačna za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost) 

IUS-INFO (dostop na daljavo za celotno območje) 

IUS-INFO Hrvaška (dostop na daljavo za celotno območje) 

FinD-INFO (dostop na daljavo za celotno območje) (cena vseh treh zbirk je 4.609 EUR) 

arhiv Večer (dostop na vseh računalnikih v knjižnicah na območju) (cena je 730 EUR) 

Library Press Display (dostop na daljavo za celotno območje) (3.660 EUR) 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam območja  

Program je usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika4).  

 

2.1     svetovalno delo za območje OOK 

Strokovna pomoč knjižnicam na območju in medsebojno sodelovanje sta izjemnega pomena in 

zagotavljata doseganje enega od osnovnih namenov območnosti – enakomeren razvoj knjižnic 

območja. Pri načrtovanju in organizaciji svetovalnega dela nam je v veliko pomoč priročnik 

Svetovalno delo območnih knjižnic, ki ga je pripravil Center za razvoj knjižnic. 

 

Med območnimi nalogami bomo znaten delež obsega dela namenili svetovalnemu delu splošni 

knjižnici na območju, saj je knjižnica F. K. Meška Ormož v fazi širjenja knjižnične mreže.   Ormoška 

knjižnica je že odprla dve novi krajevni knjižnici v Središču ob Dravi in Svetem Tomažu, pri čemer 

smo jim nudili vso pomoč, načrtujejo pa še odprtje nove krajevne knjižnice v Ivanjkovcih. Kot 

osrednja območna knjižnica bomo nudili izdatno strokovno pomoč pri pripravah na začetek 

delovanja te krajevne knjižnice.  

 

Kot je ustaljena praksa bomo v letu 2017 nudili strokovno pomoč ostalim kategorijam knjižnic 

(šolske, specialne, društvene itd.) na območju ter si prizadevali za usklajen in učinkovit razvoj 

knjižnic območja. Še zlasti bo pomoč namenjena šolskim knjižnicam, ki se v skladu s 

spremembami knjižnične zakonodaje intenzivno vključujejo v sistem COBISS. 

 

Knjižnicam na območju bomo:  

                                                      
4 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 

http://www.knjiznica-ptuj.si/
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=128
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=128
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=128
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=29&subpage_id=128
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=26&subpage_id=82
http://www.knjiznica-ptuj.si/?mdl=page&page_id=26&subpage_id=82
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 nudili strokovno pomoč na vseh področjih izvajanja knjižnične dejavnosti (svetovanje pri 
obdelavi zahtevnejšega gradiva, pomoč pri pripravi letnih statistik, uvajanje elektronskih 
storitev za uporabnike, informiranju o sodobnih informacijskih virih itd.), 

 nudili strokovno pomoč na področju informacijsko komunikacijske tehnologije ter koordinirali 
razvojne potrebe (pomoč pri oblikovanju optimalnih IKT rešitev, izbor ustrezne opreme itd.), 

 koordinirali in izvajali bibliopedagoško dejavnost ter druge dejavnosti za dvig bralne kulture 
(načrtovanje skupnega razvoja bibliopedagoških dejavnosti), 

 nudili strokovno pomoč pri upravno organizacijskih zadevah (načrtovanje knjižnične mreže, 
urejanje pogodbenih odnosov z občinami ustanoviteljicami itd.). 

 

Glede nudenja strokovne pomoči se bomo v največji možni meri odzivali na potrebe, ki se bodo 

med letom pokazale v knjižnicah. Letno načrtujemo tri sestanke z osrednjo knjižnico, sicer pa 

sodelovanje in pomoč poteka skozi vse leto, komunikacija pa je vzpostavljena predvsem preko 

osebnih stikov, telefona in elektronske pošte. 

 

Iz ekonomskih razlogov ter ob upoštevanju dejstva, da v ptujski knjižnici že vse od začetka 

izvajamo območne naloge ista ekipa izkušenih bibliotekarjev, smo se odločili, da v letu 2017 za 

zaposlene ne bomo načrtovali plačljivih izobraževanj. Zato bomo zaposleni dodatna strokovna 

znanja pridobivali predvsem iz brezplačnih virov ter z medsebojno izmenjavo izkušenj in dobrih 

praks. Tako se bomo posluževali predvsem spletnih seminarjev, izobraževanj, ki bodo na 

nacionalnem nivoju organizirana za vse OOK ter brezplačnih tečajev, ki bodo tekom leta na voljo.  

V dogovoru s koordinatorico in preostalimi območnimi knjižnicami v letu 2017 za koordinatorje 

območnih nalog načrtujemo udeležbo na izobraževanjih, ki jih ob sodelovanju zunanjih izvajalcev  

organizira NUK. Načrtujemo tudi udeležbo na izobraževanjih za večjo uporabo e-virov ter 

delavnicah s predstavitvijo dobrih praks v knjižnicah.  

