
SPODNJEPODRAVSKO OBMOČJE 

1 OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICAH NA OBMOČJU 

Knjižnično dejavnost na spodnjepodravskem območju opravljata  Knjižnica Ivana Potrča (OOK) in 
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (OK).  Skladno z zakonodajo izvaja OOK Ptuj na območju 
posebne naloge, med katere sodi tudi koordinacija zbiranja, obdelave in hranjena domoznanskega 
gradiva. 
 

Vprašalnik o stanju domoznanske dejavnosti v splošnih knjižnicah in UKM v letu 2016 sta 
izpolnili obe knjižnici, rezultati pa so predstavljeni in ovrednoteni v nadaljevanju tega dokumenta. V 
preglednicah so navedeni zbrani podatke, ki so dodatno obrazloženi po potrebi. 
 

Ime knjižnice (Ime kraja) OOK OK 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) x 
 

Knjižnica Franca Ksavra Meška (Ormož) 
 

x 

 

2 ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

2.1 DOMOZNANSKA DEJAVNOST GLEDE NA 2., 16., 27. IN ČLEN ZKNJ-1  

Ime knjižnice Domoznanska dejavnost glede na člene ZKnj-1 

 zbiranje, 
obdelovanje, 
varovanje in 
posredovanje 
domoznanskega 
gradiva 

varovanje 
knjižničnega 
gradiva, ki 
je kulturni 
spomenik 

posredovanje 
bibliografskih in 

drugih 
informacijskih 
proizvodov in 

storitev 

  koordinacija 
zbiranja, 

obdelave in 
hranjenja 

domoznanskega 
gradiva za svoje 

območje 

 organizacija 
kulturnih 

prireditev, ki 
so povezane z 
domoznansko 

dejavnostjo 

Knjižnica Ivana 
Potrča (Ptuj) 

x x x x x 

Knjižnica Franca 
Ksavra Meška 
(Ormož) 

x    x 

 

Obe knjižnici opravljata domoznansko dejavnost, skladno s 16. členom  Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-
1). OOK opravlja vse navedene naloge, skladno s 27. členom ZKnj-1opravlja tudi  koordinacijo 
zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva na območju.   
OK ne opravlja nalog varovanja knjižničnega gradiva (2. čl. Zknj-1), ki je kulturni spomenik, saj takega 
gradiva nima. Iz odgovora OK je razvidno tudi, da ne opravljajo posredovanja bibliografskih in drugih 
informacijskih proizvodov in storitev (2. čl. Zknj-1), pri čemer je mišljeno predvsem dejstvo, da ne 
izdelujejo bibliografij. Kaj vse vključuje ta postavka pa bi morda lahko bilo že ob vprašanju natančneje 
pojasnjeno. 
 

2.2  AKTIVNA VKLJUČENOST ORGANIZACIJSKIH ENOT (KK) V VZAJEMNI BIBLIOGRAFSKI SISTEM  

 



 

OOK Ptuj nima krajevnih knjižnic, zato dejavnost na območju zagotavlja z bibliobusom. Obe 

organizacijski enoti OK Ormož  (Središče ob Dravi in Sveti Tomaž) pa sta aktivno vključeni v vzajemni 

bibliografski sistem. 

2.3 ORGANIZACIJA STROKOVNE OBDELAVE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

Ime knjižnice Strokovna obdelava domoznanskega gradiva 

 na 
domoznanskem 

oddelku 

na oddelku 
obdelave 

v okviru drugih 
oddelkov 

drugo 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) x x  
 

Knjižnica Franca Ksavra Meška 
(Ormož) 

 
 x 

 

 

Strokovna obdelava dom. gradiva v OOK poteka na domoznanskem oddelku, delno pa tudi na 

oddelku obdelave (predvsem novo gradivo). V OK gradivo obdelujejo skupaj z ostalim knjižničnim 

gradivom na drugih oddelkih knjižnice. 

 

2.4 DODELJEVANJE ENOTNO DOGOVORJENE OZNAKE «DOM« DOMOZNANSKEMU GRADIVU 

Ime knjižnice Enotno dogovorjena oznaka DOM se 
dodeljuje 

da ne da, vendar 
tudi druge 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) x 
 

 

Knjižnica Franca Ksavra Meška (Ormož) 
 

x  

 

Skladno z dogovorom, knjižnice od leta 2012 za označevanja dom. gradiva v polju 992b uporabljajo 
oznako »dom«. 
V OOK gradivo označujejo po dogovoru, v OK pa gradivo označujejo z oznako v 610a  »Domoznanska 
zbirka SIKORM«. Razlogi so v ustaljeni praksi ter nizkem številu kreiranih bibliografskih zapisov za 
dom. gradivo, morda tudi premajhni pozornosti, ki smo jo temu vprašanju posvečali v komunikaciji 
med OOK in OK. Po posredovanju OOK so se v OK zavezali v prihodnje upoštevati sklenjen dogovor o 
označevanju. 
 



