
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELOVNO SREČANJE DOMOZNANCEV 2022 
Ptuj, 15. junij 2022 

 
 
 
 

 
  



Knjižnica Ivana Potrča Ptuj kot Kompetenčni center za domoznanstvo v sodelovanju s  
Sekcijo za domoznanstvo ter kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije 
vabi na  
 
DELOVNO SREČANJE DOMOZNANCEV 2022 
 
Skrb za domoznanske in druge posebne zbirke postavlja slovenske knjižničarje pred mnoge 
izzive. Namen delovnega srečanja je podrobneje osvetliti nekatera pomembna vprašanja, s 
katerimi se soočamo pri delu. 
 
V prvem delu se bomo seznanili z nekaterimi novostmi in zanimivimi projekti. Predstavljeni 
bodo: podatkovni arhiv, ki so ga v Narodni in univerzitetni knjižnici vzpostavili in prilagodili za 
trajno hrambo e-gradiv splošnih knjižnic, inovativen in nagrajen projekt ureditve Maistrove 
knjižnice v Univerzitetni knjižnici Maribor ter Kompetenčni center za domoznanstvo, kar je 
postala Knjižnica Ivana Potrča Ptuj v začetku letošnjega leta.  
 
V drugem delu srečanja bomo pozornost usmerili vprašanjem dostopnosti domoznanskih in 
drugih posebnih zbirk v knjižnicah. Zanimalo nas bo, pod kakšnimi pogoji knjižnice 
uporabnikom omogočajo dostopnost gradiva, kakšne omejitve postavljajo in kako javnost o 
tem obveščajo. Podrobneje bomo spoznali prakso nekaterih splošnih knjižnic in pridobili 
vpogled tudi v zbirko ene od specialnih knjižnic.  
 
Delovno srečanje bo potekalo v sredo, 15. junija 2021, ob 10. uri v razstavišču Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj. Dogodek bo mogoče spremljati tudi preko aplikacije Zoom. 
 
Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave sprejemamo na spletni strani Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj https://www.knjiznica-ptuj.si/o-knjiznici/kompetencni-center/dogodki-2/   
 
 
Dodatne informacije:  
e-naslov kompetencni.center@knjiznica-ptuj.si   
 
Vljudno vabljeni!  
 
Mira Petrovič, vodja Domoznanskega oddelka                       Milena Doberšek, direktorica 
Knjižnice Ivana Potrča Ptuj                                                          Knjižnice Ivana Potrča Ptuj 
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  Program: 
  
10.00–10.15 UVODNI POZDRAVI  
  
10.15–11.30 
 

AKTUALNI PROJEKTI IN NOVOSTI 
Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj kot 
Kompetenčni center za domoznanstvo  
 

 Mag. Branka Kerec Prekoršek, dr. Vlasta Stavbar, Univerzitetna knjižnica 
Maribor: Kako umestiti tradicijo v sodobnost – primer Maistrove knjižnice 
UKM 
 
Dr. Matjaž Kragelj, Narodna in univerzitetna knjižnica: Sistem trajnega 
ohranjanja elektronskega gradiva za potrebe splošnih knjižnic 

  
11.30–12.00 ODMOR S KAVO 

 
12.00–14.00 
 

IZ KNJIŽNIČNE PRAKSE 
Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj: Dostopnost domoznanskih in 
drugih posebnih zbirk v splošnih knjižnicah in UKM – analiza vprašalnika 
 
Darja Peperko Golob in Miha Petrov, Knjižnica Mirana Jarca Novo 
mesto: »Potrebujem staro razglednico, ki jo hranite v knjižnici. Kje in kako 
jo lahko dobim?« Dostopnost posebnih zbirk uporabnikom v Knjižnici 
Mirana Jarca Novo mesto  
 
Igor Zemljič, Centralna pravosodna knjižnica: Izzivi, možnosti in omejitve 
pri dostopu do zbirke starih pravnih knjig Centralne pravosodne knjižnice 
– Bibliotheca Iuris Antiqui 
 
Vanda Kovač, Ines Varga, Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai 
Könyvtár és Kulturális Központ: Domoznanska zbirka KKCL 
 

14.00–14.30 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK SREČANJA 
 

 

  



Knjižnica Ivana Potrča Ptuj kot Kompetenčni center za domoznanstvo  
 
Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
Kontakt: mira.petrovic@knjiznica-ptuj.si  
 
 
Kompetenčni centri skrbijo za poglobljeno poznavanje, razvoj in optimizacijo delovanja 
določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni. Vpeljujejo nove 
skupne strokovne in razvojne rešitve z ustrezno usposobljenim kadrom in specializirano 
zbirko knjižničnega gradiva ter izobražujejo knjižnično osebje. 
 
