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1. PREDSTAVITEV ZAVODA 

1.1. Dejavnost 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je od leta 2003 osrednja območna knjižnica za ptujsko in 
ormoško območje. Iz naslova območnosti opravlja še dodatne naloge, ki so opredeljene v 
Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS št. 88, 11.9.2003). Za območne naloge 
zagotavlja sredstva Ministrstvo za kulturo, zato jih izvajamo v obsegu sredstev, ki jih 
dobimo na vsakoletnem razpisu. 
 
V Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS št. 73, 
29.7.2003) so natančno naštete občine, ki jih Knjižnica Ivana Potrča pokriva. 
 
Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo so : 
 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo; 
- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; 
- izdeluje knjižnične kataloge in podatkovne zbirke; 
- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve; 
- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga 

pokriva; 
- sodeluje v medknjižnični izposoji; 
- pridobiva in izobražuje uporabnike; 
- informacijsko opismenjuje; 
- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik; 
- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo; 
- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju; 
- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 

elektronskih medijih; 
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture; 
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 

potrebami; 
- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo; 
- zagotavlja storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami; 
- sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu; 
- organizira in izvaja druge oblike dela, namenjene vzpodbujanju bralne kulture; 
- pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki; 

 
kot osrednja območna knjižnica pa še : 

- zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij; 
- nudi strokovno pomoč knjižnicam območja; 
- koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva; 
- usmerja izločeno gradivo s svojega območja. 

 
Knjižnica je vključena v Zvezo splošnih knjižnic in njene sekcije. 
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1.2. Ustanovitelji 

Knjižnica je imela konec leta 2007 11 občin soustanoviteljic in 5 pogodbenic. Občine 
ustanoviteljice so : MO Ptuj, Destrnik, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, 
Markovci, Videm, Zavrč in Žetale. Občine Cirkulane, Dornava, Podlehnik, Sveti Andraž in 
Trnovska vas so pogodbenice. 
 
Z letom 2007 se je iz občine Gorišnica odcepila nova občina Cirkulane. Po podatkih, ki so 
nam na voljo, bo odločitev o statusu občine Cirkulane sprejeta na seji občinskega sveta v 
mesecu februarju 2008. Z županom smo dogovorjeni, da nas bodo o svoji odločitvi pisno 
obvestili. 
 

 
 

Otvoritve Potrčeve sobe in zbirke so se udeležili številni pisateljevi sorodniki 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iva Krajnc in Igor Samobor sta interpretirala Potrčeve tekste 



 

4 

2. PRAVNA UREDITEV 

2.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (UL 96/02) 
- Zakon o knjižničarstvu (UL 87/01) 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL 72/93) 
- Zakon o financiranju občin (UL 8/94) 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL 73/03) 
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (UL 88/03) 
- Pravilnik o določanju stroškov osrednjih območnih knjižnic, ki zagotavljajo 

knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL 19/03) 
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne 

službe na področju kulture 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL 29/03) 
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL 69/06) 
- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ivana Potrča Ptuj 
- ter v skladu z drugimi zakonskimi akti in predpisi. 

2.2. Vodstvo zavoda 

2.2.1. Direktor 

Od 1. februarja 2006 je direktor knjižnice mag. Matjaž Neudauer. 

2.2.2. Svet zavoda 

Svet zavoda je bil konstituiran 11.3.2004, njegovi člani pa so bili imenovani za dobo 5 let. 
Sestavljajo ga : 
 

- Mirko Kekec, predsednik (predstavnik MO Ptuj) 
- Andrej Tkalec, namestnik (predstavnik občin desnega brega Drave) 
- Marija Magdalenc, članica (predstavnica MO Ptuj) 
- Zofija Topolovec, članica (predstavnica občin desnega brega Drave) 
- Dragica Toš- Majcen, članica (predstavnica levega brega Drave) 

 
V letu 2007 se je svet sestal na treh rednih in dveh korespondenčnih sejah, obravnaval in 
sprejel pa je:  zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2006, poročilo o inventuri, dal 
soglasje k finančnemu načrtu za leto 2007, podal soglasje k vsebini in finančni razdelitvi 
sredstev za izvajanje programa območnih nalog, potrdil višino odpisa knjižničnega gradiva, 
soglašal z udeležbo direktorja na strokovni ekskurziji Zveze splošnih knjižnic na Dansko in 
Švedsko, obravnaval in sprejel program dela in finančni načrt za leto 2008 ter se sproti 
seznanjal z novostmi v času med posameznimi sejami. 
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2.2.3. Strokovni svet 

Člane strokovnega sveta sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojim delom, poslovnimi 
izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju javnega zavoda. Po dva 
člana imenuje Kulturniška zbornica Slovenije in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 
dva člana izberejo delavci na volitvah. Strokovni svet je bil ustanovljen 14.7.2004 za 
mandatno obdobje petih let. V letu 2007 je prišlo do zamenjave predsednice, tako da 
strokovni svet sestavljajo : 
 

- mag. Branko Goropevšek, predsednik (ZSK) 
- Vladimir Kajzovar, namestnik (KIP Ptuj) 
- mag. Majda Kotnik - Verčko, članica (ZSK) 
- Ivan Vidovič (Kulturniška zbornica Slovenije) 
- Vlado Forbici (Kulturniška zbornica Slovenije) 
- Vladimir Henri Knez (KIP Ptuj) 

 
Ker se strokovni svet v letu 2006 ni sestal na nobeni seji, je bil v začetku leta 2007 podan 
predlog za odstop predsednice, ki je s te funkcije odstopila. Po imenovanju novega 
predstavnika ZSK se je svet sestal na dveh sejah, na katerih je izvolil novega predsednika, 
sprejel poslovnik o delu strokovnega sveta, obravnaval poročilo o izvedenih dejavnostih v 
letu 2007 ter obravnaval program dela za leto 2008. 

2.2.4. Kolegij direktorja 

Kolegij direktorja, ki ga sestavljajo vodje oddelkov ter vodja službe in njegova namestnica, 
se je sestajal ob petkih ob 8. uri. V letu 2007 se je sestal štirinajstkrat in obravnaval vse 
tekoče naloge v zvezi z delom ter bil namenjen medsebojnemu informiranju. Na kolegijih 
se vodi zapisnik, ki ga piše vsakokrat drug član kolegija. 

2.2.5. Nadzori nad delom 

V mesecu novembru je bila opravljena revizija na Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, 3. decembra pa je bil izveden nadzor nad izvajanjem programa javnih del po 
pogodbi z občino Majšperk. Dobili smo zelo pozitivno oceno. 
 

 
Martin Prašnički in rodoslovje 



 

6 

3. KADROVSKI  KAZALCI 

3.1. Število zaposlenih 

Na dan 31. 12. 2007 je bilo v knjižnici zaposlenih 33 delavcev. 25 delavcev je bilo redno 
zaposlenih, s tremi delavkami smo sklenili posebne pogodbe o zaposlitvi za določen čas, z 
enim delavcem imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (zaposlovanje 
invalidov s pomočjo Evropskega socialnega sklada – razpis), 4 delavke pa so bile 
vključene v projekt javnih del v našem zavodu. Povprečna starost redno zaposlenih znaša 
47,4 let. 