2.5 DEJAVNOSTI ZA PREDSTAVITEV ZBIRKE DOMOZNANSKEGA GRADIVA IN DOMOZNANSKE 
DEJAVNOSTI 

 Ime kraja 

 Ptuj Ormož 
 

organizacija domoznanskih prireditev (domoznanskih pogovorov, 
literarnih večerov ipd.) 

x x 

domoznanska bibliopedagoška dejavnost x x 

domoznanske dejavnosti za uporabnike s  posebnimi potrebami  
 

razstavna dejavnost (priprava domoznanskih razstav) x x 

publicistična dejavnost x  

priprava biografskih gesel za biografski leksikon v elektronski obliki x  

digitalizacija x  

objava domoznanskih vsebin na različnih portalih x  

izdelovanje bibliografij x  

seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami na 
območju 

x x 

pomoč drugim knjižnicam pri razreševanju identitete lokalnih 
avtorjev 

x x 

drugo   

 

OOK opravlja vse navedene dejavnosti, razen domoznanske dejavnosti za uporabnike s posebnimi 
potrebami. Z domoznanskimi vsebinami se uporabniki s posebnimi potrebami sicer srečujejo v okviru 
splošnih bibliopedagoških aktivnosti knjižnice, posebej pa je ne načrtujejo. 
OK opravlja le nekatere dejavnosti, opazen je primanjkljaj  zlasti pri dejavnostih, vezanih na spletno 
okolje (objave v spletnem biografskem leksikonu, objave na portalih, digitalizacija). Razlog za to je 
pomanjkanje kadra ter finančnih sredstev. 
Nastalo vrzel pokriva OOK, ki pripravlja in objavlja digitalne domoznanske vsebine za celotno 
območje, pri čemer OK sodeluje s predlogi vsebin. 
 

2.6 IZDELOVANJE BIBLIOGRAFIJ 

Ime knjižnice  Bibliografije se izdelujejo 

  v tiskani obliki v elektronski 
obliki 

se ne 
izdelujejo 

Knjižnica Ivana 
Potrča (Ptuj) 

 x x  

Knjižnica Franca 
Ksavra Meška 
(Ormož) 

 
  

x 

 

V OOK bibliografije izdelujejo, v OK pa ne in sicer zaradi pomanjkanja strokovnega kadra. 

2.7 PROMOCIJA DOMOZNANSKIH VSEBIN  



 

Obe knjižnici na območju skrbita za promocijo domoznanskih vsebin. 

2.7.1 MEDIJSKE POTI ZA PROMOCIJO DOMOZNANSKIH VSEBIN 

Ime knjižnice Promocija domoznanskih vsebin 

 spletne 
strani, 
portali 

socialna 
omrežja 

promocij
ski 
material 

tiskani 
mediji 

radio TV drugo 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) x x x x x x  

Knjižnica Franca Ksavra Meška 
(Ormož) 

x x x x x x x 

 

Obe knjižnici domoznansko dejavnost predstavljata v vseh vrstah medijev, OK pa ob tem v rubriki 

drugo navaja še, da dejavnost predstavljajo tudi ustno. 

 

2.7.1.1 DRUŽBENA OMREŽJA ZA PROMOCIJO DOMOZNANSKIH VSEBIN 

Ime knjižnice Družbena omrežja za promocijo 

 Facebook Pinterest Youtube Instagram Snapchat Drugo 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) x 
 

 x  x 

Knjižnica Franca Ksavra Meška 
(Ormož) 

x 
 

    

 

Obe knjižnici domoznanske vsebine aktivno predstavljata na družbenem omrežju Facebook, OOK Ptuj 

je aktivna tudi v družbenih omrežjih Instagram in Twitter. 

 

2.8 NAČRTI NA PODROČJU UREDITVE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V NASLEDNJEM TRILETNEM 
OBDOBJU 

Ime knjižnice Načrti glede ureditve domoznanske dejavnosti 

 oblikovanje 
domoznanske 

zbirke 

oblikovanje 
samostojnega 
domoznanske
ga oddelka 

poudarek na 
ustreznem 
varovanju in 
zaščiti 
gradiva 

zaposlitev 
strokovnega 
delavca za 

domoznanst
vo 

drugo 



(skladno z 
načeli IFLA) 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) 
  

x   

Knjižnica Franca Ksavra Meška 
(Ormož) 

x 
 

   

 

V OOK Ptuj je dejavnost organizirana v samostojnem domoznanskem oddelku z ustreznim kadrom, 

zato bodo v naslednjem obdobju posebno skrb posvetili predvsem zaščiti in varovanju gradiva. V OK 

načrtujejo bolj sistematično ureditev domoznanske zbirke, saj je domoznansko gradivo trenutno 

postavljeno le deloma ločeno, deloma pa skupaj z ostalim knjižničnim gradivom. 