Ustreznost delovanja kompetenčnega centra spremlja Komisija za kompetenčne centre pri 
Združenju splošnih knjižnic, ki vsake tri leta preveri uresničevanje ciljev in doseganje 
pričakovanih učinkov vseh kompetenčnih centrov. Komisija je februarja 2022 Knjižnici Ivana 
Potrča Ptuj podelila status Kompetenčnega centra za domoznanstvo. 
 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je po dogovoru med osrednjimi območnimi knjižnicami (OOK) od 
leta 2018 izvajala koordinacijo domoznanske dejavnosti med OOK-ji. S pridobitvijo statusa 
kompetenčnega centra pa se je okvir njenega delovanja razširil na vse slovenske splošne 
knjižnice. Cilj kompetenčnega centra je vsebinska koordinacija in poenotenje izvajanja 
domoznanske dejavnosti v splošnih knjižnicah, vpeljava novih strokovnih rešitev in dvig 
kakovosti izvajanja domoznanske dejavnosti na nacionalnem nivoju. 
 
V sodelovanju s slovenskimi splošnimi knjižnicami, NUK, UKM, ZBDS in drugimi deležniki s 
področja domoznanstva načrtujemo nove skupne strokovne in razvojne rešitve ter iščemo 
poti za poenotenje delovanja knjižnic na področju domoznanstva. Gradimo tudi 
specializirano zbirko strokovnega gradiva o domoznanski dejavnosti v Sloveniji. 
 
  



Kako umestiti tradicijo v sodobnost – primer Maistrove knjižnice UKM 
 
Mag. Branka Kerec Prekoršek, Univerzitetna knjižnica Maribor 
Kontakt: branka.kerec@um.si 
 
dr. Vlasta Stavbar, Univerzitetna knjižnica Maribor 
Kontakt: vlasta.stavbar@um.si 
 
 
V letu 2018 je Maistrova knjižnica, ki jo hrani Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), postala 
kulturni spomenik državnega pomena. Gre za celovito knjižno zapuščino, ki je od leta 1998, 
od podpisa darilne pogodbe z dediči generala Maistra, v lasti Univerzitetne knjižnice 
Maribor. Z razglasitvijo se je UKM zavezala k ustreznemu popisu knjižničnega gradiva iz 
Maistrove zapuščine. Ker gre za izjemno osebno knjižnico, je UKM tako pri postavitvi kot pri 
popisovanju težila k ohranitvi izvirne postavitve. To ni pomembno le z vidika same hrambe in 
zaščite gradiva, temveč predvsem zaradi popisa in prezentacije knjižne zapuščine osebne 
knjižne zbirke Maistrove knjižnice – maistriane kot kulturnega spomenika. Tako se ohranja 
knjižnična zbirka kot celota, ohranja se tudi princip provenience in njene prvotne ureditve, 
vendar z vidnostjo v vzajemnem računalniškem katalogu. Maistrova knjižnica je urejena po 
izvirnem principu postavitev, kar je narekovalo oblikovanje celotne signature v sistemu 
COBISS. Signatura je strukturirana tako, da po eni strani ohranja avtentičnost izvirne 
postavitve, po drugi strani pa zagotavlja ustrezne izpise v katalogu: sestavlja jo nova 
podlokacija (MK), ki ji sledi prepis izvirne signature iz signaturnih nalepk z gradiva. Ker je 
zbirka sestavni del celotnega fonda UKM, se inventarna številka določi skladno s sistemom 
vseh inventarnih številk. Pri obdelavi so se popisovale posebnosti posamičnih izvodov, 
gradivo pa je dostopno v prostorih knjižnice. 
 
