
1 
 

Priloga k  
Programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2018 

 
 
Priloga k točki 2.2.1: Lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 
 
Projekt Bralna značka za odrasle  
Bralna značka za odrasle je lasten projekt, ki ga izvajamo že vrsto let in ga načrtujemo tudi v letu 
2018. Namen projekta je bralna motivacija odraslih s tematsko zaokroženim izborom knjig, s čimer 
želimo izboljšati bralne navade in bralno pismenost prebivalstva na našem območju. Za bralce 
bomo pripravili bralni seznam z bralno mapo, ki bralce spodbuja, da ocenijo prebrane knjige ali 
zapišejo misli, ki so se jim ob prebranem utrnile. Bralna akcija bo potekala od marca do konca 
novembra  2018, ko bomo organizirali literarni večer z literarnim gostom in podelitvijo knjižnih 
nagrad sodelujočim v Bralni znački za odrasle 2018. 
 
V projektu sodelujejo vse knjižnice na območju in se je na celotnem območju že zelo dobro 
uveljavil, saj je odziv bralcev iz leta v leto večji. V projektu že nekaj let sodelujeta tudi Mariborska 
knjižnica in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, svojo prepoznavnost pa je projekt dosegel po vsej 
Sloveniji. 
 
Ob izvajanju tega projekta nas še posebej veseli, da po posameznih knjigah iz bralnega seznama 
pogosto posegajo tudi tisti bralci, ki se sicer ne odločijo sodelovati v bralni akciji in izpolniti bralne 
mape. 
 
 
Priloga k točki 2.2.2: Skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 
 
Projekt Pikina bralna značka 
Projekt Pikina bralna značka je bralno-motivacijski projekt, namenjen osnovnošolskim otrokom prve in 
druge triade. V projektu, ki ga vodi Velenjska knjižnica, sodelujemo že od letu 2013. Ker ocenjujemo, 
da je tovrsten projekt dobra bralna spodbuda mladim, bomo pri projektu tudi v letu 2018 sodelovale 
knjižnice na našem območju. Za sodelovanje v projektu smo se odločili zato, ker opažamo slabšanje 
bralnih navad mladih in jih zato želimo z dodatnimi načini pritegniti k branju. 
 
V okviru tega projekta bosta pripravljena dva bralna seznama – eden za učence od 1. do 3. razreda in 
eden za učence od 4. do 6. razreda. Izbor gradiva bo oprt na lik Pike Nogavičke, ki vedno pritegne 
otroke vseh starosti, vključena bodo tudi druga dela Astrid Lindgren in druga kakovostna mladinska 
dela različnih avtorjev. 
 
Vsak Pikin bralec prebere vsaj štiri knjige s seznama za svojo starostno stopnjo. Ob prijavi dobi Pikino 
bralno beležko v katero zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega gradiva. Ob zaključku to beležko 
odda oz. pokaže knjižničarki. Ob zaključku vsak bralec prejme Pikino bralno značko. Otroci so 
dodatno motivirani, da v Pikini bralni znački sodelujejo iz leta v leto, saj po osvojenih treh Pikinih 
bralnih značkah bralec prejme Pikino zlato bralno značko. 
 
Pikina bralna značka traja od Pikinega festivala, do naslednjega Pikinega festivala, ki se dogaja vsako 
leto septembra v Velenju. V okviru tega projekta se bralci enkrat na leto srečajo tudi z enim od otroških 
literarnih ustvarjalcev. 
 
 
Projekt Znani Slovenci – vzajemni spletni biografski leksikon 
Tudi v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj smo zelo zainteresirani za pričetek delovanja portala Znani Slovenci 
in za vključitev spletnega biografskega leksikona znanih osebnosti Spodnjega Podravja, zato projekt 
podpiramo in ga vključujemo v program območnih nalog, saj se mu bomo v letu 2018 pridružili 
aktivnostim za vzpostavitev njegovega delovanja portala. Projekt prijavljamo v vsebinskem smislu, v 
finančnem pa ne, saj je koordinacijo izvedbe projekta in s tem povezane stroške prevzela Mestna 
knjižnica Kranj. 
 