 

Predvideno število ur: 350 

2.1.1  strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 

V letu 2017 načrtujemo izobraževanje s predstavitvijo e-virov (IUS-INFO, Find-INFO ter zbirke 

Library Press Display) šolskim in splošnim knjižničarjem območja. Za šolske in mladinske 

knjižničarje in vse, ki delajo z mladimi, bomo organizirali srečanje, ki je v naši knjižnici že 

tradicionalno. Predstavili jim bomo različne novosti in trende na področju knjižničarstva, ponudbo 

elektronskih virov in možnost izposoje e-knjig ter jih seznanili z novostmi  na področju mladinske 

literature ter različnih natečajev in mladinskih tekmovanj. 

 

V kolikor bomo v prihodnje pridobili informacijo ali možnost izvedbe še kakšnega dodatnega 

cenovno ugodnega ali brezplačnega izobraževanja, ga bomo poskušali realizirati v okviru 

razpoložljivih finančnih in kadrovskih možnosti. 

 

Predvideno število ur: 56 ur 

2.1.2  promocija območnosti 

Območnost kot takšno najbolje promoviramo skozi uspešno izvedene projekte. Le-ti s svojo 

odmevnostjo zagotavljajo večjo prepoznavnost osrednjih območnih knjižnic in nalog, ki jih v 

okviru tega izvajamo. Tako v javnosti uspešno promoviramo območnost z zagotavljanjem 

povečanega dostopa do gradiva, brezplačno medknjižnično izposojo za končnega uporabnika, 

dostopom na daljavo do e-virov, digitalizacijo domoznanskega gradiva, urejanjem spletnega 

biografskega leksikona Spodnjepodravci.si ter preko skupnih portalov Kamra in Dobre knjige. 

 

Promocija območnosti med strokovno javnostjo na območju poteka skozi različne kanale 

informiranja, nudenja strokovne pomoči ter organiziranja različnih oblik izobraževanja. 

Tudi koordinacija domoznanske dejavnosti na območju nudi številne priložnosti za promocijo  

območnosti na nivoju osebnih stikov, pri pripravi razstav in drugih oblik promocije 

domoznanskega gradiva. Še posebej pa se promocija dobro odraža preko uspešno izvedenih 
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projektov digitalizacije domoznanskega gradiva ter z objavo le-teh v Digitalni knjižnici Slovenije 

in na domoznanskem spletnem portalu Kamra. 

 

Predvideno število ur: 24 

2.1.3  sodelovanje z nacionalno knjižnico 

Pri načrtovanju in izvajanju območnih nalog  redno sodelujemo in se usklajujemo z nacionalno 

knjižnico. Prav tako pa se bomo tudi na sestankih koordinatorjev in direktorjev OOK redno 

dogovarjali glede skupnih aktivnosti in projektov, ki jih usklajeno izvajamo na nacionalnem 

nivoju.  

V letu 2017 načrtujemo tri sestanke koordinatorjev OOK, dva sestanka direktorjev OOK, en 

sestanek sistemskih administratorjev ter sodelovanje v različnih delovnih skupinah. 

 

Predvideno število ur: 120 

2.2     vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK  

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

Kot že vrsto let bomo tudi v letu 2017 izvajali lastni projekt Bralna značka za odrasle. To je 

bralno motivacijski projekt za odrasle, ki se izvaja na celotnem območju, priključili pa sta se tudi 

osrednji območni knjižnici iz Maribora in Novega mesta ter nekatere njune enote. Projekt 

izvajamo že vrsto let in je na območju postal zelo prepoznaven, zato je iz leta v leto zanj tudi 

vedno večje zanimanje odraslih bralcev. 

 

Predvideno število ur: 40 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

V sodelovanju z drugimi knjižnicami bomo izvajali projekta  

 Pikina bralna značka, 

 Znani Slovenci – združen vzajemni spletni biografski leksikon. 

 

S projektom Pikina bralna značka, ki ga vodi Knjižnica Velenje, želimo mlade spodbujati k branju 

kakovostnega mladinskega leposlovja. Namenjen je osnovnošolskim otrokom, njegovo trajanje 

pa je časovno usklajeno s Pikinim festivalom, ki poteka v Velenju in traja od septembra do 

septembra. 

Sodelovali bomo pri projektu Znani Slovenci, ki obsega izdelavo združenega vzajemnega 

spletnega biografskega leksikona znanih osebnosti, saj se združenemu portalu želimo pridružiti z 

regijskim biografskim leksikonom za Spodnje Podravje. 

 

Predvideno število ur: 40 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

(projekte obrazložite v posebni prilogi) 

V letu 2017 bomo na nacionalnem nivoju sodelovali v naslednjih projektih: 

 prostorska analiza mreže splošnih knjižnic v Sloveniji z uporabo GIS, 

 priprava strateških usmeritev izvajanja posebnih nalog OOK, 

 uredništvo portala in vnos knjižnih predlogov za branje na portal Dobreknjige.si, 

 brezplačna medknjižnična izposoja na območju za končnega uporabnika, 

 konzorcijski nakup elektronskih baz podatkov ter zagotavljanje dostopa na daljavo do 

elektronskih virov. 