Z inkorporacijo zbirke kot samostojne zaključene bibliofilske knjižnice generala Rudolfa 
Maistra v UKM je v največji meri zadovoljeno različnim vidikom: gradivo je postavljeno 
ločeno od drugega fonda kot samostojna zbirka, poustvarjena je izvirna oz. avtentična 
postavitev, poskrbljeno je za varovanje gradiva in ustrezno opremo, gradivo pa je popisano 
in najdljivo v vzajemnem katalogu COBIB.SI, in to na način umestitve v že obstoječi sistem 
popisovanja in določanja lokacijskih podatkov. Inkorporacija obstoječe signature in 
lokacijskih nastavitev v okolju COBISS je predstavljalo tudi svojevrsten izziv in delne 
prilagoditve. Z umestitvijo popisov in najdljivostjo gradiva v vzajemnem knjižničnem katalogu 
pa je odprta možnost drugim raziskovalcem za širše in natančnejše raziskovanje vsebine 
zbirke in odkrivanje duha časa, v katerem je Maistrova zbirka nastala.  
 
  



Sistem trajnega ohranjanja elektronskega gradiva za potrebe splošnih knjižnic 
 
Dr. Matjaž Kragelj, Narodna in univerzitetna knjižnica 
Kontakt: Matjaz.Kragelj@nuk.uni-lj.si 
 
 
Knjižno gradivo predstavlja enega od temeljev naše kulturne dediščine, je dokaz in merilo 
našega ustvarjanja, priča o našem razvoju, delovanju, bivanju in ustvarjanju v nekem času in 
prostoru. Zaradi elektronskih naprav, ki omogočajo dostop do digitalnih medijev in njihovo 
uporabo, je možnost uporabe kulturne in znanstvene dediščine močno narasla. 

Od leta 2005, z nastankom spletnega portala Digitalna knjižnica Slovenije, se NUK aktivno in 
trajno posveča digitalizaciji slovenske kulturne dediščine. Gre za neprekinjen proces 
digitalizacije knjižničnega gradiva, ki traja že več kot dvajset let, njegov glavni cilj pa je 
ohraniti kulturno dediščino zanamcem ter najširši javnosti omogočiti prostorsko in časovno 
neomejen dostop do digitaliziranega gradiva. 

Podatkovni arhiv je spletna aplikacija za uvoz, pregled in izvoz digitaliziranih in digitalnih 
podatkov in metapodatkov. Med podatke na tem mestu umeščamo digitalne in/ali 
digitalizirane vsebine – objekte, med metapodatke pa digitalne zapise spremljajočih 
informacij o vsebini, ki jo v arhivu ohranjamo. Pri načrtovanju in razvoju arhiva smo se 
naslanjali na referenčni model OAIS (ISO 14721). 

Na predstavitvi bomo spregovorili o pomembnosti podatkovnega arhiva, možnosti uporabe 
in o potrebi po ohranjanju vsebin arhiva.  



Dostopnost domoznanskih in drugih posebnih zbirk v splošnih knjižnicah in UKM 
– analiza vprašalnika 
 
Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
Kontakt: mira.petrovic@knjiznica-ptuj.si  
 
 
Kot javne ustanove in skladno s svojim poslanstvom knjižnice svoja prizadevanja v osnovi 
usmerjamo v dostopnost gradiva, manj pa se ukvarjamo z vprašanjem urejanja dostopa do 
posebnih zbirk gradiva, ki so naša kulturna dediščina. V nasprotju z arhivi, ki imajo pogoje 
uporabe arhivskega gradiva natančno določene, čitalniške postopke in obrazce pa enotno 
urejene in javno objavljene, smo v knjižnicah pri tem dosti bolj negotovi in prepuščeni lastni 
presoji. Knjižničarji smo pozorni na omejitve pri uporabi in reproduciranju zaradi varovanja 
avtorskih in sorodnih pravic, odprto pa ostaja vprašanje omejevanja dostopa do zbirk zaradi 
občutljivih osebnih podatkov v gradivu in metapodatkih, saj tega knjižnična zakonodaja in 
predpisi ne omenjajo.  
 