3.2. Spremembe med letom 

Razen nove zaposlitve za določen čas zaradi odhoda bibliotekarke domoznanskega 
oddelka na porodniški dopust žal v letu 2007 ni bilo nobenih sprememb. Pomanjkanje 
zaposlenih smo tako še vedno reševali z začasnimi ukrepi – z zaposlovanjem za določen 
čas in javnimi deli. 
 
V knjižnici je bila izobrazbena struktura redno zaposlenih naslednja : 
- 2 delavca z II. stopnjo izobrazbe, 
- 2 delavca s IV. stopnjo, 
- 7 delavcev s V. stopnjo, 
- 5 delavcev s VI. stopnjo, 
- 8 delavcev s VII. stopnjo, 
- 1 delavec z VIII. stopnjo izobrazbe. 

3.3. Štipendisti in pripravniki 

V letu 2007  nismo imeli ne štipendistov ne pripravnikov. 

3.4. Invalidne osebe 

En delavec ima priznano 70% invalidnost, po posebni pogodbi z razpisa ESS pa imamo za 
določen čas kot manipulanta v študijskem oddelku zaposlenega še enega invalida. 

3.5. Javni delavci 

Javna dela z nazivom »Urejanje knjižničnih fondov« se izvajajo v naši knjižnici že od 
vsega začetka projekta javnih del, to je od leta 1992 dalje. V vsem tem obdobju je v redno 
zaposlitev prešlo 9 udeležencev javnih del. Pogodbe smo imeli v letu 2007 podpisane z 
MO Ptuj za 5 udeležencev, vendar le za šest mesecev, in občinami Majšperk, Podlehnik, 
Hajdina in Juršinci za po enega udeleženca. Iz naslova aktivne politike zaposlovanja smo 
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ob sofinanciranju MO Ptuj v drugi polovici leta 2007 sklenili 3 pogodbe za določen čas – z 
dvema delavkama za določen čas šest mesecev, z eno delavko pa za dvanajst mesecev. 

3.6. Število zaposlenih po ob činah 

Od 25 zaposlenih ima stalno bivališče v MO Ptuj 15 delavcev, preostali pa so iz občin: 
Majšperk (2 delavca), Dornava (1 delavka), Trnovska vas (1 delavka), Markovci (1 
delavka), Destrnik (1 delavec), Cirkulane (1 delavka), Kidričevo (1 delavka), Videm (2 
delavca). 

 
 

Aleš Šteger in Berlin – na dan našega srečanja je prejel Rožančevo nagrado za esejistiko 

3.7. Analiza – ocena 

Pomanjkanje kadrov je v knjižnici zgodba, ki je stara toliko kot knjižnica sama. Po 
sprejetem Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest bi morali v knjižnici 
zaposlovati 36 delavcev. Konec decembra nas je bilo redno zaposlenih le 25, iz drugih 
virov pa smo zagotavljali plačo za zaposlitev treh delavk za določen čas, za enega delavca 
pa iz sredstev evropskega zaposlitvenega sklada. Res je, da smo imeli v pomoč tudi 4 
udeležence iz projekta javnih del, vendar to ni ustrezna zamenjava za redno zaposlene. 
Javni delavci se namreč prehitro menjavajo, tako da imajo zaposleni delavci vedno še 
dodatne obremenitve, ko nove udeležence uvajajo v delo. Ker je vključenost prekratka, 
prihaja tudi do težav (nepravilno pospravljeno gradivo, ki ga ni mogoče najti, nepoznavanje 
fonda...). Rešitev vidimo v redni zaposlitvi knjižničnih manipulantov, vendar s strani večine 
občin ni posluha za nove zaposlitve. 
 
Največje pomanjkanje je v oddelku nabave in obdelave, saj je nabava novega gradiva iz 
leta v leto večja in zahtevnejša, tako da ji obdelava težko sledi. Poleg tega pa imamo v 
knjižnici še veliko starih, t.i. OLD zapisov, ki jih je potrebno popraviti. Dodatno k temu 
imamo še ogromno gradiva (osebne zapuščine in odkupljene knjižnice Iva Arharja in dr. 
Štefke Cobelj ter staro Ferkovo zbirko), ki zaradi pomanjkanja kadra čaka na obdelavo in 
je, ker ni obdelano, nedostopno za uporabnike. 
 
Naslednja velika vrzel je v domoznanskem oddelku, kjer je kljub temu, da je to eden 
najbogatejših oddelkov v Sloveniji, obdelana le peščica vsega gradiva. Bralcem je gradivo 
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sicer dostopno v čitalnici oddelka, a je za vse uporabnike sistema COBISS neznano, kot 
da ga sploh ni. 
 
Še enega bibliotekarja-informatorja bi potreboval tudi študijski oddelek, saj lahko nudimo 
kvalitetne informacije v študijskih čitalnicah samo v eni izmeni. 
 
Zato ostaja zaposlovanje novih kadrov naša prioritetna naloga tudi v letu 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K Ingoliču sodijo tudi lükarice – tokrat iz Dornave 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Naša gostja na zaključku bralne značke za odrasle je bila tudi priznana violinistka Vita Gregorc 
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4. DELO V JAVNEM ZAVODU 

4.1. Notranja organizacija dela  

Knjižnica Ivana Potrča je skladno z odlokom o ustanovitvi notranje razdeljena na oddelke, 
in sicer: Študijski oddelek, Mladinski oddelek, Domoznanski oddelek, Oddelek potujoče 
knjižnice, Oddelek za nabavo in obdelavo gradiva, Služba za razvoj mreže in Upravno-
tehnično službo. Oddelke in službe vodijo vodje, ki usklajujejo delo v svojem oddelku v 
skladu z letnim delovnim načrtom in sklepi organov knjižnice. 

4.2. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje 

- 11.1. – katalogizacija integriranih virov na IZUM (Jerenec, Doberšek, Kmetec-
Friedl) 

- 15.,16.2. – tečaj COBISS2/Izpisi-statistike na IZUM (Knez, Kajzovar) 
- 5.3. – tečaj na IZUM (Šalamon) 
- 22.3. – katalogizacija članka v NUK (Kmetec-Friedl) 
- 27. in 28. 3. – izobraževanje direktorjev knjižnic (Neudauer) 
- 11. do 13.4. – tečaj zaloge na IZUM (Sajko) 
- 14. do 17.4. – knjižni sejem v Londonu (Doberšek, Jurgec) 
- 18.4. – urejanje bibliografij na IZUM (Kmetec-Friedl) 
- 18. 4. – mednarodni simpozij o Astrid Lindgren v Ljubljani (Klemenčič, Zmazek, 

Frangež) 
- 24. do 25. april – sejem otroške in mladinske literature v Bologni (Sajko, Filipič, 

Vrečar, Rimele, Kmetec-Friedl) 
- 11. do 12.5. prva konferenca o digitalizaciji v Ljubljani (Doberšek) 
- 25.5. – delavnica v Novi Gorici – pravljice z jogo (Klemenčič, Trplan) 
- 25. 5. – sestanek potujočih knjižnic v Ljubljani (Mrgole-Jukič) 
- 25.5. – sestanek domoznanske skupine v Celju (Zmazek) 
- 2.6. – strokovna ekskurzija v Koper (vsi zaposleni) 
- 7.9. – tečaj iz varstva pri delu in požarne varnosti ter preizkus (vsi delavci) 
- 12.9.- predstavitev elektronske izdaje UDC MRF v NUK (Kmetec-Friedl, Kovačič-