 

2.9 SODELOVANJE, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNEGA DELA Z DRUGIMI SORODNIMI 
USTANOVAMI 

Strokovno delo s sorodnimi ustanovami Ime kraja 
Ptuj Ormož 

z muzeji x x 

z arhivi x x 

z galerijami  
 

z drugimi knjižnicami x x 

z osnovnimi šolami x x 

s srednjimi šolami x x 

z višjimi, visokimi šolami   

z društvi, zavodi, združenji, lokalnimi skupnostmi x x 

drugo   

 

Obe knjižnici na območju imata razvejano mrežo sodelovanja z drugimi ustanovami na območju, to 

pa je seveda odvisno tudi od potreb in interesa sorodnih ustanov. Sodelovanje ne beležita  z 

galerijami in višjimi oz. visokimi šolami, saj zato doslej še ni bilo priložnosti. 

 

2.10 PRIPRAVA VSAJ 1 DOMOZNANSKEGA PROJEKTA LETNO V SODELOVANJU Z DRUGIMI SORODNIMI 
USTANOVAMI  

 

OOK Ptuj pri domoznanskih projektih sodeluje  s številnimi ustanovami: Zgodovinski arhiv na Ptuju, 
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Zgodovinsko društvo Kidričevo, Društvo za oživitev gradu Borl, 



Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj, itd. Sodelovanje poteka na področju priprave domoznanskih 
razstav in prireditev, pri pripravi vsebin na spletnih portalih in podobno.  
Domoznanskih projektov v sodelovanju z drugimi sorodnimi ustanovami na letni ravni ne pripravljajo 
v OK Ormož. 
 

3 OBSEG IN IZBOR STROKOVNO UREJENEGA KNJIŽNIČNEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

3.1 OBSEG INVENTARIZIRANEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

Domoznansko gradivo Obseg   
Osrednje 
knjižnice 

Krajevne knjižnice Skupaj 

število naslovov 17.706 / 17. 706 

- od tega primarno domoznansko 
gradivo (če se ločuje) 

/ / / 

število inventarnih enot 27.048 / 27.048 

- od tega primarno domoznansko 
gradivo (če se ločuje) 

/ /  

 

Večino (več kot 97%) domoznanskega gradiva hrani OOK Ptuj.  Nobena od knjižnic na območju ne 

ločuje primarnega in sekundarnega gradiva, zato podatka ni mogoče podati. OOK krajevnih knjižnic 

nima, OK pa podatka o domoznanskem gradivu v KK ni navedla. Sklepamo lahko, da gradivo z 

domoznansko vsebino sicer hranijo, vendar ga ne obravnavajo ločeno od ostale knjižnične zbirke. 

 

3.2 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 

Domoznansko gradivo Prirast domoznanskega gradiva   
Osrednje 
knjižnice 

Krajevne knjižnice Skupaj 

število naslovov 260 / 260 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

/ / / 

število inventarnih enot 309 / 309 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

/ /  

 

Prirast domoznanskega gradiva je relativno majhen, za kar ugotavljamo več vzrokov. Med njimi so 

relativna majhnost in nerazvitost območja Spodnjega Podravja, kar vpliva na nizko produkcijo gradiva 

na območju. Drugi razlog je tudi v razlikah glede načina izgradnje domoznanske zbirke, 

(ne)obdelanosti gradiva  in samega štetja, kaj v neki knjižnici spada med domoznansko gradivo. Tako 

v  OOK Ptuj hranijo v domoznanski zbirki naslov praviloma le v enem izvodu, ostali izvodi so na 

razpolago v drugih oddelkih knjižnice in v statistiko niso vključeni. OK za svoje krajevne knjižnice ni 

posredovala podatkov o prirastu gradiva. 

3.3 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA GLEDE NA NAČIN PRIDOBIVANJA V OBDOBJU OD 1. 1. 2016 
DO 31. 12. 2016 (ŠTEVILO)  

Način pridobivanja OK KK 



 
naslovi Inventarne 

enote 
naslovi Inventarne 

enote 

nakup 76 85 / / 

obvezni izvod 29 30 0 0 

dar 156 187 / / 

zamena 0 0 / / 

lastna izdaja 4 7 / / 

Skupaj 265 309   

 

Največ domoznanskega gradiva obe knjižnici pridobita z darovi, naslednji pomemben vir je nakup. 

Gradivo kot obvezni izvod dobiva le OOK Ptuj. 

3.4 ZBIRKA KNJIŽNEGA GRADIVA NA DAN 31. 12. 2016 IN PRIRAST V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 
(OSREDNJE IN KRAJEVNE KNJIŽNICE SKUPAJ) GLEDE NA VRSTO DOMOZNANSKEGA GRADIVA  

Vrsta domoznanskega 
gradiva 

Št. naslovov v 
zbirki 

Prirast Št. inventarnih 
enot v zbirki 

Prirast Št. enot, ki še niso 
računalniško 

obdelane (ocena) 

knjige 16.624 191 20.886 217  

starejše dragoceno 
gradivo 

/ / / / 10.000 

  - od tega antikvarno 
gradivo 

667 0 0 0 / 

  - od tega inkunabule 3 0 3 0 2 

siva literatura 3 0 3 0 / 

drugo / / / / / 

Skupaj 17.297 191 20.892 217 10.002 

 

Veliko večino knjižnega gradiva na območju hrani OOK Ptuj, ki edina tudi hrani antikvarno gradivo na 

območju. Kar nekaj starejšega gradiva v knjižnici še čaka na obdelavo, ki poteka retrospektivno. OOK 

Ptuj ne beleži podatka o sivi literaturi, OK Ormož pa je navedla le 3 tovrstne publikacije. 