Cilj raziskave je bil podrobneje osvetliti vprašanje dostopnosti in uporabe domoznanskega 
gradiva in domoznanskih ter drugih posebnih zbirk v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM. 
Zanimalo nas je, pod kakšnimi pogoji knjižnice uporabnikom omogočajo dostopnost gradiva, 
kakšne omejitve postavljajo in kako javnost o tem obveščajo. Raziskavo so opravile članice 
delovne skupine v sestavi: Mira Petrovič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), Simona Šuler Pandev 
(Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika), Karmen Kreže (Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec) in Anja Frkovič Tršan (Mestna knjižnica Ljubljana). 
V raziskavo smo zajeli 58 slovenskih splošnih knjižnic in UKM. Podatki za raziskavo so bili 
pridobljeni s pregledovanjem spletnih strani knjižnic in s pomočjo anketnega vprašalnika, ki 
ga je izpolnilo 50 knjižnic.  
 
Raziskava je pokazala, da v nekaterih knjižnicah glede na obstoječo knjižnično zbirko nimajo 
potreb po omejevanju dostopa do domoznanskega gradiva oz. zbirk. S tem vprašanjem pa se 
soočajo tiste knjižnice, ki hranijo obsežnejše in vrednejše zbirke gradiva. Večja, dragocenejša 
in bolj raznolika kot je zbirka, zahtevnejši je tudi razmislek o postavljanju pogojev glede 
dostopa do gradiva. Pogoje uporabe gradiva imajo knjižnice opredeljene v poslovnikih, le 
malo knjižnic ima tudi posebne pisne pravilnike o uporabi posebnih zbirk. Večina knjižnic, ki 
omejuje dostop do svojih domoznanskih in drugih zbirk, dovoljuje čitalniško uporabo 
gradiva, lahko ob prisotnosti skrbnikov zbirk, ponekod je zaželen predhodni dogovor oz. 
najava. Izposoja na dom je mogoča le izjemoma. V primeru digitaliziranega gradiva se 
uporabnikom ponuja digitalna oblika. Nekatere knjižnice dostop do najbolj dragocenega 
gradiva dodatno omejujejo, tako da uporabo omogočajo samo v raziskovalne namene, ne pa 
tudi za oglede. Popolna nedostopnost gradiva je v splošnih knjižnicah redka, saj načeloma ne 
hranijo arhivskega knjižničnega gradiva.  
Velika zadržanost knjižnic pri objavi različnih obrazcev oz. dokumentov na spletni strani izvira 
iz skrbi, da so dokumenti, s katerimi razpolagajo, nepopolni, zastareli ali neustrezni. Rešitve, 
ki jih knjižnice uporabljajo danes, so bile pogosto oblikovane nesistematično in predvsem 
zaradi praktičnih potreb pri delu. Vsekakor bi bile knjižnicam v veliko pomoč enotne 
smernice, vključno z vzorčnimi obrazci, oblikovanimi na nacionalnem nivoju, ki bi jih lahko 
uporabljali po lastni potrebi in presoji.  



 
»Potrebujem staro razglednico, ki jo hranite v knjižnici. Kje in kako jo lahko 
dobim?« Dostopnost posebnih zbirk v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto 
uporabnikom 
 
Darja Peperko Golob, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
Kontakt: Darja.Golob-Peperko@nm.sik.si 
 
Miha Petrov, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
Kontakt: Miha.Petrov@nm.sik.si 
 
 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto hrani zelo obsežne in po vsebini raznovrstne posebne 
zbirke starejšega, redkega in dragocenega knjižnega in neknjižnega (domoznanskega) 
gradiva, poimenovane po prvem upravniku knjižnice Bogu Komelju, ki je zbirke osnoval. Ves 
čas svojega obstoja se novomeška knjižnica ukvarja z varovanjem, zaščito in ohranjanjem njej 
zaupane kulturne dediščine, hkrati pa, v želji, da so posebne zbirke čim bolj prepoznavne v 
okolju in na voljo uporabnikom knjižnice, jih postopoma oživlja. Prav obseg in raznovrstnost 
posebnih zbirk sta knjižnici narekovali, da se je kmalu začela povsem samoumevno ukvarjati 
z njihovo dostopnostjo uporabnikom, s posebnim ozirom na to, da gre za »občutljivo« 
dragoceno gradivo. V začetku novega tisočletja smo se, tudi zaradi pomanjkanja prostora, 
namenjenega domoznanskim in posebnim zbirkam ter njihovim uporabnikom, smelo lotili 
računalniške obdelave in digitalizacije določenih sklopov posebnih zbirk, s čimer smo 
uporabnikom ponudili lažjo pot do želenega gradiva.  
 