Pižmoht, Doberšek) 
- 17. do 18. 9. – posvetovanje Knjižnica-igrišče znanja in zabave v Novem mestu 

(Sajko, Klemenčič) 
- 18. do 21. 10. – strokovna ekskurzija direktorjev osrednjih knjižnic na Dansko in 

Švedsko (Neudauer) 
- 22. do 23. 10. – strokovno posvetovanje ZBDS na Bledu (Kajzovar, Doberšek, 

Klemenčič, Kmetec-Friedl) 
- 14.11. – strokovno posvetovanje o uporabi UDK v Ljubljani (Doberšek) 
- COBISS2 in COBISS3 – predstavitev novosti na IZUM (Knez, Doberšek) 
- 20. 11. – ogled knjižnice Velenje in knjigomata (Doberšek, Kajzovar, Sajko, 

Neudauer) 
- 21. in 22. 11. – pravljična šola v Mariboru (Mrgole-Jukič) 
- 28. in 29. 11. COBISS konferenca na IZUM (Knez, Doberšek) 
- tečaj Uporaba programske opreme COBISS3 – osnovna navodila na IZUM  

(Šalamon) 
- tečaji za pripravo na strokovni bibliotekarski izpit v NUK (Šalamon, Vodopivec, 

Kraljič)  
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- strokovne srede mladinskih knjižničarjev v Ljubljani (Klemenčič, Mesarič, Rimele) 
- otvoritve prenovljenih knjižnic v Mariboru, Slovenski Bistrici (Klemenčič, Kajzovar) 
- slovenski knjižni sejem v Ljubljani  
- sejem Bologna po Bologni v Ljubljani (Kajzovar, Filipič, Mesarič, Kovačič-Pižmoht) 
- sejem Frankfurt po Frankfurtu (Jurgec, Kovačič-Pižmoht, Sajko) 
- tečaj za izposojo gradiva na IZUM-u (Mrgole-Jukič, Tominc) 
- sestanki sistemskih administratorjev  (Šalamon) 
- aktiv direktorjev osrednjih območnih knjižnic (Neudauer) 
- sestanki za območne knjižnice (Neudauer, Doberšek, Zmazek) 
 

 
 

Zaključek bralne značke za odrasle – naš gost je bil Feri Lainšček 

4.3. Knjižni čno gradivo 

4.3.1. Prirast gradiva 

Knjižnica pridobiva gradivo z nakupom, obveznim izvodom, darovi, zamenjavo in tako 
imenovanim starim fondom. Med gradivo spadajo monografske in serijske publikacije, 
glasbeni tiski, neknjižno gradivo, AV-gradivo, igrače, drobni tiski, multimedijsko gradivo in 
drugo gradivo. Pri pridobivanju novega gradiva se upošteva osnovni standard 200 enot 
knjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, za nas kot osrednjo območno knjižnico pa velja 
standard 214 enot na 1000 prebivalcev. 
 

- Nakup gradiva se opravlja po izdelanih kriterijih. Slediti mora priporočilom, da je 
razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom 60 : 40% v korist strokovnega 
gradiva ter da zagotavlja 30% naslovov za mladino. Pri izboru in nakupu gradiva 
mora knjižnica upoštevati potrebe uporabnikov in kakovost gradiva. 

 
- Obvezni izvod je naslednji način pridobivanja novega gradiva. V letu 2006 je bil 

sprejet nov Zakon o obveznem izvodu publikacij, ki je prinesel kar nekaj sprememb. 
Ptujska knjižnica je tudi po novem zakonu ostala depozitarna organizacija, vendar 
se je predmet obveznega izvoda spremenil. Dobivamo samo tisto knjižno gradivo, ki 
izide s pomočjo javnih sredstev. Zaradi novega zakona smo v letu 2007 povečali 
število nakupa periodike, saj želimo našim uporabnikom zagotoviti kar najširši 
obseg naslovov. 
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- Darovi prihajajo v knjižnico od organizacij, avtorjev, založb, predvsem pa od 
zasebnikov, ki se iz različnih razlogov odločijo za ukinitev ali zmanjšanje svoje 
lastne knjižnice.  

 
- Zamenjava je pri nas tisto gradivo, ki ga pridobimo v primeru, ko bralci naše gradivo 

izgubijo ali poškodujejo in ga zamenjajo s podobnim. 
 

- Stari fond je gradivo, ki ga knjižnica hrani še od samega začetka obstoja po drugi 
svetovni vojni, pa še vedno ostaja zaradi pomanjkanja kadra neobdelano. Tu gre 
predvsem za starejše gradivo domoznanskega značaja. 

 
Za nakup gradiva nam sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice in pogodbenice, v 
večjem deležu pa Ministrstvo za kulturo preko dveh razpisov, na katera se knjižnica vsako 
leto prijavi. Za leto 2007 smo si zagotovili skupaj s prenosom iz leta 2006 289.593,89 
evrov. Na razpisu Ministrstva za kulturo za nakup gradiva smo si skupaj s prenosom 
zagotovili 119.298,33 evrov, iz razpisa ministrstva za izvajanje območnih nalog 47.475,40 
evrov, s strani občin pa 122.820,16 evrov.  
 
Med letom smo za nakup gradiva porabili 260.394,34 evrov, 29.199,55 evrov pa 
prenašamo v leto 2008. 

4.3.2. Prirast gradiva po oddelkih 

 
Oddelek Prirast  
Študijski oddelek 8.739 
Mladinski oddelek  2.918 
Potujoča knjižnica  4.768 
Domoznanski oddelek     2.641 
SKUPAJ 19.066  

 

 
Preglednica in graf št. 1: Prirast gradiva po oddelkih 
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4.3.3. Prirast gradiva po vrstah gradiva in na činu nabave 

 nakup obvezni  dar zamena  stari fond  drugo  SKUPAJ  
monografsko 11.987 1.842 2.254 141 78 15 16.317 
serijsko      358    325 368 0   191 0  1.242 
neknjižno   1.318      118  42     12   10   7  1.507 
SKUPAJ 13.663  2.285 2.664 153 279 22 19.066 

 
 

Preglednica in graf št. 2: Prirast gradiva po vrstah gradiva in načinu dobave 

4.3.4. Prirast gradiva – primerjava po letih 

 
Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Prirast gradiva  9.573 13.176 16.137 15.741 16.766 19.066 
 

 
Preglednica in graf št. 3: Prirast gradiva – primerjava po letih 

 
 
V letu 2007 beleži knjižnica najvišji prirast gradiva doslej. Znotraj celotnega prirasta 
predstavlja prirast neknjižnega gradiva 9,6% delež. Pri prirastu iz naslova obveznega 
izvoda smo v letu 2007 zabeležili padec za 1.013 enot, kar je posledica uveljavitve Zakona 
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o obveznem izvodu publikacij sredi leta 2006. Kupili pa smo v letu 2007 1.160 enot gradiva 
več kot leto poprej. V letu 2007 se je najbolj povečal dar, saj smo v to kategorijo uvrstili 
zapuščino Ivana Potrča, ki smo jo obdelali in postavili v posebni zbirki.  
 
V letu 2007 je knjižnica prvič v svoji zgodovini dosegla priporočeni standard 250 enot 
gradiva na 1000 prebivalcev, oziroma ga je s prirastom 275 enot na 1000 prebivalcev celo 
presegla.  