Priloga k točki 2.2.3: Skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 
 



2 
 

Projekt Prostorska analiza mreže splošnih knjižnic v Sloveniji z uporabo GIS 
V Centru za razvoj knjižnic poteka projekt Prostorska analiza knjižnične mreže Slovenije, v okviru 
katerega je bil vzpostavljen geo-informacijski sistem, ki omogoča predstavitev in analizo knjižnične 
mreže v Sloveniji ter podpira vrednotenje delovanja in strateško načrtovanje knjižnične mreže v 
splošnih knjižnicah. V letu 2018 načrtujemo nadaljnje sodelovanju na projektu s Centrom za razvoj 
knjižnic predvsem v smislu dopolnjevanja in posodabljanja podatkov. 
 
Projekt Dobreknjige.si 
Spletni portal Dobreknjige.si so zasnovale knjižnice Goriškega in Obalno-kraškega območja, njegovo 
izdelavo pa je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo. V letu 2014 smo se projektu pridružili tudi na 
našem območju in bomo sodelovali kot uredniki in vnašalci vsebin. Knjižnica Ivana Potrča bo v letu 
2018 z dvema bibliotekarjema - vnašalcema aktivno sodelovala pri vnosu vsebin na portal, opravljala 
pa bo tudi uredniško nalogo za naše območje. 
 
S predstavitvijo kakovostne literature na portalu bomo doprinesli k prepoznavnosti in ugledu 
knjižničarske stroke, promociji kakovostne leposlovne literature ter spodbujanju odraslih k poseganju 
po kakovostni literaturi. Bralno motivacijski projekt bo bralcu omogočal enovit vpogled v kakovostno 
knjižno produkcijo in mu na enem mestu ponujal pester nabor kakovostnega branja različnih literarnih 
zvrsti.  
 
Brezplačna medknjižnična izposoja strokovnega gradiva za uporabnike na območju 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj že leta zagotavlja brezplačno medknjižnično izposojo knjižnicam na 
območju. Le-ta je brezplačna tudi za končnega uporabnika v osrednji in v osrednji območni knjižnici. 
Tako uporabnikom zagotavljamo brezplačen dostop do strokovne literature znotraj območja. 
 
Konzorcijski nakup elektronskih baz podatkov in zagotavljanje dostopa na daljavo do 
elektronskih virov 
Ptujska knjižnica sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami pri konzorcijskem nakupu 
elektronskih baz podatkov. Takšen način nakupa nam zagotavlja ugodnejše nakupne pogoje in s tem 
racionalnejšo porabo sredstev iz naslova območnosti za povečan izbor knjižničnega gradiva. Dostop 
do elektronskih baz podatkov zagotavljamo preko dostopa na daljavo, ki je za uporabnike veliko bolj 
učinkovit, saj ni prostorskih in časovnih omejitev. Dostop na daljavo zagotavljamo v sodelovanju vseh 
osrednjih območnih knjižnic in NUK za vse člane knjižnic območja. 
 