 

Na sestanku delovne skupine za domoznanstvo je bila v letu 2015 izpostavljena ideja o zasnovi 

novega strokovnega časopisa s področja knjižničarstva, ki bi ga izdajale osrednje območne 

knjižnice. Del časopisa bi bil namenjen strokovnim temam s področja knjižničarstva v splošnih 

knjižnicah, del časopisa pa strokovnim prispevkom z domoznansko tematiko. V ptujski knjižnici 

smo v letu 2016 izvedli anketo, v kateri smo pridobili mnenje knjižničarjev ali med splošnimi 
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knjižnicami obstaja potreba in interes po izdajanju takšnega časopisa ter kakšne bi bile dejanske 

možnosti za njegovo realizacijo (podpora stroke, idejni načrt, finančni okvir, viri za zagotavljanje 

finančnih sredstev itd.). V letu 2017 bomo v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic ter v 

okviru delovne skupine za domoznanstvo pretehtali različne argumente in možnosti za morebitno 

realizacijo. 

 

Predvideno število ur: 143 

2.2.4  skupni projekti mednarodnega sodelovanja 

/ 

2.3     sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju 

OOK ali v vsej državi  

V letu 2017 bomo izvajali individualno in skupinsko informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 

pri čemer bomo posebno pozornost namenili informacijskemu opismenjevanju in seznanjanju 

mladine s knjižnično-informacijskim sistemom COBISS, v katerem jim bomo prikazali načine 

iskanja gradiva preko COBISS-a in mobilne različice mCOBISS. Uporabnike bomo seznanjali z 

Mojo knjižnico ter jim prikazali različne spletne storitve, ki so članom knjižnice na voljo 

(elektronsko obveščanje članov, pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, 

spletne rezervacije itd.). Uporabnike bomo seznanjali tudi o dostopnosti in načinu izposoje 

elektronskih knjig na portalu Biblos ter drugih informacijskih virih kot so Digitalna knjižnica 

Slovenije, Kamra, Dobre knjige, Spodnjepodravci.si , Europeana ter drugi sorodni prosto 

dostopni spletni viri.  

Koordinirali bomo tudi izvajanje projekta Rastem s knjigo, v okviru katerega bodo v program 

informacijskega opismenjevanja vključeni tudi osnovnošolci in srednješolci. V okviru projekta 

Rastem s knjigo  pričakujemo v prihodnjem letu 515 srednješolcev in 670 osnovnošolcev. 

 

Predvideno število ur: 32 

2.4     analize razvitosti in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na območju OOK 

V letu 2017 načrtujemo sodelovanje pri projektu prostorske analize mreže splošnih knjižnic v 

Sloveniji z uporabo GIS, kjer bomo skrbeli za preverjanje pravilnosti podatkov ter sporočali nastale 

spremembe na območju. Na podlagi prostorske analize knjižnične mreže bo možno analizirati 

dostopnost in gravitacijska območja knjižnice. 

 

Predvidno število ur: 10 

2.5     razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

Popis IKT opreme, ki smo ga izvedli leta 2014 na območju, nam bo v letu 2017 služil kot osnova 

za svetovanje ter načrtovanje nadaljnjega razvoja ter opremljanja knjižnic na območju z IKT 

opremo. Podatke iz popisa bomo v okviru razpoložljivih možnosti letno posodabljali, kar nam bo v 

pomoč pri svetovalnem delu in prijavah na razpise. 

 

Predvideno število ur: 32 

2.6     razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je imela slabo razvito mrežo knjižnic, kar poskuša v zadnjih 

leti izboljšati. Tako je bila v letu 2013 odprta nova krajevna knjižnica v Središču ob Dravi. V letu 

2014 so potekale aktivnosti za odprtje nove krajevne knjižnice v Svetem Tomažu pri Ormožu, ki je 

nato pričela delovati junija 2015. V letu 2017 se bodo nadaljevale aktivnosti za odprtje tretje 

krajevne knjižnice v Ivanjkovcih. Kot osrednja območna knjižnica bomo pri teh aktivnostih nudili 

ormoški knjižnici vso ustrezno strokovno pomoč. 

 

Predvideno število ur: 64 

2.7     izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 

območja OOK 
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Začetnikom v stroki in študentom bibliotekarstva iz našega območja bomo nudili mentorstvo. 

Poskrbeli bomo, da bodo v času usposabljanja pridobili kar se da dober vpogled v vse veje 

dejavnosti knjižnice in jim omogočili, da si bodo na različnih delovnih mestih v knjižnici pridobili kar 

se da največ strokovnih izkušenj. V letu 2017 načrtujemo mentorstvo enemu študentu ali začetniku 

v stroki. Dejanski obseg naloge bo odvisen od potreb knjižnic na območju ter števila pripravnikov 

in študentov. 

 

Predvideno število ur: 16 

2.8     sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju OOK in skupen razvoj bibliopedagoških 

aktivnosti5 (ne izvedba!) 