 

3.5 ZBIRKA SERIJSKIH PUBLIKACIJ IN ČLANKOV NA DAN 31. 12. 2016 IN PRIRAST V OBDOBJU OD 1.1. DO 
31. 12. 2016 (OSREDNJE IN KRAJEVNE KNJIŽNICE SKUPAJ) GLEDE NA VRSTO DOMOZNANSKEGA 
GRADIVA 

Vrsta 

domoznanskega 

gradiva 

Število 

naslovov v 

zbirki 

Prirast Število 

inventarnih 

enot v zbirki 

prirast Število enot, ki še 

niso računalniško 

obdelane (ocena) 

periodične 

publikacije 

757 49 5.637 70 / 



članki 16.469 922 - - - 

drugo      

Skupaj 17.226 971 5.637 70  

 

Domoznanske članke za celotno območje v zadnjih letih obdelujejo v OOK Ptuj. V OK Ormož zaradi 

pomanjkanja kadra domoznanskih člankov ne obdelujejo. 

3.6 ZBIRKA NEKNJIŽNEGA GRADIVA 

Vrsta 

domoznanskega 

gradiva 

Število 

naslovov v 

zbirki 

Prirast Število 

inventarnih enot 

v zbirki 

Prirast Število enot, ki še niso 

računalniško obdelane 

(ocena) 

rokopisi 14 1 20 1 200 

zapuščine (korpusi) 0 0 0 0 0 

slikovno gradivo 11 0 15 0 3.048 

glasbeni tiski 70 1 89 1 0 

kartografsko 

gradivo 

156 2 163 2 150 

videoposnetki 30 3 46 3 / 

zvočni posnetki 73 8 108 8 / 

večvrstno gradivo 2 0 3 0 / 

elektronski viri 54 7 66 7 / 

drobni tiski / / / / / 

mikrofilmi 2 0 9 0 0 

drugo 3 0 3 0 / 

Skupaj 415 22 522 22 3.398 

 

V OOK Ptuj  imajo še veliko neobdelanega neknjižnega gradiva, k čemur prispevajo tudi težavnost oz. 

nedorečenost pravil obdelave tovrstnega gradiva v sistemu Cobiss (npr. problem obdelave rokopisov, 

zbirni zapisi za drobni tiski – problem inventarizacije). Drobne tiske hranijo v arhivskih škatlah po 

vsebinskih sklopih, količine gradiva pa ne morejo oceniti.  V OK Ormož imajo zelo malo neknjižnega 

domoznanskega gradiva. 

 

4 STROKOVNI DELAVCI, KI SKRBIJO ZA DOMOZNANSKO DEJAVNOST 

Ime knjižnice Strokovni delavci 

 Število EPZ - število 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) 3 2,5 



Knjižnica Franca Ksavra Meška (Ormož) 3 0,20 

Skupaj 6 2,7 

 

V OOK Ptuj  domoznansko dejavnost izvaja zadostno število strokovnih delavcev (2,5 EPZ), v OK 

Ormož pa domoznanski dejavnosti namenjajo le 0,20 EPZ, kar je premalo za vidnejše rezultate. 

 

4.1 STOPNJA FORMALNE IZOBRAZBE 

Stopnja izobrazbe Število strokovnih 
delavcev 

Število s 
strokovnim 

izpitom 

višješolski programi do 1994 višješolski strokovni programi  - raven 
6/1 

2 2 

specializacija po visokošolskih strokovnih programih, univerzitetna 
izobrazba, magisteriji stroke (ZA imenom, 2. bolonjska stopnja)  - 
raven 7 

4 4 

 

Zaposleni v domoznanski dejavnosti na območju izpolnjujejo pogoje iz 14. člena Pravilnika o izvajanju 

knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) saj imajo ustrezno raven izobrazbe in opravljen 

strokovni izpit. 

4.2 USPOSOBLJEN KADER Z DOVOLJENJI/POOBLASTILI ZA KREIRANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV 

Knjižnica ima usposobljen kader Ime kraja 

Ptuj Ormož 

z dovoljenjem A - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
monografskih publikacij (knjig) ter za kreiranje zbirnih zapisov za 
izvedena dela 

x x 

z dovoljenjem B - pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih 
delov in kontinuiranih virov 

x x 

z dovoljenjem C - pooblastila za vzajemno katalogizacijo neknjižnega 
gradiva 

x x 

z dovoljenjem D -  pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
antikvarnega gradiva 

x  

Z dovoljenjem za redakcijo zapisov v normativni bazi podatkov 
CONOR 

x  

 

Obe knjižnici imata usposobljene katalogizatorje za temeljno obdelavo domoznanskega gradiva. V 

OOK Ptuj imajo poleg tega tudi katalogizatorke s pooblastili za obdelavo antikvarnega gradiva in 

pooblastili za redakcijo baze podatkov CONOR. 