 
Priloga k točki 3.7: Izvajanje digitalizacije  
 
Domoznanski tiski in druge dragocenosti  
 
Na podlagi dosedanjih bogatih izkušenj na področju digitalizacije domoznanskih gradiv, dobrega 
poznavanja domoznanske zbirke ter najpogostejših iskanj uporabnikov smo pripravili skrben izbor 
gradiv, ki jih v letu 2018 uvrščamo na seznam del, predvidenih za digitalizacijo.  
Projekt je nadaljevanje in nadgradnja projektov digitalizacije domoznanskih gradiv, ki smo jih v okviru 
območnih nalog digitalizirali v preteklih letih. Pravilnost izbire se je potrdila z velikim zanimanjem in 
uporabo teh gradiv na dLibu. Na podlagi teh izkušenj smo za leto 2018 zasnovali novi projekt s 
premišljenim izborom pomembnih domoznanskih gradiv. 
Za leto 2018 smo zasnovali dva projekta digitalizacije, ki sta glede na skrben in preudaren izbor 
gradiva izjemno zanimiva in pomembna za območje Spodnjega Podravja in tudi za celotno Slovenijo. 
Glede na odobrena sredstva smo prvotno načrtovane projekte digitalizacije nekoliko spremenili.  
Dela, predvidena za digitalizacijo v letu 2018, smo razvrstili v samostojne sklope, ki jih predstavljamo 
po vrstnem redu glede na prioriteto. 
 

 
1. prioriteta  

 
Izbrana lokalna glasila  
 
Prvi sklop, Izbrana lokalna glasila, obsega 3.832 strani. Vanj smo vključili  dve lokalni glasili iz prve 
tretjine 20. stoletja, s čimer nadaljujemo z digitalizacijo ptujske časopisne dediščine, v okviru katere 
smo v preteklih letih zagotovili široko dostopnost večine ptujskih časopisov 19. in 20. stoletja. Prvi je 
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dvojezični uradni list z naslovom Amtsblatt der k. Bezikhauptmannschaft Petttau oz. Uradni list ces. kr. 
Okrajnega glavarstva v Ptuju,  drugi pa Glasilo Narodnega sveta in okrajnega glavarstva za ptujski 
okraj. 
 
Dvojezični uradni list z naslovom Amtsblatt der k. Bezikhauptmannschaft Petttau oz. Uradni list ces. kr. 
Okrajnega glavarstva v Ptuju je izhajal med leti 1898 in 1913. List je praviloma obsegal štiri strani, 
izhajal pa je ob nedeljah. Prinašal je občinske razglase in naznanila za celoten ptujski politični okraj in 
sicer z namenom, da se doseže »ožje občevanje med oblastjo in ljudstvom.«  V njem so za javnost 
zanimive informacije objavljale  lokalne oblasti, uradi, zavodi, zadruge ter okrajni šolski sveti. Zaradi 
pomanjkanja naročnikov je s koncem leta 1913 prenehal izhajati.  
 
Glasilo Narodnega sveta in okrajnega glavarstva za ptujski okraj je izhajalo le kratek čas ob koncu 
prve svetovne vojne leta 1918, ko je vlado v slovenskih deželah prevzel Narodni svet v Ljubljani in 
imenoval Narodno vlado Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Narodna vlada je bila po razglasitvi 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev že januarja 1919 ukinjena. Po doslej znanih podatkih je Okrajni 
narodni svet v Ptuju v kratkem času svojega delovanja izdal štiri številke glasila, ki so izšle med 9. 
novembrom in 3. decembrom 1918. 
 
Naša knjižnica hrani največ gradiva iz tega sklopa, manjkajoče letnike pa si bomo izposodili v 
Centralni pravosodni knjižnici v Ljubljani. Gradivo bo digitalizirano v skladu s Smernicami za 
digitalizacijo knjižničnega gradiva (NUK) in bo v celoti objavljeno v Digitalni knjižnici Slovenije.  
Na portalu Kamra bomo objavili novico o digitalizaciji gradiva, s spletnimi povezavami na Kamri pa 
bomo uporabnike usmerjali na dostop do polnega besedila na portalu dLib. 
Projekt digitalizacije  izbranih lokalnih glasil uvrščamo v prvo prioriteto. 

      Predvideni stroški digitalizacije del pri zunanjem izvajalcu znašajo 3.023  EUR. 
 