Najobsežnejša in hkrati med uporabniki najbolj iskana je slikovna zbirka starih razglednic in 
fotografij – z njihovim pridobivanjem, urejanjem, digitalizacijo, promoviranjem in izposojo 
ustvarjamo dodano vrednost hranjeni kulturni dediščini in se srečujemo z novimi izzivi. Eden 
izmed njih je, kako uporabniku na sodoben in varen način omogočiti vpogled in dostop do 
zbirke slikovnega gradiva ter posledično uporabo le-tega. Predpogoj za to vidimo v urejeni 
slikovni zbirki, tako v (pre)ureditvi fizičnih lokacij gradiva kot tudi v ureditvi in hrambi 
njegovih digitalnih kopij. Na podlagi ugotovljenih potreb smo si zadali cilj, da za gradivo, ki je 
dragocen vir informacij za študij in raziskovanje, razvijemo novo spletno aplikacijo, s katero 
bomo gradivo uredili in uporabnikom omogočili hiter in enostaven pregled zbirke kot tudi 
izvedbo naročila gradiva iz zbirke. Upoštevajoč sodobne trende ter tehnološke standarde 
razvoja spletnih aplikacij smo implementirali tudi nadgradnjo z možnostjo dodajanja ostalega 
gradiva iz bogatih in raznolikih posebnih zbirk. S spletno aplikacijo dosegamo večjo 
promocijo posebnih zbirk ter presegamo okvire tradicionalne knjižnice. Bogato kulturno 
dediščino ne le ohranjamo za naslednje rodove, temveč jo dajemo v uporabo tudi sedanjim. 



Izzivi, možnosti in omejitve pri dostopu do zbirke starih pravnih knjig Centralne 
pravosodne knjižnice – Bibliotheca Iuris Antiqui 
 

Igor Zemljič, Centralna pravosodna knjižnica 
Kontakt: igor.zemljic@sodisce.si  
 

Bibliotheca Iuris Antiqui je le del precej obsežnejše knjižnične zbirke Centralne pravosodne 
knjižnice pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, ki vsebuje preko 50.000 knjig. V 
preteklosti so jo imenovali tudi „Zbirka darilo Pokrajinske uprave za Slovenijo“ in je v bistvu 
sestavljena iz kakšnih 4000 knjig, ki jih je leta 1921 knjižnici podarila Pokrajinska uprava za 
Slovenijo. Najbolj zanimiv del posebne zbirke je gradivo nekdanje knjižnice nemškega 
pravniškega društva v Ljubljani (Juristische Gesellschaft in Laibach – Juristenverein (1861–
1923), ki je bila bogato založena z več sto let starimi pravnimi knjigami. Del te knjižnice je 
tudi zelo redka zbirka tiskanih patentov, odlokov, predpisov, norm, navodil, okrožnic ipd., ki 
so jih izdajali habsburški vladarji Karl VI., Marija Terezija in Jožef II., in so zaradi vsebine in 
(deloma tudi slovenskega) jezika unikaten in pomemben vir za zgodovino slovenskega 
pravoznanstva. 

Centralna pravosodna knjižnica je začela s svojim poslanstvom po zlomu Avstro-Ogrske leta 
1918, ko je bilo z odlokom Narodne vlade ustanovljeno Višje deželno sodišče v Ljubljani 
(delovati je začelo 1. decembra 1918). Sočasno je bila na pobudo njegovega predsednika 
Ivana Kavčnika (in s privolitvijo Poverjeništva za pravosodje) ustanovljena Centralna knjižnica 
(kasneje preimenovana v Centralno pravosodno knjižnico), ki je delovala v okviru sodišča. 
Začetni knjižnični fond je obsegal gradivo knjižnice Deželnega sodišča, njeno osnovo pa so 
predstavljale nemške strokovne knjige, dunajsko pravno časopisje in avstrijski zakoni. 
Knjižnica se je s časom širila s sprotnimi nakupi "jugoslovanske zakonodaje" in z darovi ter 
donacijami. Knjižna zbirka še danes sestoji iz nekdanje Knjižnice Deželnega sodišča, knjižnice 
društva Pravnik in knjižnice ljubljanskega nemškega pravniškega društva in številnih 
pridobitev po drugi svetovni vojni. Zbirka je bila ob stoti obletnici knjižnice preurejena, 
očiščena in skladiščena v skladu s standardi za hranjenje in varovanje knjižničnega gradiva, ki 
ima status kulturne dediščine. Za najpomembnejše gradivo so se izdelale posebne škatle in 
obnovile naprave za vzdrževanje najugodnejših klimatskih razmer. Knjižnica je pristopila tudi 
k digitalizaciji najzanimivejšega in najstarejšega gradiva, kar omogoča olajšan dostop do 
starih vsebin tudi najširši javnosti. Sprva smo sodelovali pri digitalizaciji Uradnih listov, leta 
2015 pa se je pričelo z digitalizacijo zbirke najstarejših tiskanih avstrijskih patentov. V 
prispevku bom tako prikazal kratek oris našega najstarejšega fonda ter historiat njegovih 
dosedanjih obravnav in ob tem skušal opozoriti na zelo različen odnos do razumevanja in 
varovanja starega gradiva. Iz preteklosti namreč ne vidimo le spremembe v odnosu do 
varovanja bogate pravosodne dediščine, ampak tudi razlike v njeni obdelavi, rabi, analizi in 
promociji ter pri uvajanju novih standardov in trendov za ravnanje s tovrstnim gradivom.  
  