 

4.2.1 ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH S POSAMEZNIMI DOVOLJENJI 

Kader z dovoljenji/pooblastili Ime kraja 
Ptuj Ormož  

Število Skupaj 

z dovoljenjem A -  6 3 9 



z dovoljenjem B1 - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
sestavnih delov 

5 2 7 

  z dovoljenjem B2 - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
kontinuiranih virov 

5 0 5 

  z dovoljenjem SER - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
serijskih publikacij 

5 0 5 

Z dovoljenjem C 6 3 9 

Z dovoljenjem D 2 0 2 

z dovoljenjem za redakcijo zapisov normativni bazi podatkov 
CONOR 

6 0 6 

 

4.3 UDELEŽBA ZAPOSLENIH, KI SE UKVARJAJO Z DOMOZNANSKO DEJAVNOSTJO NA RAZLIČNIH 
STROKOVNIH USPOSABLJANJIH 

 

 

4.3.1 STROKOVNA USPOSABLJANJA, KI SE JIH UDELEŽUJEJO ZAPOSLENI  

Ime knjižnice Strokovna usposabljanja zaposlenih 

tečaji  predavanja delavnice seminarji kongresi izobraževanje 
v tujini 

drugo 

Knjižnica Ivana 
Potrča (Ptuj) 

x x x x x   

Knjižnica Franca 
Ksavra Meška 
(Ormož) 

 
x  x    

 

Domoznanke v OOK Ptuj se udeležujejo večine strokovnih usposabljanj, v OK Ormož pa predvsem 

predavanj in seminarjev. 

4.3.2 ŠTEVILO OSEB, ZAPOSLENIH V DOMOZNANSKI DEJAVNOSTI, KI SO SE USPOSABLJALE V OBDOBJU 
2014 – 2016 (STROKOVNO, ŠIRŠE KNJIŽNIČARSKO …) 

Ime knjižnice  Usposabljanja v obdobju 2014 – 2016 
(število oseb) 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) 3 

Knjižnica Franca Ksavra Meška (Ormož) 1 

Skupaj 4 

 



5 PROSTOR IN OPREMA ZA DOMOZNANSKO GRADIVO 

5.1 KNJIŽNICA IMA SAMOSTOJNI DOMOZNANSKI ODDELEK 

 

 

Ime knjižnice Domoznanski oddelek 

Leto ustanovitve Površina (m2) 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) 1994 200 

 

Domoznanskega oddelka nimajo v OK Ormož, njegovo oblikovanje načrtujejo v prihodnosti. 

 

5.2 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI 

Ureditev domoznanskega gradiva v OK Ime kraja 
Ptuj Ormož 

domoznansko gradivo ni postavljeno ločeno od ostalega knjižničnega 
gradiva 

 
 

domoznansko gradivo je postavljeno deloma ločeno, deloma pa 
skupaj z ostalim knjižničnim gradivom 

 
x 

domoznansko gradivo je postavljeno ločeno od ostalih delov knjižnične 
zbirke, tudi če ni organizirano v posebno zbirko 

 
 

domoznansko gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku x  

domoznansko gradivo je organizirano v posebne zbirke x  

drugo   

 

V OOK Ptuj hranijo gradivo primarno na domoznanskem oddelku, posebne zbirke pa tudi na drugih 

lokacijah v knjižnici. OK Ormož domoznanskega oddelka nima, gradivo pa je postavljeno deloma 

ločeno, deloma pa skupaj  z ostalim knjižničnim gradivom. 

5.3 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA GRADIVA  V ORGANIZACIJSKIH ENOTAH (KRAJEVNIH 
KNJIŽNICAH) 

O postavitvi domoznanskega gradiva v krajevnih knjižnicah OK Ormož  ni podatkov. 

 



5.4 OBLIKOVANJE NOVE DOMOZNANSKE ZBIRKE, ODDELKA, POSEBNE ZBIRKE V OBDOBJU 2009 – 2016 
V KNJIŽNIČNI MREŽI 

 

V obdobju 2014-2016 na območju ni bila oblikovana nobena nova domoznanska zbirka oz. oddelek. 

5.5 DOSTOP DO DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI IN V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (KK) 

Dostop do domoznanskega gradiva Ime kraja 
Ptuj Ormož 

OK 
 

KK OK 
 

KK 

gradivo je v prostem pristopu     

gradivo je delno v prostem pristopu 
 

 x  

gradivo je postavljeno v skladiščnih prostorih knjižnice in 
strokovno urejeno, da omogoča takojšnjo dostopnost 

x  x 
 

gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku x    

drugo     

 

OOK Ptuj krajevnih enot nima. V OK Ormož ne poročajo o domoznanskem gradivu v krajevnih 

knjižnicah in njegovi dostopnosti. 