Na Ptujskem in Ormoškem območju deluje 22 osnovnih šol s podružnicami. Kot je že ustaljena 

praksa, bomo tudi v letu 2017 organizirali srečanje šolskih knjižničarjev in nadaljevali s promocijo 

branja in bralne motivacije mladih. Organizirali bomo izobraževanja, namenjena tudi šolskim 

knjižničarjem in drugim strokovnim delavcem, na katerih bodo le-ti lahko pridobili dodatna 

strokovna znanja. V knjižnici, šolah in vrtcih na območju bomo koordinirali izvajanje biblio-

pedagoške  dejavnosti z namenom dviga bralne kulture med mladimi.  

 

Predvideno število ur: 32 

2.9     knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 

Aktivno bomo sodelovali z organizacijami, ki na našem območju združujejo različne skupine 

uporabnikov s posebnimi potrebami. Tako že vrsto let zelo dobro sodelujemo s centrom 

Sonček, Zavodom za varstvo in usposabljanje invalidne mladine dr. Marjana Borštnarja 

Dornava ter Centrom za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo Vitis in Animacija.  

Z bibliobusom bomo redno obiskovali Zavod za varstvo in usposabljanje invalidne mladine v 

Dornavi ter tako varovancem omogočali v njihovi neposredni bližini dostop do literature. V 

knjižnici načrtujemo tudi obiske skupin težje zaposljivih oseb, ki so v okviru centrov Vitis in 

Animacija vključeni v številne izobraževalne programe. Ob obisku knjižnice jih med drugim 

seznanimo tudi z različnimi možnostmi in načini pridobivanja informacij, ki so jim na voljo v 

knjižnici.  

 

Predvideno število ur: 24 

2.10    sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

Z ostalimi območnimi knjižnicami bomo sodelovali na različnih področjih pri načrtovanju in 

izvajanju skupnih območnih nalog. Aktivno bomo sodelovali v skupini koordinatorjev OOK, 

skupini za domoznanstvo in v skupini sistemskih administratorjev. 

S preostalimi območnimi knjižnicami bomo sodelovali pri: 

 zagotavljanju dostopa na daljavo do elektronskih baz podatkov, 

 konzorcijskem nakupu podatkovnih baz in elektronskih knjig ter izmenjavi primerov dobre 

prakse, 

 bralno-motivacijskih akcijah (Bralna značka za odrasle, Pikina bralna značka, Rastem s 

knjigo OŠ in SŠ), 

 uredništvu in vnosu vsebin na portal Dobreknjige.si, 

 pripravi strateških usmeritev izvajanja posebnih nalog OOK, 

 sodelovanje v delovni skupini COBISS, 

 sodelovanje pri prostorski analizi knjižnične mreže Slovenije, 

 določanju kriterijev za izbor publikacij in člankov v sistemu vzajemne katalogizacije, 

 pripravi Strokovnih izhodišč in metodologije za popis domoznanstva, 

 koordinaciji izvajanja in razvoja domoznanske dejavnosti v Sloveniji, 

 usklajenem vnosu vsebin na portal Kamra in ostalih  aktivnostih, ki se nanašajo na Kamro, 

                                                      
5 Bibliopedagoško delo pomeni načrtno delo za izobraževanje in motiviranje za uporabo knjižnice, njenega gradiva in 

informacijskih virov ter razvijanje branja in bralne kulture. Bibliopedagoške aktivnosti so tudi svetovanje in pomoč 
posamezniku za samostojno izbiro in uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih virov. 
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 vzpostavitvi portala Znani Slovenci. 

 

Predvideno število ur: 120 

2.11    koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

S projektom Rastem s knjigo se vključujemo tudi v čezmejno sodelovanje z Županijo Varaždin, 

kjer poteka projekt poučevanja slovenskega jezika v njihovih osnovnih šolah, učenci pa so 

vključeni tudi v projekt Rastem s knjigo. Projekt podpirajo Ministrstvo RS za izobraževanje, 

znanost in šport, Zavod RS za šolstvo ter Javna agencija za knjigo. 

 

Predvideno število ur: 24 

2.12    usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah na območju 

OOK 

Aktivno bomo sodelovali v delovni skupini sistemskih administratorjev, kjer bomo nadaljevali z 

dosedanjimi aktivnostmi. Sistemski administrator se bo udeležil posameznih aktualnih 

izobraževanj, ki bodo izvedena v okviru delovne skupine sistemskih administratorjev. 

Izobraževanja, ki se bodo nanašala na aktualne IKT teme, bodo administratorjem prinesla nova 

znanja in spoznanja ter jim omogočala lažje iskanje novih IT rešitev ter reševanje težav, s katerimi 

se soočajo pri svojem delu. Pridobljena znanja in izkušnje bomo prenašali na knjižnice območja 

ter z njimi skupaj načrtovali vzdrževanje in razvoj računalniških sistemov. 

V okviru skupine sistemskih administratorjev v letu 2017 načrtujemo udeležbo na Arnesovi SIRikt 

konferenci, delavnici Mreža znanja 2017 ter delavnici za izmenjavo dobrih praks. 

V okviru razpoložljivih možnosti bomo skrbeli za posodabljanje podatkov iz popisa IKT opreme na 

območju. 