 

2. prioriteta 
 
Antikvarno gradivo in knjižne dragocenosti  
 
V drugi sklop smo uvrstili zbirko knjižnih dragocenosti, ki so zaradi svoje vsebine in/ali njihovih avtorjev 
pomembne za območje Spodnjega Podravja oz. celotne Štajerske. 
Sklop obsega različne monografije, ki časovno segajo v 19. in začetek 20. stoletja. Med njimi je največ 
del rojaka Stanka Vraza (Cerovec, 1810-1851, Zagreb), pomembnega  slovensko-hrvaškega pesnika 
in enega od pomembnih pripadnikov ilirskega gibanja. Izjemna knjižna rariteta je glasbeni tisk, delo 
slovenskega skladatelja Hrabroslava O. Vogriča z naslovom Secession, ki je izšlo v Sarajevu leta 
1903 in ga je posvetil Slovenskemu pevskemu društvu na Ptuju. Po podatkih iz Cobissa hranimo v 
ptujski knjižnici trenutno edini znani izvod tega dela. 
Dve deli iz sredine 19. stoletja sta v nemškem jeziku in se nanašata na zgodovino Štajerske. Temu 
smo dodali še knjižno dragocenost iz konca 17. stoletja, Hohnbergovo delo Georgica curiosa aucta 
(1695), ki predstavlja vrhunec t.i. »Hausväter«  literature, zvrsti, ki se je od 16. do 18. stoletja 
izoblikovala pretežno v Nemčiji. Tema knjige je cela hiša, ki sestoji iz družine, služinčadi in posestva. 
V prvem delu (Hiša in vrt) obravnava splošna vprašanja, obrt, deželoznanstvo, opravila hišnega 
gospodarja in gospodinje, vinogradništvo in sadjarstvo, kuhinjski, zdravilni in cvetlični vrt . V drugem 
delu (Polje, živina, gozd in lov) pobliže spoznamo poljedeljstvo, konjerejo, vzgojo čebel in sviloprejk, 
ribolov, lesarstvo in pašništvo. Knjiga, ki je prvič izšla leta 1682, je bil med sodobniki dobro sprejeta in 
je izšla v ponovnih izdajah še v letih 1687, 1695 (izdajo hrani tudi KIPP), 1701 ter 1715. Izbor gradiva 
smo pripravili v sodelovanju s Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož.  
Z digitalizacijo gradiv, ki so večinoma ohranjena v redkih primerkih, bomo omogočili njihovo večjo 
dostopnost za najširši krog uporabnikov. Vsa digitalizirana dela bodo v celoti objavljena na portalu 
Digitalna knjižnica Slovenije. Digitalizacijo knjig bo opravil zunanji izvajalec v skladu s priporočili in 
zahtevami nacionalne knjižnice. 
Na portalu Kamra bomo objavili novico o digitalizaciji gradiva, s spletnimi povezavami  na Kamri pa 
bomo uporabnike usmerjali na dostop do polnega besedila na portalu dLib. 
Projekt digitalizacije antikvarnega gradiva in knjižnih dragocenosti  uvrščamo v drugo prioriteto. 
Skupen obseg gradiva je 3.788 strani. Predvideni stroški digitalizacije del pri zunanjem izvajalcu 
znašajo 2.360 EUR. 
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Projekti digitalizacije, ki smo jih zasnovali za leto 2018, predstavljajo vsebinsko nadaljevanje 
digitalizacije pomembnih gradiv, ki smo jih digitalizirali v preteklosti in so zasnovani na podlagi  
nacionalnega programa za kulturo. V knjižnici zagotavljamo, da se izbrana gradiva za digitalizacijo ne 
podvajajo z že digitaliziranimi viri.  
 
 
Pripravili: 
Milena Doberšek, Oddelek za razvoj in digitalizacijo 
Mira Petrovič, Domoznanski oddelek 
 
 
 
Datum:                                                                               Podpis odgovorne osebe: 
Ptuj, 16. 1. 2018                                                              mag. Matjaž Neudauer 