5.6 IZPOSOJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 

Ime knjižnice Izposoja domoznanskega gradiva na dom 

da število izposoj ne 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) 
 

 x 

Knjižnica Franca Ksavra Meška (Ormož) 
 

 x 

 

V OOK Ptuj gradiva iz domoznanske zbirke ne izposojajo na dom, njegova uporaba je razen izjem 
(razstave, digitalizacija) mogoča le v čitalnici.  Po računalniški evidenci so tako v letu 2016 zabeležili 
3.030 izposoj gradiva v čitalnico, skupaj z ročno evidenco pa 4.108 izposoj v čitalnico. Na število 
čitalniških izposoj gradiva v oddelku pomembno vpliva tudi dejstvo, da je gradivo z domoznansko 
vsebino praviloma tudi del fonda drugih oddelkov knjižnice in se redno izposoja na dom, vendar 
podatek ni zajet v statistiko uporabe domoznanskega gradiva. 
Tudi v OK Ormož je gradivo na voljo samo v čitalnici, števila čitalniških izposoj pa niso zabeležili. 
 
Vprašalnik ni prinesel podatka o realni uporabi gradiva, saj v njem niso zajeti vpogledi v digitalizirano 
domoznansko gradivo, delež katerih je vsako leto večji in ki daleč presega fizični vpogled v gradivo v 
knjižnici. 



5.7 POSREDOVANJE DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 

 

Obe knjižnici na območju posredujeta domoznanske informacije. 

5.8 NAČINI POSREDOVANJA DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 

Ime knjižnice Načini posredovanja domoznanskih informacij 

osebno po telefonu po elektronski 
pošti 

drugo 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) x x x x 

Knjižnica Franca Ksavra Meška 
(Ormož) 

x x x  

 

Obe knjižnici posredujeta domoznanske informacije na vse predlagane načine, OOK Ptuj tudi na 

druge načine, navedli so družbena omrežja. 

5.9 SKRB ZA PRAVILNO ZAŠČITO IN HRANJENJE GRADIVA (IFLA NAČELA ZA HRAMBO KNJIŽNIČNEGA 
GRADIVA IN PREDPISANO RAVNANJE Z NJIM) 

 

Skrb za pravilno zaščito in hranjenje gradiva Ime kraja 
Ptuj Ormož 

z zagotavljanjem varnosti in preprečevanjem nesreč v knjižničnih 
zgradbah in okolici 

x x 

s primernimi klimatskimi pogoji x x 

z ustreznim ravnanjem s tradicionalnim gradivom, fotografskim in 
filmskim gradivom ter avdiovizualnimi nosilci 

x x 

 z izvajanjem reprodukcije gradiva (fotokopiranje, mikrofilmanje in 
digitalizacija) 

x  

 

Obe knjižnici na območju skrbita za zaščito in pravilno hranjenje gradiva, zaradi objektivnih okoliščin 

v OK Ormož gradiva še ne reproducirajo v večji meri, pri čemer je mišljeno predvsem neizvajanje 

projektov digitalizacije. 

6 DIGITALIZACIJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

6.1 IZVAJANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 



 

Digitalizacije domoznanskega gradiva ne izvaja OK Ormož in sicer zaradi pomanjkanja kadra in 

finančnih sredstev. Za digitalizacijo gradiva, pomembnega za celo območje, skrbi OOK Ptuj, pri izboru 

vsebin pa sodeluje z OK Ormož. 

6.2 IZVEDBA IN FINANCIRANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

Ime knjižnice Izvedba in financiranje digitalizacije 

z lastnim 
kadrom in 
opremo 

pri zunanjem 
izvajalcu 

z lastnimi 
sredstvi 

v okviru 
izvajanja 
posebnih 
nalog OOK 

drugo 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) x x x x x 

 

Glavni način financiranja digitalizacije gradiva na območju je v okviru izvajanja posebnih nalog OOK 

Ptuj, poslužujejo pa se tudi drugih razpoložljivih možnosti za kvalitetno izvedbo digitalizacije gradiva. 

6.3 DOSTOPNOST DIGITALIZIRANEGA GRADIVA UPORABNIKOM 

Ime knjižnice Dostopnost digitaliziranega gradiva 

Lokalno v knjižnici Z dostopom na 
daljavo 

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj) x x 

 

Vse na območju digitalizirano gradivo je uporabnikom prosto dostopno na spletu in lokalno v 

knjižnici. OK Ormož na vprašanja o izvedbi digitalizacije ni odgovarjala, ker ne izvaja projektov 

digitalizacije, seveda pa je gradivo dostopno tudi uporabnikom s tega območja. 

 

6.4 OKVIRNI NAČRT DIGITALIZACIJE V NASLEDNJIH TREH LETIH (VSEBINSKO IN TERMINSKO, NA 
SPLOŠNO, OCENA) 

 

V OOK Ptuj, kjer že vrsto let zelo uspešno izvajajo digitalizacijo gradiva, načrtujejo nadaljevanje tega 
procesa, pri čemer bodo še naprej posebno pozornost namenili skrbnemu izboru gradiv, ki so 
pomembna za celo območje in iskana med uporabniki. Pri vsebinskem načrtovanju digitalizacije se 
bodo usklajevali s knjižnico na območju. Vsa digitalizirana gradiva bodo tudi v prihodnje objavljali na 
portalih Kamra in Digitalna knjižnica Slovenije  



V OK Ormož nameravajo v prihodnje digitalizirane vsebine pripravljati in objavljati predvsem v okviru 
portala Kamra. 
 