4.3.5. Obdelava gradiva 

Obdelava gradiva se vrši v treh oddelkih: Oddelku nabave in obdelave, Domoznanskem 
oddelku in v Službi za razvoj mreže. 
 
Vsa nabava in velika večina obdelave gradiva se opravi v prvem oddelku, kjer sta 
obdelovalki ob vsem dotoku novega gradiva uspeli popraviti in urediti tudi 3.393 t.im. OLD 
zapisov (za urediti jih imamo še 38.088). Za serijske publikacije se opravlja sproten vnos v 
Službi za razvoj mreže. 
 
V Domoznanskem oddelku se obdeluje predvsem starejše gradivo in članki. Tekoče se 
obdelujejo domoznanski članki iz dnevnikov Delo in Večer ter Štajerski Tednik, vendar je 
zaradi odhoda bibliotekarke na porodniški dopust prišlo do zastoja tega dela.  Obdelujejo 
pa se tudi članki iz drugih publikacij. 

4.3.6. Izločanje gradiva – odpis 

V letu 2007 smo skladno z Navodilom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva  (navodilo 
je izdala leta 2005 izdala Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana) zaradi zastarelosti 
ali uničenosti izločili iz naših fondov 27.578 enot gradiva. Izločanje je bilo tudi priprava na 
inventuro v študijskem oddelku, kar je bil za knjižnico izredno velik in zahteven projekt. 
Tako smo v študijskem oddelku izločili 24.407 enot gradiva, v mladinskem 2.021 in v 
oddelku potujoče knjižnice 1.150 enot gradiva. Seznam zastarelega gradiva je bil 
posredovan v Narodno in univerzitetno knjižnico, kjer so označili gradivo, ki pride v poštev 
za dopolnitev njihove zbirke slovenistike. Gradivo smo jim nato tudi posredovali. 
Med izločenim gradivom je tudi 2.274 enot gradiva, ki ga nismo mogli izterjati od naših 
bralcev (gradivo ni bilo vrnjeno več kot tri leta – od 31.12.2004 nazaj). Izločeno gradivo 
smo ponudili šolskim knjižnicam (interes je bil velik), izpeljali smo akcijo »Knjiga za evro« 
in prodali 1301 knjigo, večjo količino knjig smo podarili varni hiši, v mesecu decembru pa 
okrog 800 knjig podarili tudi Splošni bolnišnici Ptuj. Gradivo, ki je ostalo, smo brezplačno 
ponudili našim bralcem. 

4.3.7. Varovanje gradiva 

Za najdragocenejše gradivo smo pridobili zaščitne škatle, ki so narejene iz posebnih 
brezkislinskih materialov, dragoceno gradivo pa zaščitimo tudi z ovojem iz brezkislinskega 
papirja. 
 
Vse ostalo gradivo je opremljeno z zaščito proti kraji. 
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4.4. Člani knjižnice 

V letu 2007 je imela knjižnica 14.182 aktivnih članov ali 20,5% vsega prebivalstva svojega 
območja. Število aktivnih članov smo povečali za 7%, za 919 članov. 
 
Prikaz po oddelkih : 
 

Status Oddelek Število 
Študijski oddelek 7.466 
Mladinski oddelek 4.299 
Potujoča knjižnica 2.148 

Aktivni člani  

Domoznanski oddelek    196 
 SKUPAJ 14.182  

 
Preglednica in graf št. 4: Število aktivnih članov po oddelkih 

 
V letu 2007 se je v knjižnico včlanilo 1.261 novih članov. 
 

Status Oddelek Število 
Študijski oddelek 690 
Mladinski oddelek 363 
Potujoča knjižnica 208 

Novi člani  

Domoznanski oddelek 0 
 SKUPAJ 1.261  

 
Preglednica in graf št. 5: Število novih članov po oddelkih 
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Med aktivnimi člani so največje skupine : 
- osnovnošolci – 4.626 
- srednješolci – 1.937 
- študenti – 2.314 
- zaposleni-3.200 

 
Ostale člane uvrščamo med upokojence, gospodinje, nezaposlene, svobodne poklice, 
obrtnike, nezaposlene in druge kategorije. 

4.5. Obisk v knjižnici 

Obiske bralcev, ki so povezani z izposojo ali uporabo čitalniških računalnikov merimo s 
sistemom COBISS. Vsak obisk merimo sproti, kar pomeni, da evidentiramo vsakega 
člana, za katerega opravimo storitev. Tako lahko enega člana štejemo večkrat, če si na 
primer izposodi gradivo v mladinskem, nato pa še študijskem oddelku, saj sta to ločena 
oddelka z dvema izposojevalnima mestoma.   
 
V letu 2007 smo zabeležili 1,7% ( 1986 obiskov) manjši obisk kot v letu 2006. V študijskem 
oddelku je bil obisk manjši za 2.617 obiskov, v mladinskem oddelku za 363, večji pa je bil 
v oddelku potujoče knjižnice (za 816) in v domoznanskem oddelku (za 102). Ker smo imeli 
v letu 2007 v času od 27. avgusta do 7. septembra v študijskem oddelku inventuro in je bil 
oddelek zaprt za uporabnike, je padec obiska pravzaprav zanemarljiv. Če oddelek ne bi bil 
zaprt 2 tedna, bi bil obisk v letu 2007 večji kot leto poprej.  
  
Celoten obisk, vezan na izposojo, je bil v letu 2007 po oddelkih : 
 

Oddelek Obisk  
Študijski oddelek 78.230 
Mladinski oddelek 27.760 
Potujoča knjižnica 10.793 
Oddelek domoznanstva 471 
SKUPAJ 117.330  

 
 

Preglednica in graf št. 6: Obisk – vezan na izposojo 
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K tem obiskom pa v knjižnici prištevamo še obisk v čitalnicah, obisk bibliopedagoških, 
pravljičnih, počitniških in igralnih ur, obisk razstav in literarnih večerov, oglede knjižnice in 
druge obiske. Ker obiska čitalnic v letu 2007 nismo vodili računalniško, podajamo le oceno 
tega obiska. Znotraj obiska čitalnic je zajet podatek o uporabi računalnika – takih obiskov 
je bilo 6512. Skupen obisk knjižnice je tako v lanskem letu znašal : 
 
 

- obisk, vezan na izposojo  – 117.330 
- obisk v čitalnicah – 24.045* 
- obisk bibliopedagoških ur – 4.811 
- pravljice z jogo – 286 
- počitniške urice – 77 
- projekt »Rastem s knjigo« - 685  
- obisk razstav, literarnih večerov, ogledi knjižnice – 3.023 

 
Obisk v čitalnicah smo označili z zvezdico, ker vseh obiskovalcev ne beležimo. Podatek 
velja za obisk, zabeležen v COBISS-u z ukazom »visit« - 6.512 obiskov, za razliko med 
ročno vodenim obiskom in obiskom po COBISS-u na bibliobusu -12.533 obiskov, ter za 
oceno obiska v čitalnicah, ki ga ne vodimo (klepetalnica, študijske sobe, čitalnica brez 
uporabe računalnika, mladinski oddelek – ocena – 5000 obiskov. 
 
SKUPAJ je bilo obiskovalcev torej  150.257.  
 
Skupni obisk smo glede na leto poprej povečali za 13.171 obiskov ali za 10%, kar je ob 
podatku, da je bil študijski oddelek dalj časa zaprt zaradi inventure resnično vzpodbudno. 
 