 

V okviru skupine sistemskih administratorjev načrtujemo en sestanek. Člani skupine bodo v letu 

2017 uporabljali tudi Vox konferenco za izvedbo krajših video-sestankov informatikov. 

 

Predvideno število ur: 120 

 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

Program je koordiniran z nacionalno knjižnico (15. člen Pravilnika). 

 

3.1  načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 

OOK  

V letu 2017 bomo na področju zbiranja, obdelave, hranjenja in promocije domoznanskega 

gradiva nadaljevali s številnimi, že dobro utečenimi dejavnostmi na območju.  

 

S koordinacijo načrtnega in sistematičnega zbiranja domoznanskega gradiva bomo zagotavljali 

zajem raznovrstnega domoznanskega gradiva za celotno območje. Poleg običajnih načinov 

pridobivanja gradiva (nakup, dar, obvezni izvod), bomo pri zbiranju gradiva sodelovali z raznimi 

društvi, institucijami in posamezniki z našega področja. Domoznanske zbirke bomo dopolnjevali 

z gradivom, ki bo izšlo v tekočem letu, kot tudi z gradivi, ki so izšla v preteklih letih in jih v naših 

zbirkah še nimamo. Takšna gradiva bomo kupovali v antikvariatih in pri zasebnih zbiralcih. 

 

Zaradi načrtnega zbiranja novo publiciranih domoznanskih gradiv bomo v različnih virih redno 

spremljali objave in informacije o teh gradivih. Vzpostavljali bomo kontakte z založniki oz. 

izdajatelji gradiva z namenom, da bi gradivo pridobili za domoznansko zbirko. Istočasno bomo 

izdajatelje, založnike in tiskarje gradiva informirali tudi o obveznem izvodu. 

Pridobljeno domoznansko gradivo bomo sproti obdelovali v nacionalnem knjižnično 

informacijskem sistemu COBISS, s čimer bomo zagotovili, da bodo informacije o pridobljenem 

gradivu in dostopnosti na voljo širši javnosti.  
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Sproti bomo v COBISS vnašali tudi domoznanske članke, ki jih načrtno zajemamo iz izbranega 

nabora periodičnih tiskov, pri čemer se usklajujemo s knjižnico na našem območju. Pri obdelavi 

domoznanskih gradiv v sistemu COBISS posebno pozornost posvečamo vsebinski obdelavi, saj 

z natančno in dosledno vsebinsko obdelavo (geslenjem) zagotavljamo učinkovito iskanje in 

najdljivost teh gradiv v COBISS-u. 

 

Pozornost bomo posvetili tudi spletnemu biografskemu leksikonu, ki postaja eden od pomembnih 

segmentov domoznanske dejavnosti in v okviru projekta Znani Slovenci z združevanjem 

posameznih regijskih leksikonov dobiva pomembno vlogo in prepoznavnost v nacionalnem 

prostoru. Naša knjižnica je v letu 2015 z lastnimi sredstvi kupila spletno platformo za vnos 

podatkov na portal Spodnjepodravci.si, ki je pogoj za  priključitev k združenemu portalu Znani 

Slovenci. V letu 2015 in 2016 smo v spletni leksikon vnesli več kot 400 gesel oz. biografskih 

zapisov za osebnosti Spodnjega Podravja. Vsebine so ob mentorstvu in pomoči zaposlenih na 

območnih nalogah vnašali redno zaposleni in sodelavka, zaposlena preko javnih del, ki jo je 

financirala lokalna skupnost. Glede na to, da posamezni lokalni biografski leksikoni preraščajo v 

skupno mrežo z značilnostmi nacionalnega biografskega leksikona, vidimo nujno potrebo po 

vključevanju in sodelovanju. 

 

Naša knjižnica se lahko posebej pohvali z bogato zbirko knjižnih dragocenosti. Zato posebno 

skrb posvečamo tudi materialnemu varovanju domoznanskega gradiva in knjižnih raritet, ki imajo 

regionalni pomen. Jedro tvorijo fond iz knjižnice Muzejskega društva ter gradivo iz različnih 

zasebnih, društvenih, šolskih in samostanskih knjižnic, ki so na Ptuju in v okolici delovale pred 2. 

sv. vojno; gradivo je prevzela takratna Študijska knjižnica ob svoji ustanovitvi leta 1948. Zbirke 

so se skozi desetletja bogatile in dopolnjevale z nakupi in darovi ter sodijo danes med 

najdragocenejše v Sloveniji. V svojih zbirkah hranimo več sto enot gradiva različnih vrst (knjižno, 

kartografsko in slikovno gradivo, rokopisi,) ki bi ga bilo v doglednem času potrebno zaščititi z 

posebnimi, po meri izdelanimi zaščitnimi škatlami iz posebnih materialov, saj le te ponujajo 

optimalne pogoje za hrambo in varovanje najdragocenejšega gradiva. Ker so škatle prilagojene 

vsakemu kosu gradiva posebej, je zaščita zelo čvrsta in zato primerna tudi za knjige  s 

pergamentno vezavo, ki je posebej občutljiva. Med leti 2005 in 2011 smo z zaščitnimi škatlami 

že opremili 102 enoti najdragocenejšega knjižnega gradiva, v letu 2017 pa bomo skladno s 

finančnimi možnostmi in iz lastnih sredstev kupili še nekaj zaščitnih škatel.  