7 SINERGIJSKI UČINKI SODELOVANJA S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU 

7.1 PRIČAKOVANJA OD IZVAJANJA TRETJE POSEBNE NALOGE OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE – OOK 
(KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA) 

 
V OOK Ptuj pričakujejo, da bodo z izvajanjem te naloge spodbudili povečanje domoznanske 
dejavnosti na celem območju, ki je sedaj ovirana predvsem zaradi pomanjkanja domoznanskega 
kadra na območju.  
V OK Ormož si želijo tudi v prihodnje dobrega sodelovanja na območju. 

7.2 ZADOVOLJSTVO S  SODELOVANJEM S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU NA PODROČJU DOMOZNANSKE 
DEJAVNOSTI 

OOK Ptuj ocenjuje sodelovanje s knjižnico na območju kot »dobro«, pri čemer opozarja, da OK zaradi 

kadrovskih težav pogosto ne more sodelovati pri večjih skupnih projektih na območju. 

 

OK Ormož ocenjuje zadovoljstvo sodelovanja z OOK Ptuj na področju koordinacije domoznanstva kot 

»zelo dobro«, utemeljitve odgovora pa niso podali.  

 

 

7.3 MNENJE O PRISPEVKU K IZGRADNJI DOMOZNANSKE OBMOČNE ZBIRKE OOK 



 

 

OOK Ptuj meni, da k izgradnji domoznanske območne zbirke pripevajo vsi navedeni elementi. 

 

7.4 POZITIVNI UČINKI KOORDINACIJE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU 

 

 

Obe  knjižnici na območju menita, da ima koordinacija domoznanske dejavnosti na območju pozitivne 
učinke. V OOK Ptuj so zapisali, da na tak način spodbujamo zavedanje o pomenu domoznanstva in s  
tem kvaliteto opravljenih nalog, s skupnimi projekti pa se povezujejo knjižnice na območju. Z dobro 
zastavljenimi in uspešno izvedenimi projekti digitalizacije, pomembnimi za celo območje, je 
omogočen prost dostop do gradiva najširšemu krogu uporabnikov. 
V OK Ormož so zapisali, da koordinacija domoznanske dejavnosti prispeva k ohranjanju gradiva na 
območju ter omogoča kvalitetno strokovno delo. 
 

8 RAZVOJ DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

8.1 VIZIJA DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

V OOK Ptuj pri izvajanju domoznanske dejavnosti  sledijo dolgoročnim ciljem, ki jih v knjižnici 
zasledujejo že več desetletij. S kvalitetnim strokovnim delom si bodo prizadevali za povečanje 
prepoznavnosti pomena domoznanskih vsebin v lokalnem okolju in širše ter za njihovo čim večjo 
dostopnost in uporabnost. 



V OK Ormož  želijo kvalitetno opravljanje domoznanske dejavnosti v prihodnosti zagotoviti s 
vzpostavitvijo samostojnega domoznanskega oddelka. 
 

9 PRIMERJAVA Z REZULTATI NA DRŽAVNI RAVNI 

 

Ob pripravi vprašalnika je delovna skupina zastavila 5 hipotez, ki jih v nadaljevanju preverjamo za 

spodnjepodravsko območje. 

H1: Vse splošne knjižnice in UKM zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo domoznansko gradivo 
(Zakon o knjižničarstvu, 2001, 2. in 29. člen). 
Hipotezo za spodnjepodravsko območje potrdimo. Domoznanska dejavnost je na območju dobro 

organizirana. Knjižnica Ivana Potrča (OOK) in Knjižnica Franca Ksavra Meška (OK) z dejavnostjo 

enakomerno in celovito  pokrivata občine, za katere izvajata knjižnično dejavnost. OOK Ptuj v skladu z 

zakonodajo skrbi tudi za koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva na 

območju, pri čemer se prilagaja dejavnosti in potrebam OK Ormož. 

H2: Domoznansko gradivo je postavljeno ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke, tudi če ni 
organizirano v posebno zbirko (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 
2003, 13. člen). 
Hipotezo za spodnjepodravsko območje lahko le delno potrdimo. Domoznansko gradivo v OK Ormož 
je postavljeno deloma ločeno, deloma pa skupaj z ostalim knjižničnim gradivom. V prihodnosti 
knjižnica načrtuje ustanovitev samostojnega domoznanskega  oddelka, kar bo prineslo tudi ustrezno 
postavitev domoznanskega gradiva. 
 