Obiska prireditev in bibliopedagoških ur, ki jih izvajajo naši delavci izven matičnega zavoda 
ne beležimo. 
 

4.6. Izposoja gradiva 

Knjižnica ima 4 stalna izposojevalna mesta, ki so tudi lokacijsko ločena, zato jih vodimo 
kot 4 izposojevališča. To so: študijski, mladinski in domoznanski oddelek ter potujoča 
knjižnica z bibliobusom. 
 
Večina aktualnega gradiva je dostopna v oddelkih na policah s prostim pristopom. Sicer pa 
je v naši knjižnici razmerje med gradivom v prostem pristopu in tistim v depojih približno 
50% : 50%. 
 
Pri transakcijah, ki smo jih opravili za bralce v letu 2007, velja enako opozorilo kot pri 
obisku, da je bil naš največji oddelek zaradi inventure dva tedna zaprt, zato je število 
nekoliko manjše kot leto poprej, Vendar je tudi pri transakcijah to število zanemarljivo – 
opravljene so bile 8.904 transakcije manj kot v letu 2006. Če bi poslovali normalno, bi 
beležili tudi pri transakcijah porast nekaj tisoč. 
 
V letu 2007 smo tako opravili naslednje število transakcij : 
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Oddelek Monografske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

Skupaj 

Študijski oddelek 385.898 24.242 5.578 415.718 
Mladinski oddelek 166.782 16.391 483 183.656 
Potujoča knjižnica 57.278 8.409 2.005 67.692 
Domoznanski oddelek 1.165 22 799 1.986 
Skupaj 611.123 49.064 8.865 669.052 
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Preglednica in graf št. 7:  Izposoja knjižničnega gradiva po oddelkih 

 
 
Pri odraslih bralcih smo zabeležili 428.170 transakcij, pri mladih do 15. leta starosti pa 
240.882. Razmerje med leposlovjem in strokovno literaturo znaša 324.946 : 344.106 ali 
48,5% proti 51,5% v korist strokovne literature. 
Od skupnega števila transakcij ( 669.052) jih je bilo v slovenskem jeziku 614.429 in 54.624 
v tujih jezikih (največ v angleškem – 35.278) 
Za naše bralce smo iz drugih knjižnic naročili 135 monografskih publikacij in 55 člankov, v 
okviru medbibliotečne izposoje pa smo sami drugim knjižnicam za njihove bralce izposodili 
111 monografskih publikacij in 5 člankov. 
 
Gibanje članstva, obiska in izposoje v preteklih nekaj letih prikazuje naslednja preglednica: 
 
 

leto člani novi člani  obisk izposoja  transakcije  
2001 10.231 1.659 99.978  577.728 
2002 10.080 1.303 107.174  598.606 
2003 11.055 2.130 111.458 359.540 596.893 
2004 12.386 1.506 116.201 390.196 647.711 
2005 12.821 1.439 115.612 390.058 647.253 
2006 13.263 1.367 119.316 414.991 677.956 
2007 14.182 1.261 117.330  669.052 
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5. RAZSTAVNA DEJAVNOST ZAVODA  IN LITERARNI VE ČERI 

5.1. Razstave v študijskem oddelku – pred vhodom v izposojo 

- februar : Prešernovi nagrajenci 2007 (Vlaimir Kajzovar) 
- 21. marec- svetovni dan poezije (Jožica Sajko) 
- aprilski knjižni prazniki (Jožica Sajko) 
- 9. maj – Dan Evrope (Jožica Sajko) 
- junij – novi cd-ji in novi DVD-ji (Robert Filipič) 
- oktober : Jože Plečnik – 50.obletnica smrti (Melita Zmazek) 
- november : Feri Lainšček (Jožica Sajko) 
- december : Po praznikih diši (Darja Plajnšek). 
 

 
 

Ingoličeva ptujska leta 

5.2. Razstave v mladinskem oddelku 

- Anton Ingolič ob 100-letnici rojstva (Klemenčič) 
- Pustni običaji in likovni izdelki OŠ Olge Meglič (Mesarič) 
- razstava novitet (Mesarič) 
- Prve slovenske literatinje (Klemenčič) 
- 70 – let Polonce Kovač (Mesarič) 
- Gremo na počitnice (Mesarič) 
- Ilustrator Damijan Stepančič (Klemenčič) 
- Vitomil Zupan – obletnica smrti (Kraljič) 
- Svetovni dan pismenosti (Mesarič) 
- Plečnikovo leto (Klemenčič) 
- Zvezda severnica – Astrid Lindgren (Mesarič, Klemenčič) 
- Kako so praznovali Božič nekoč in danes (Mesarič) 
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Skupaj je bilo v mladinskem oddelku 12 razstav. Ob vsaki razstavi pa je potekala tudi 
odgovarjajoča literarna uganka. 
 

 
 

Moja naj knjiga in Damjan Stepančič 

5.3. Razstave na bibliobusu 

Razstave pripravijo šole in vrtci, ki jih bibliobus obiskuje. Nastanejo v sodelovanju, po 
bibliopedagoški uri in se nanašajo nanjo. 
 

- januar : 1. razred OŠ Polenšak – Zima 
- februar : 3. razred OŠ Videm – Moj bibliobus 
- marec : 1. razred OŠ Podlehnik – Moj bibliobus 
- april : Vrtec Podgorci – Žabica nagica – ilustracije in knjižice 
- maj : Žabica nagica 
- junij : Vesele počitnice 
- oktober : Vrtec Cirkulane – Moj bibliobus 
- november : Astrid Lindgren 

 
V mesecu juniju je komisija odločila o najboljših likovnih delih, ki so bila nato na ogled na 
razstavi v mladinskem oddelku. 

5.4. Literarni ve čeri, ve čje razstave in drugi dogodki 

5. 4. 1. - 2. januarja že tradicionalno odpremo vrata pohodnikom po Potrčevi poti. V letu 
2007 je bilo pohodnikov 120, sprejel pa jih je Vladimir Kajzovar. 
 
5. 4. 2. - 15. januarja smo v razstavišču gostili dijake ptujske gimnazije, ki so pripravili 
razstavo Tudi hrana je naša dediščina. Otvoritve se je udeležilo 60 obiskovalcev. 
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Tudi hrana je naša kulturna dediščina 
 
5. 4. 3. - 15. februarja smo imeli predstavitev knjige dr. Piera Ferrucija : Kdo sem in kaj 
lahko postanem. Predstavitev je vodila Mira Jerenec. Obiskovalcev je bilo 45. 
 
5. 4. 4. - 1. marca smo v razstavišču uradno odprli našo spletno stran. Ob tej priložnosti 
smo izdali zloženko z naslovom »Ptujska knjižnica: na splet-v svet« s kratko predstavitvijo 
spletne strani, predstavitveni plakat ter promocijske podloge za miško in lončke za pisala. 
V desetih mesecih delovanja je spletno stran obiskalo 35.147 virtualnih obiskovalcev, kar 
pomeni povprečno 115 obiskov dnevno. Projekt je pripravila in kot urednica zanj skrbi 
Milena Doberšek. 
 
5. 4. 5. - 1. marca smo v leposlovni dvorani pripravili pogovor z mag. Brankom 
Goropevškom ob njegovi knjigi »Štajerski Slovenci, kaj hočemo!«. Pogovora, ki ga je z 
avtorjem vodil Vladimir Kajzovar, se je udeležilo 60 obiskovalcev. 
 