Načrtujemo nakup 20 kosov zaščitnih škatel ob predvideni ceni zaščitne škatle 80 EUR. 

 

V letu 2017 bomo nadaljevali s promocijo projekta izdaje faksimila in študijske izdaje Gratae 

posteritati (1560), ki jo bomo še naprej širili tudi v tujini.  

Projekt Gratae posteritati je eden najodmevnejših projektov v zgodovini ptujske knjižnice, v 

okviru katerega smo med leti 2012 in 2014 izdali faksimile in študijsko izdajo ene od izjemnih 

dragocenosti naše knjižnice: Gratae posteritati Žige Herbersteina. V latinščini napisano 

avtobiografsko delo je izjemno redko in dragoceno (po svetu je znanih  osem izvodov, le trije pa 

so kolorirani) in pomeni pomemben prispevek k diplomatski in politični zgodovini 16. stoletja. 

Zaradi izrednega zanimanja domačih in tujih strokovnjakov  smo v Knjižnici Ivana Potrča že leta 

2012 zastavili projekt izdaje faksimila dela s prevodom v slovenski jezik in spremnimi študijami. 

K sodelovanju smo povabili priznane slovenske strokovnjake in raziskovalce, kar zagotavlja 

visoko kvaliteto opravljenega dela. Pri izdelavi faksimila nam je svetoval Primož Premzl, znani 

galerist in založnik iz Maribora, ki nastopa  tudi kot sozaložnik izdaje. Projekt smo zaključili v 

oktobru 2014, ko smo predstavili faksimile in študijsko izdajo ter spremno razstavo o pomenu 

dela in njegovem avtorju Žigi Herbersteinu. V letu 2015 in 2016 smo v sodelovanju s knjižnicami 

in drugimi kulturnimi ustanovami nadaljevali z intenzivno promocijo projekta in gostovanji 

razstave po celi Sloveniji. 

Po uspešnem gostovanju razstave v arhivu Univerze na Dunaju (19. 9.- 24. 10. 2016) 

načrtujemo v letu 2017 v dogovoru z Ministrstvom za zunanje zadeve gostovanje v Združenih 

državah Amerike. Vse nastale stroške bo knjižnica pokrila iz lastnih sredstev. 
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V letu 2017 bomo nadaljevali z delom na projektu ureditve Knjižnice Muzejskega društva. 

Obsežen fond starejšega knjižnega gradiva (ok. 8.500 enot) izvira iz Muzejskega društva, ene 

najpomembnejših ptujskih kulturnih ustanovo v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Leta 1893 se je ob 

ustanovitvi Muzejskega društva formirala tudi znanstvena knjižnica, katere namen je bil nuditi 

podporo za raziskovalno delo. Velike zasluge za njen nastanek in razvoj ima polihistor in zbiralec 

Franc Ferk, ki je leta 1895 mestu Ptuj podaril svoje muzejske zbirke in knjižnico z okoli 4.000 

knjigami. Ferkova muzejska knjižnica je bila osrednja ptujska knjižnica in je predstavljala temelj 

za ustanovitev Študijske knjižnice leta 1948. Ohranjena zbirka ima izjemen pomen za celotno 

regijo, zato jo želimo v okviru projekta podrobneje raziskati, urediti in predstaviti javnosti ter 

omogočiti njeno dostopnost.  

Gradivo je zelo raznoliko in časovno sega v obdobje od 15. do 20. stoletja. Knjižno gradivo je 

postavljeno kot samostojna zbirka na začasni lokaciji. V letu 2016 smo izvedli pregled in analizo 

gradiva ter pripravili strokovna izhodišča za obdelavo. V kolikor bomo imeli na razpolago lastna 

sredstva, bomo v letu 2017 nabavili ustrezne police oz. omare ter gradivo primerno zaščitili, 

pričeli pa bomo tudi z bibliografsko obdelavo najstarejšega dela zbirke v sistemu Cobiss. 

Prva faza projekta, v kateri bomo uredili in obdelali najstarejši del zbirke – Knjižnico Ferkovega 

muzeja v Gomilici, bo predvidoma trajala 3 leta. 

 

Redno se bomo udeleževali delovne skupine za domoznanstvo OOK, v okviru katere 

načrtujemo: 

 Pripravo dogovora o bibliografski obdelavi člankov na ravni Slovenije, splošnih knjižnic in NUK 
za potrebe Slovenske bibliografije, 

 izvedbo popisa stanja Domoznanstvo v splošnih knjižnicah na dan 31. 12. 2016, 

 izvajanje normativne kontrole avtorjev in gesel. 

 

V letu 2017 je predvidena udeležba na dveh sestankih skupine za domoznanstvo ter na enem 

strokovnem izobraževanju za domoznance.  