H3: Za opravljanje dejavnosti domoznanske zbirke ima knjižnica 1 strokovnega delavca na prirast 
5.000 enot domoznanskega gradiva letno, ob manjšem prirastu pa sorazmerno manj (Pravilnik o 
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003, 14. člen). 
Hipotezo za spodnjepodravsko območje zavržemo, saj nobena od knjižnic na območju ne dosega 
prirasta, ki je naveden kot pogoj za zaposlitev kadra. Zelo podobno je tudi v drugih splošnih 
knjižnicah, kar kaže na razkorak med določili v pravilniku in dejanskim stanjem. Zaradi navedenega 
smo domoznanci mnenja, da je potrebna sprememba pravilnika, ki naj se ustrezno popravi oz. 
prilagodi. Na problematičnost kriterija prirasta so opozorili tudi v Centru za razvoj knjižnic, kjer so  že 
leta 2014 zapisali, da pogoj v pravilniku ni enoznačno oziroma smiselno določen, saj ni jasno, kakšen 
je obseg nalog, ki jih knjižnica izvaja v okviru domoznanske zbirke, medtem ko je letni prirast gradiva 
v zbirko, ki je pogoj za zaposlenega delavca, zelo visok. 
Vsekakor je prirast gradiva kot kriterij problematičen, saj statistični podatki o prirastu  ne morejo 
predstavljati številnih aktivnosti v domoznanski dejavnosti. Stanje dodatno poslabšuje dejstvo, da 
med enote domoznanskega gradiva niso všteti bibliografski zapisi za članke in sestavne dele, ki jih 
splošne knjižnice pripravijo največ prav za domoznanske vsebine.  
Razmisliti je potrebno o tem, kako primerneje definirati temeljne merske enote oz. pokazatelje za 
ustrezno merjenje opravljanja domoznanske dejavnosti, ki bodo osnova tudi za kadrovske normative. 
Predlagamo, da se pri pripravi minimalnih pogojev kriterij prirasta gradiva zniža, ob tem pa upošteva 
druge naloge domoznancev, kot so varovanje, posredovanje in predstavljanje domoznanskega 
gradiva (prireditve, razstave, objave, digitalizacija, itd.) torej dejavnosti, ki jim posvečamo veliko časa.  
 
H4: Vse domoznansko gradivo, ki ga hranijo splošne knjižnice in UKM, je obdelano in dostopno v 
nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu. 



Hipotezo za spodnjepodravsko območje zavržemo. V knjižnicah na območju je še precej 
neobdelanega gradiva, kar je posledica sedanjih ali preteklih kadrovskih primanjkljajev ter tudi težav 
in nedorečenosti pri obdelavi določenih vrst gradiva v sistemu Cobiss (rokopisi, drobni tisk). 
OK Ormož se pri obdelavi domoznanskih člankov stalno sooča s pomanjkanjem kadra. Zaradi tega 

obdelava člankov večkrat zastane, izpad pa pokrivajo z obdelavo člankov v OOK Ptuj.  

 
H5: Vse splošne knjižnice in UKM digitalizirajo domoznansko gradivo, ki je nato v digitalni obliki 
dostopno na daljavo. 
Hipotezo za spodnjepodravsko območje zavržemo. OK Ormož zaradi kadrovskih in finančnih težav ne 

digitalizira gradiva. Nastalo vrzel pokriva OOK Ptuj, ki pripravlja in objavlja digitalne domoznanske 

vsebine za celotno območje, pri čemer OK sodeluje s predlogi vsebin. V OK v prihodnje načrtujejo 

večjo aktivnost zlasti na portalu Kamra. 

 

 

10 ODPRTA VPRAŠANJA 

 

Kakor vsi dosedanji poskusi analize domoznanske dejavnosti v splošnih knjižnicah tudi tokratni 

vprašalnik na več področjih ni prinesel realnih in primerljivih podatkov. Osnovni problem se pokaže 

že pri štetju knjižnic, ki imajo domoznanske oddelke, saj so navedbe knjižnic nedosledne, to pa kaže 

na nedorečenost vprašanja, kdaj sploh lahko govorimo o domoznanskem oddelku v knjižnici. 

Naslednji problem je navajanje števila enot domoznanskega gradiva, saj  knjižnice zelo različno 

beležijo, kaj vse spada med domoznansko gradivo, različno pa imajo obdelano in urejeno tudi 

neknjižno gradivo. Zaradi tega in tudi zaradi drugih težav, ki izhajajo iz vprašanja obdelave in 

statističnega zajemanja podatkov o domoznanskem gradivu, prihaja do nerealno velikih razlik v 

navedenih številkah med knjižnicami. 

Problematičen je tudi s vprašalnikom pridobljen podatek o uporabi domoznanskega  gradiva, saj v 
njem niso zajeti izposoja gradiva v čitalnico ter vpogledi v digitalizirano gradivo, delež katerih je vsako 
leto večji in ki daleč presega fizični vpogled v gradivo v knjižnicah. Slednje bo v prihodnje vsekakor 
potrebno bolj vključiti v prikazovanje in vrednotenje domoznanske dejavnosti v slovenskih splošnih 
knjižnicah. 
 
 
 
 
Ptuj, 16. oktober 2017 
 
Pripravila: Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 