5. 4. 6. - Ob aprilskih knjižnih praznikih smo 5. aprila v razstavišču knjižnice pripravili 
razstavo ilustracij z naslovom »Ilustracije potujejo – knjige zaznamujejo. Pogovor z 
avtorjem Damijanom Stepančičem je vodila Liljana Klemenčič, obiskovalcev je bilo 60. 
 
5. 4. 7. - 23. aprila smo na dvorišču knjižnice pripravili tradicionalni knjižni sejem knjigarn 
in založnikov. Organizacijo sejma vodi vsako leto Marina Jurgec. 
 
5. 4. 8. - 17. maja smo v razstavišču pripravili razstavo in večer ob 100- letnici rojstva 
Antona Ingoliča. Izdali smo tudi obširnejši katalog z naslovom Ingoličeva ptujska leta. 
Projekt je vodil Vladimir Kajzovar, otvoritve pa se je udeležilo 70 obiskovalcev.  Ingoličevo 
razstavo smo prenesli tudi na ptujsko gimnazijo. 
 
5. 4. 9. - Na dvorišču smo 14. junija gostili Ljubiteljsko gledališče Teharje in plesno skupino 
Balem, ki so pripravili recital poezije Rabindranatha Tagoreja »Ta ljubezen med teboj in 
menoj je prosta kakor pesem«. Koordinacijo večera je vodila Melita Zmazek, večer pa je 
navdušil 70 obiskovalcev. 
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Recital Tagorejeve poezije 
 
5. 4. 10. - 20. septembra smo v leposlovni dvorani pripravili literarni večer z Alešem 
Štegerjem ob njegovi knjigi Berlin. Pogovor z avtorjem, na katerega je prišlo 65 
obiskovalcev, je vodil Vladimir Kajzovar 
 
5. 4. 11. – Naš največji projekt v letu 2007 je bila otvoritev Potrčeve spominske sobe. V ta 
namen je bilo obdelano gradivo iz Potrčeve zapuščine, pripravili smo razstavo in izdali 
katalog. Izdali smo tudi spominsko znamko in predpasnike z logotipom zbirke. Za celotni 
projekt je bila zadolžena Božena Kmetec Friedl in ga je s pomočjo sodelavcev tudi 
uspešno izpeljala. Ob otvoritvi, ki smo jo pripravili na dvorišču knjižnice 4. oktobra, se je 
zbralo kar 200 obiskovalcev. Potrčeva spominska zbirka je sedaj postavljena v študijskih 
čitalnicah v 2. nadstropju knjižnice in si jo je pod vodstvom avtorice projekta ogledalo že 
veliko skupin dijakov in drugih obiskovalcev. 
 

 
 

Otvoritev Potrčeve sobe in zbirke 
 

5. 4. 12. -  25. oktobra smo pripravili predavanje ljubiteljskega rodoslovca mag. Martina 
Prašničkega z naslovom Kako naj se lotim izdelave rodovnika. Predavanja se je udeležilo 
49 obiskovalcev. 
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5. 4. 13. – 22 . novembra smo pripravili literarni večer ob zaključku akcije Bralna značka za 
odrasle. Naš gost je bil Feri Lainšček, z njim se je pogovarjal Vladimir Kajzovar, sodelovali 
so Liljana Klemenčič, Vita Gregorc in Matija Puž. Na podelitvi bralne značke za odrasle 
smo imeli kar 157 obiskovalcev in leposlovna dvorana je bila nabito polna. Bralna značka 
za odrasle je projekt, ki ga pripravljamo že vrsto let. Vodita ga Liljana Klemenčič in Jožica 
Sajko. V letu 2007 je prvič finančno sodelovalo tudi Ministrstvo za kulturo, razširili pa smo 
ga tudi na mariborsko in ormoško knjižnico. Bralno značko je v naši knjižnici osvojilo 130 
bralcev. 
 

 
 

Zaključek bralne značke za odrasle – gost Feri Lainšček 
 
5. 4. 14. – 28. novembra smo v naših prostorih gostili Zgodovinski arhiv iz Ptuja, ki je v 
našem razstavišču pripravil predavanje dr. Milka Mikole z naslovom Pričevanja in 
dokumenti o povojnih delovnih in koncentracijskih taboriščih v Sloveniji. 
 
 
 

 
 

Ingoličeva ptujska leta 
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6. PROJEKTI 

6.1. Splošno o projektih 

Pri projektih se KIP trudi, da so izvirni, avtorski, s poudarjenimi elementi bibliopedagoške 
dejavnosti. Zraven splošnih knjižničnih ciljev (npr.  dvig članstva, sodelovanje v lokalni 
skupnosti, povezovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in z drugimi kulturnimi 
ustanovami, razvijanje samostojnega uporabnika knjižnice, dvig izposoje  gradiva, 
povezovanje med oddelki knjižnice, vzajemno ustvarjanje pozitivne podobe. ..), književnih 
ciljev ( spoznavanje literature, literarnih oblik, knjižnih novosti, literarnih nagrajencev, 
nacionalnih literarnih nagrad, poudarjanje domoznanskih avtorjev, zavedanje kvalitete v 
leposlovju...)  in knjižnih ciljev ( bibliofilstvo, bibliologija, ravnanje s knjigo, materialna raba 
in podoba knjige, udomačnje knjige...) izpolnjujejo široki spekter kulturnega zavedanja. 
Vsi projekti segajo čez knjižnični prostor lokalne skupnosti, saj so deležni strokovne, 
medijske in druge pozornosti tudi v celotnem slovenskem prostoru.  
S posameznimi projekti se knjižnica prijavlja tudi na razpise Ministrstva za kulturo ter 
druge razpise. 

6.2. Pravljice z jogo 

Izvajata v pravljični sobi mladinskega oddelka (mimogrede: mladinski oddelek še vedno, 
kljub mnogim novim knjižnicam v Sloveniji, sodi med najlepše tovrstne knjižnične prostore) 
Sonja Trplan, specialna pedagoginja iz OŠ dr. Ljudevita Pivka, inštruktorica joge,članica 
Društva joga v vsakdanjem življenju Maribor, kot zunanja sodelavka in knjižničarka in 
pravljičarka Liljana Klemenčič. Prvi del ure je namenjen pripovedovanju izbrane pravljice, 
drugi pa vadbi joge. Urico zaključuje druženje s knjigami. Pravljice z jogo so namenjene 
cicibanom in učencem prve triade devetletke ter so brezplačne in potekajo vsak prvi in 
tretji četrtek v mesecu ob 17. uri.  
Minulo leto je pravljice z jogo obiskalo čez 286 otrok. Projekt je bil predstavljen tudi na 
delavnici v Novi Gorici. 

6.3. Bralna zna čka za odrasle 

Nosilki in izvajalki projekta sta višja knjižničarka Liljana Klemenčič in bibliotekarka 
študijskega oddelka Jožica Sajko. Z izbranim bralnim seznamom in odgovarjajočimi 
anotacijami uspešno privablja odraslo bralno publiko v vseh oddelkih ptujske knjižnice. 
Akcijo s knjižnimi nagradami podpirata založbi Mladinska knjiga in Družba Piano iz 
Ljubljane. V letu 2007 smo na razpisu MzK uspeli dobiti 2400 EUR, projekt pa razširiti še 
na območje mariborske in ormoške knjižnice. 