 

Predvideno število ur za izvajanje tretje območne naloge v celoti: 2077 ur 

3.2   informiranje zavezancev za obvezni izvod  

Naš cilj bo vzpostavljati stike z zavezanci ter jih obveščati in pridobiti za sodelovanje. Z  

ozaveščanjem o pomenu Zakona o obveznem izvodu jih bomo spodbujali k rednemu pošiljanju 

obveznega izvoda.  

 

Predvideno število zavezancev: 50 

3.3    posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

Založnikom bomo nudili informacije in pomoč pri pridobitvi CIP-a in jih hkrati seznanjali z Zakonom 

o obveznem izvodu. Informacije o zavezancih bomo posredovali tudi Narodni in univerzitetni 

knjižnici. 

 

Predvideno število posredovanj informacij NUK: 20 

3.4   seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 

muzejih in arhivih) na območju OOK 

Sodelovanje s kulturnimi institucijami na našem področju poteka preko različnih projektov 

(razstave, katalogi) že vrsto let. Zato smo dobro seznanjeni z domoznanskimi zbirkami, ki jih le-te 

hranijo in jih bomo tudi v prihodnje kvalitetno posredovali našim uporabnikom. Ponujali jim bomo 

različne popise zbirk, vodnike, kataloge ipd., ki so jih izdale omenjene institucije, pomagali  jim 

bomo pri iskanju informacij, po potrebi pa tudi pri vzpostavitvi osebnega kontakta med 

uporabnikom in strokovnim delavcem iz institucije. V predstavitve svojih domoznanskih zbirk bomo 

vključili tudi  tematsko povezano gradivo iz domoznanskih zbirk drugih institucij. V digitalne zbirke, 

ki jih objavljamo na portalu Kamra, vključujemo tudi gradivo iz drugih kulturnih ustanov (Pokrajinski 
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muzej Ptuj-Ormož, Zgodovinski arhiv na Ptuju, itd.), s čemer promoviramo tudi zbirke v teh 

ustanovah. 

V letu 2017 načrtujemo predstavitve drugih domoznanskih zbirk skupinam, ki obiščejo 

domoznanski oddelek naše knjižnice. 

 

Predvideno število predstavitev domoznanskih zbirk: 20 

3.5    organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja OOK 

S koordinacijo bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja bomo skrbeli 

za to, da bo domoznanska dejavnost na območju organizirana tako, da bo aktivno pokrivala 

celotno območje in ne bo sivih lis. Pri tem se bomo prilagajali tudi dejavnosti in potrebam Knjižnice 

Franca Ksavra Meška Ormož.  

 

V knjižnici bomo skrbeli za korektno formalno in vsebinsko obdelavo domoznanskega gradiva v 

knjižnično informacijskem sistemu COBISS.  

 

V letu 2017 bomo organizirali eno srečanje z osrednjo knjižnico na temo bibliografske obdelave 

domoznanskega gradiva. Sicer pa se glede bibliografske obdelave domoznanskega gradiva in 

normativne kontrole avtorjev nenehno sproti usklajujemo z ormoško knjižnico preko telefonske 

povezave ali po elektronski pošti. 

 

Predvideno število novo kreiranih bibliografskih zapisov za domoznansko gradivo: 1.200 

3.6     izvajanje normativne kontrole  

V normativno bazo podatkov CONOR bomo vnašali podatke za lokalne avtorje, po potrebi kreirali 

nove normativne zapise za avtorje našega območja in sodelovali z drugimi knjižnicami pri 

razreševanju identitete lokalnih avtorjev. Kadar bo potrebno od avtorjev pridobiti dodatne 

informacije za potrebe ločevanja soimenjakov v bazi podatkov CONOR, bomo z avtorji vzpostavili 

tudi osebni stik. 

 

Predvideno število novo kreiranih zapisov za domoznanske avtorje: 100 

Predvideno število revidiranih zapisov: 30 

3.7     izvajanje digitalizacije (projekte digitalizacije obrazložite v obliki projekta v posebni prilogi) 

Projekti digitalizacije domoznanskega gradiva  

Skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 in priporočilom Ministrstva 

za kulturo bomo kot osrednja območna knjižnica z izjemno bogatim domoznanskim fondom, 

posebno pozornost posvetili povečanju dostopnosti do gradiva in informacij, še zlasti povečanju 

dostopnosti do domoznanskih gradiv z digitalizacijo le-teh in njihovo umestitvijo na spletni portal 

Digitalne knjižnice Slovenije. 

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. 

Gradivo je urejeno v dva samostojna sklopa, za izbrano gradivo pa je značilno, da gre za 

zanimive domoznanske vsebine, ki bodo pritegnile širok krog uporabnikov. 

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. Oba samostojna sklopa sta podrobneje 

predstavljena v prilogi. To sta: 

 Prvi sklop smo poimenovali Izbrana lokalna glasila in zborniki. To je najobsežnejši sklop 

izmed vseh, saj obsega 11.352 strani.  

Izjemno pomemben vir, ki smo ga vključili v ta sklop,  je Ptujski zbornik, ki je izhajal med 

leti 1953 in 1996. Prinaša strokovne in znanstvene, 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. 
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V 1. 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. Manjkajoče 

številke bomo pridobili iz Talumovega arhiva, iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice 

in drugih ustanov po potrebi. 

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. 

Sklop smo ocenili kot 1. prioriteto. 

 

 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, 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.  

Sklop smo ocenili kot 2. prioriteto. Glede na nižji znesek odobrenih sredstev  bomo ta 

sklop gradiva digitalizirali le delno, realizacija pa bo odvisna tudi od končne ponujene 

cene izbranega izvajala digitalizacije 

 

 

Iz vidika varovanja pisne kulturne dediščine je digitalizacija omenjenih zbirk nujna, hkrati pa s 

prenosom na digitalni medij zagotavljamo neprimerljivo večjo dostopnost do gradiva in informacij. 

Večino gradiv hranimo v Domoznanskem oddelku ptujske knjižnice, nekatera dela pa si bomo za 

potrebe digitalizacije izposodili pri partnerjih v projektu, predvidoma v Narodni in univerzitetni 

knjižnici in Knjižnici Franca Ksavra Meška v Ormožu. Gradivo bo digitalizirano v skladu s 

Smernicami za digitalizacijo knjižničnega gradiva (NUK) in bo v celoti objavljeno na portalu 

Digitalna knjižnica Slovenije, digitalizirana dela pa bodo predstavljena tudi na domoznanskem 

portalu Kamra. 

 

 

Vnos vsebin na portal Kamra in uredništvo 

S preostalimi območnimi knjižnicami bomo sodelovali pri aktivnostih, ki se nanašajo na portal  

Kamra. Skozi celotno leto bomo na portal vnašali digitalne zbirke z domoznansko vsebino, 
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aktualne novice in dogodke ter z različnimi akcijami skrbeli za promocijo in prepoznavnost portala 

v lokalnem okolju. Opravljali bomo uredniško funkcijo in poskušali k sodelovanju pridobiti tudi 

druge zainteresirane partnerje.  

 

Pri vnosu vsebin na portal Kamra v letu 2017 načrtujemo vnos naslednjih vsebin: 

 

 4 digitalne zbirke na temo lokalne zgodovine, kulturne dediščine, šeg in običajev, 

znamenitosti. 

 Predstavitev izbranih domoznanskih zbirk, ki smo jih vključili v projekt digitalizacije 

domoznanskega gradiva in bodo v celoti objavljeni na portalu dLib. 

 Vnos digitalnih zbirk, ki bodo nastale na pobudo naših partnerjev pri oblikovanju portala. 

 

Kot vsa leta bomo tudi v letu 2017 opravljali uredniško delo na portalu Kamra za Spodnje Podravje 

in se redno udeleževali sestankov urednikov Kamre in upravnega odbora Kamre. 

 
4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 

 

4.1      Ali zagotavljate stalno hrambo 

uradnih publikacij s svojega območja? 

DA           NE 

                 

4.2      Ali izvajate usmerjanje 

izločenega gradiva? 

DA           NE 

                 

4.3      Ali hranite za območje OOK 

pomembno gradivo, izločeno iz splošnih 

knjižnic na  območju OOK? 

DA           NE 

                

4.4      Ali hranite gradivo, ki ima status  

kulturnega spomenika regionalnega 

pomena? 

DA           NE 

                 

4.5      Ali hranite gradivo, ki ima status 

kulturnega spomenika lokalnega 

pomena? 

DA           NE 

                 

 

Načrtovane dejavnosti v zvezi z odpisovanjem oz. izgradnjo knjižnične zbirke, pomembne za širše 

območje OOK:  

Glede na to, da je naše območje relativno majhno in da usmerjanje izločenega knjižničnega 

gradiva iz območja ne predstavlja znatnega deleža v celotnem obsegu območnih nalog, smo se 

odločili, da bomo nalogo prijavili zgolj v vsebinskem smislu. V finančnem smislu pri tej nalogi ne 

planiramo stroškov za leto 2017, saj pri izvajanju te naloge ne nastajajo večji materialni stroški, 

stroške dela pa bomo zagotavljali iz lastnih virov. 

 

Kljub temu bomo nalogo usmerjanja izločenega gradiva z območja izvajali kvalitetno in strokovno 

ter v skladu z zakonodajo, pravilniki, priporočili in drugimi strokovnimi normami. Gradivo, ki bo 

izločeno iz zbirk knjižnic na našem območju, bomo usmerjali in posredovali v izbor nacionalni 

knjižnici. Izločeno gradivo, ki ima status kulturnega spomenika lokalnega ali regionalnega značaja 

ali je kako drugače pomembno za naše okolje, bomo vključevali v naš knjižni fond z namenom 

trajne hrambe. 

 

 

Pripravili, naziv delovnega mesta:  

Milena Doberšek, vodja Oddelka za razvoj in digitalizacijo 

Mira Petrovič, vodja Domoznanskega oddelka 

 



19 

 

 

 

 

Datum: žig Podpis odgovorne osebe: 

17.1. 2017                                                                         mag. Matjaž Neudauer 
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