6.4. Elektronske baze podatkov 

V letu 2007 smo se registrirali za dostop do elektronskih baz podatkov ponudnika EBSCO 
host, ki so v okviru projekta EIFL Direct brezplačne za slovenske splošne knjižnice. Preko 
tega ponudnika so dostopne naslednje baze podatkov s polnimi besedili : Academic 
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Search Premier, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Regional Business 
News, Newspaper Source, Health Source: Nursing/Academic Edition, MEDLINE, ERIC, 
Health Source: Consumer Edition, Clinical Pharmacology in Library Information Science & 
Techology Abstracts. 
Obnovili/kupili pa smo tudi dostop do elektronskih baz podatkov: 
- Oxford English Dictionary Online, slovar angleščine s približno 290.000 gesli, 
- Oxford Reference Online, enciklopedije, slovarji in ostalo referenčno gradivo, 
- Grove Art Online, temeljna enciklopedija umetnosti 
- Grove Music Online, temeljna enciklopedija glasbe, 
- elektronska izdaja UDC MRF 2001.  
 

 
 

Kdo sem in kaj lahko postanem 

6.5. Vzpostavitev sistema elektronskega obveš čanja članov 

V segmentu COBISS2/Izposoja smo v začetku junija vzpostavili sistem elektronskega 
obveščanja članov o skorajšnjem poteku roka izposoje in o skorajšnjem prejemu opomina. 
Obvestila se avtomatsko pošiljajo vsak dan po elektronski pošti tistim članom, ki imajo 
vpisan svoj elektronski naslov. O tej novosti je bil objavljen tudi prispevek v Štajerskem 
tedniku in Ptujčanu -  Milena Doberšek. 
Ta sistem nam omogoča tudi pošiljanje posebnih obvestil po elektronski pošti. 
V okolju Moja knjižnica smo junija vzpostavili še sistem, ki uporabnikom omogoča oddajo 
zahtevka za medknjižnično izposojo v elektronski obliki. 

6.6. Vklju čevanje gradiva v Digitalno knjižnico Slovenije 

V sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani smo pričeli v letu 2007 
vključevati digitalizirano gradivo v dLib. Končali smo projekt Štajerca in digitalizirali štiri 
letnike časopisa Ptujski list, ki je izhajal od 1919 do 1922. Ker naš izvod ni popoln, smo v 
sodelovanju z NUK-om zagotovili kompleten izvod. Hkrati smo naredili tudi kopijo na 
mikrofilm. V dLib smo vključili tudi : 
- katalog Zapuščina Ivana Potrča v ptujski knjižnici, 
- 16 slik in fotografij o življenju in delu Ivana Potrča, naši knjižnici in spominski sobi, 
- katalog Ingoličeva ptujska leta, 
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- 7 fotografij o življenju Antona Ingoliča na Polenšaku, v Dornavi in na Ptuju, 
- katalog Kuharske bukve in kuhinja od 16. do konca 19. stoletja. 
 
Na našo spletno stran smo namestili poseben iskalnik, ki omogoča uporabnikom, da lahko 
iščejo v dLib samo po naši lokalni digitalni zbirki. 

6.7. Razpis ministrstva za nakup IKT opreme 

Tudi v letu 2007 smo se prijavili na razpise ministrstva za nakup opreme (Milena 
Doberšek). Na razpisu smo bili uspešni in dobili 9.341 EUR, ki smo jih porabili za nakup 7 
osebnih računalnikov, tiskalnike, skenerje in drugo opremo. 

6.8. Razpis Ministrstva za kulturo o sofinanciranju  projekta nakupa 
gradiva 

Knjižnica se vsako leto prijavlja tudi na projektne razpise ministrstva za sofinanciranje 
nakupa gradiva. V letu 2007 smo si skupaj z dodatkom k prvi pogodbi zagotovili 111.595 
EUR. Knjižnica na tem razpisu nikoli ni ocenjena z najvišjo oceno, saj se vsa leta 
ubadamo z enako težavo – izpadom sredstev pri občinah – financerkah. Od po normativih 
planiranih sredstev je realizacija pri nekaterih občinah izredno slaba. Občina Dornava – 
10%, Gorišnica – 55%, Cirkulane – 55%, Majšperk – 52%, Podlehnik – 19%, Videm -  
42%, Sv. Andraž pa celo 0%. To nam znižuje oceno, posledično pa tudi sredstva s strani 
države.  

6.9. Razpis ministrstva za izvajanje posebnih nalog  - obmo čnost 

Kot osrednja območna knjižnica se vsako leto prijavljamo tudi na razpis ministrstva za 
izvajanje posebnih nalog. V letu 2007 smo si iz tega naslova zagotovili 82.000 EUR, od 
katerih smo 39.550 EUR namenili povečanemu izboru nakupa gradiva, ostalo pa za 
izvajanje osrednjih območnih nalog knjižnice. 

6.10. Normativna baza podatkov CONOR 

Mira Jerenec je redaktorica baze podatkov CONOR, pri čemer skrbi predvsem za 
domoznanske avtorje. Z redigiranjem skrbimo predvsem za to, da so zapisi za lokalne 
avtorje pravilni in popolni. Za domoznanske avtorje kreiramo nove zapise in jih opremimo z 
vsemi potrebnimi podatki. Drugim knjižnicam posredujemo podatke za avtorje z našega 
področja in jim pomagamo razreševati identiteto teh avtorjev. 

6.11. Rastem s knjigo 

Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo in šport sta v letu 2007 nadaljevali s 
posebnim projektom spodbujanja bralne kulture med učenci sedmih razredov osnovnih 
šol. V ta namen so vsem otrokom zagotovili tudi knjižno darilo. V tem projektu nas je v letu 
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2007 obiskalo 685 učencev v 22 skupinah. Za njih smo pripravili poseben dvourni program 
po sklopih: predstavitev in ogled knjižnice, predstavitev sistema COBISS in na koncu še 
leposlovni del v mladinskem oddelku s podaritvijo knjige. Za koordinacijo projekta je 
skrbela Lidija Majnik, izvajali pa so ga zaposleni v oddelku za odrasle in mladinskem 
oddelku ter služba za razvoj mreže. 
 

 
 

Podelitev nagrad in priznanj sodelujočim v projektih Moja naj knjiga in Slovenski knjižni kviz 

6.12. Portal Kamra 

Na skupni portal knjižnic v Sloveniji pod imenom Kamra je Melita Zmazek redno vnašala 
novice o prireditvah v naši knjižnici in se udeleževala sestankov urednikov portala. 
Ustanovljen je bil konzorcij KAMRA, tako da ni več pravnih ovir, da portal ne bi zaživel. V 
začetku leta 2008 bo predvidoma sprejet program razvoja portala za naslednja leta. 

6.13. Inventura v študijskem oddelku 

V letu 2007 smo izpeljali za knjižnico izjemno zahteven strokovni projekt, pri katerem so 
sodelovali vsi strokovni delavci knjižnice – inventuro v študijskem oddelku. V 59 letih 
obstoja oddelka je bila inventura narejena do konca prvič. Pred skoraj tridesetimi leti smo 
jo v oddelku sicer začeli delati, ne pa tudi končali. Takrat se je naredil le popis gradiva (v 
inventarnih knjigah se je označila prisotnost gradiva), ni se pa naredil končni seznam z 
ugotovitvijo primanjkljajev. Brez pomoči računalnika je bil projekt pri taki količini gradiva 
praktično neizvedljiv.  
Študijski oddelek je največji oddelek knjižnice. V depojih oddelka je veliko starejšega 
gradiva, ki je pri inventuri povzročalo težave: del fonda sploh ni vnesen v sistem COBISS, 
del fonda je vnesen v COBISS zelo pomanjkljivo (t.im. OLD zapisi), vendar gradivo nima 
nalepke s črtno kodo, pojavljajo se podvojene inventarne številke, še vedno ni v celoti 
oddvojen domoznanski fond (prostorsko in v COBISS-u). Ker je količina neobdelanega oz. 
napačno obdelanega gradiva dokaj velika (nekaj deset tisoč enot), smo se odločili, da 
bomo inventuro izvedli le za tisto gradivo, ki je oblepljeno z nalepko s črtno kodo ter stanje 
primerjamo z računalniško bazo podatkov COBISS. Ob tem smo se zavedali, da bo veliko 
gradiva odpisanega kot inventurni primanjkljaj, kljub temu, da je to gradivo dejansko v 
skladišču, toda žal neustrezno opremljeno. To gradivo sedaj po inventuri na novo 
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inventariziramo kot stari fond in ga postavljamo v študijski oziroma domoznanski oddelek. 
Ocenjujemo, da bomo za to porabili manj časa kot za popravljanje starih zapisov. 
Ob popisu smo ugotovili, da je stanje v lokalni bazi podatkov COBISS – 167.379 enot, 
inventurni popis je bil – 136.685 enot, izposojenih je bilo 17.999 enot, inventurni 
primanjkljaj je znašal 12.695 enot, inventurni višek pa 493 enot. Ker čitalci črtne kode niso 
absolutno zanesljivi, smo prvotni inventurni primanjkljaj že zmanjšali za 792 enot, 
postopoma pa ga še zmanjšujemo, ko knjige krožijo v izposoji. Ocenjujemo, da bomo 
inventurni primanjkljaj prepolovili. 
 

 
 

Štajerski Slovenci, kaj hočemo! – naš gost mag. Branko Goropevšek 

6.14. Aktiv šolskih knjižni čarjev 

Tradicionalno dobrim stikom knjižnice in osnovnih šol na ptujskem sledi tudi aktiv šolskih 
knjižničarjev. KIP v njem opravlja vlogo koordinatorja in gostitelja in je aktiven člen v 
seznanjanju z novostmi in projekti na področju našega skupnega dela. 

6.15. Bibliografije 

Potreba po izdelavi osebnih bibliografij je vedno večja. Gre za izjemno zahtevno opravilo, 
za katero je potrebna posebna licenca. V letu 2007 smo uspeli izdelati 12 bibliografij.  

6.16. Izobraževanje uporabnikov in mentorstvo 

Predstavitve COBISS-a in načinov iskanja v COBISS/Opac-u so se udeležili vsi učenci 
osnovnih šol, ki so nas obiskali v projektu Rastem s knjigo, ter več skupin dijakov srednjih 
šol Ptuja in Ormoža. Za dijake Srednje elektro šole na Ptuju smo pripravili predstavitev 
COBISS/Opac in vaje za iskanje po njem v njihovi računalniški učilnici. 
V poletnih mesecih je bila Milena Doberšek mentorica dvema študentkama drugega 
letnika bibliotekarstva, ki sta pri nas opravljali obvezno prakso. Mentorji javnim delavcem 
pa so bili delavci oddelka za odrasle.  
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6.17. Publiciranje 

Izdali smo dva kataloga : Ingoličeva ptujska leta in Potrčeva zapuščina. Članke smo 
objavljali v lokalnih medijih (Štajerski tednik in Ptujčan) o nas in našem delu pa so poročali 
tudi drugi lokalni, regionalni in nacionalni mediji (Mentor, Knjižničarske novice, Večer, 
Žurnal, Val 202, Radio Ptuj...). 
 

 
 

Pet čez dvanajsto svečana otvoritev spletne strani in njena urednica Milena Doberšek 
 

 
 

Ob otvoritvi Potrčeve zbirke nas je pohvalil tudi ptujski župan dr. Štefan Čelan 
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7. ZAKLJU ČNA  OCENA 

Leto, ki je za nami, ni bilo običajno leto, o čemer priča tudi to poročilo. Stopili smo na splet, 
izpeljali inventuro v največjem oddelku naše knjižnice, poklonili smo se Ingoliču, oddolžili 
pa smo se tudi pisatelju Ivanu Potrču, po katerem nosi naša knjižnica ime. 
 
Številne dobro obiskane prireditve, priložnostne razstave, zavidljivo število novih članov, 
rekordna nabava knjižničnega gradiva, transakcije na nivoju lanskega leta, kljub temu, da 
je bil Študijski oddelek zaradi inventure v lanskem letu 11 delovnih dni zaprt. Zaključili smo 
posodobitev računalniške opreme v čitalnici in izposoji študijskega oddelka, pa tudi v 
ostalih oddelkih, kar je zahtevalo izjemno dobro pripravljeno vlogo na razpis Ministrstva za 
kulturo in seveda lastna sredstva. 
 
Zavezali smo pentljo »Bibliobusa«, saj sta k financiranju pristopili še zadnji dve občini, 
Zavrč in Juršinci. Izobraževali smo se, da lahko s svojim znanjem še bolje pomagamo in 
svetujemo našim uporabnikom. Zaposleni so napredovali v plačilne razrede in po dolgih 
letih tudi v nazive. 
 
Skupaj s strokovnimi službami Mestne občine Ptuj smo pripravili predlog sprememb 
odloka o ustanovitvi, ki bo v začetku leta 2008 obravnavan na mestnem svetu in občinskih 
svetih občin ustanoviteljic. 
 
Po več kot enoletnem premoru smo, v nekoliko spremenjeni sestavi, ponovno imeli sejo 
strokovnega sveta knjižnice. Sodelovanje s sindikatom v zavodu je bilo primerno, enako s 
svetom zavoda. 
 
Neuspešni pa smo bili pri urejanju financiranja, saj nekatere občine še vedno ne 
izpolnjujejo svojih ustanoviteljskih oziroma pogodbenih obveznosti. Prav tako pri večini 
občin ni posluha za nove zaposlitve in s tem za izpolnitev s strani države določenih 
standardov, ki urejajo sistemizacijo delovnih mest v knjižnici. Ob povprečni starosti 
kolektiva skoraj 50 let, lahko še s toliko večjo gotovostjo trdimo, da je za nami izjemno 
uspešno leto. 
 
Vem, da se morda vsi s to ugotovitvijo ne bodo strinjali, vendar pa naj povedo kaj in kako 
naj delamo bolje. Naj nam pomagajo, da bomo pomladili kolektiv z novim kadrom, saj se 
ob rednem delu znova in znova pojavljajo dela, ki jih je potrebno dodatno narediti, pa za to 
ni dodatnih sredstev ali dodatnega kadra. Pa vendar mi delo opravimo, in to dobro. 
Vprašanje je le, kako dolgo bomo tak tempo zdržali in premagovali številne nove izzive. 
 
 
 
 
 
Ptuj, februar 2008 Direktor: 
 mag. Matjaž Neudauer 
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