Domoznanska zbirka KKC Lendava – Lendvai KKK 
 
Vanda Kovač, Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 
Kontakt: Vanda.Kovac@kkl.si 
 
Ines Varga, Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 
Kontakt: Ines.Varga@kkl.si 
 
Domoznanska zbirka gradiva Knjižnice – Kulturnega centra Lendava – Lendvai Könyvtár és 
Kulturális Központ, ki deluje na stičišču različnih kultur, predstavlja manjši del knjižnične 
zaloge javnega zavoda. Knjižnica deluje na dvojezičnem območju, zato poteka zbiranje 
domoznanskega gradiva v obeh jezikih, tako v slovenskem kot v madžarskem, enakovredno.  
V prvem delu prispevka je poudarek na predstavitvi domoznanske zbirke. Zasnovana je bila 
po kombiniranem tematskem sklopu in obsega različne zvrsti gradiva. 
Posebej bodo predstavljene monografske in serijske publikacije, ki jih hranimo v kletnih 
prostorih in uporabnikom niso prosto dostopne. Tako lahko izpostavimo prvotiske Miška 
Kranjca in dela Ferda Godine. Oba sta prekmurska rojaka. Pri serijskih publikacijah imamo 
zbrane izdaje lokalnih časnikov in časopisov, ki jih po en izvod hranimo v domoznanski zbirki, 
en izvod pa je na voljo v čitalnici. Prav tako je tu hranjen en izvod neknjižnega gradiva, 
medtem ko so ostali izvodi dostopni na oddelku. Drobni tisk zbiramo in ga hranimo, ni pa 
dostopen javnosti. Članke strokovno obdelujemo in so dostopni na spletu. 
 
Del domoznanskega gradiva je dostopnega tudi na naši spletni strani (https://www.kl-kl.si/), 
in sicer je objavljen pod zavihkom domoznanstvo. Spletno stran smo v celoti izdelali 
zaposleni v knjižnici, prenovljena je dostopna od 23. 11. 2015. Redno dodajamo nove 
podstrani, izboljšave, bloke. Spletna stran je dobro obiskana, lani je imela 57.987 
obiskovalcev. 
Zavihek domoznanstvo ima več podstrani: Digitalne knjige, Digitalna periodika, Dvojezični 
leksikon domačih umetnikov in znanstvenikov (Lendavski umetniški portreti in Lendavski 
znanstveni portreti), Osebne spletne strani, Razni leksikoni, zbirke, Tematske spletne strani. 
Trenutno imamo na podstrani Digitalne knjige objavljenih 50 digitalnih knjig. Na podstrani 
Digitalna periodika imamo objavljenih 8 zbirk. Od teh se 3 (Lendavske novice – Lendvai 
Híradó, Lindua in Muratáj) redno dopolnjujejo, ostalih 5 pa je zaključenih. To so stari letniki 
časopisov: Alsó-Lendva és Vidéke 1897, Alsó-Lendvai Hiradó 1889–1919, Délzala 1898–1899, 
Muraköz (Medjimurje) 1884–1918, 1941–1944, Muraszombat és Vidéke (Murska Sobota in 
okolica) 1885–1919. 
  



O avtorjih 
 
Mira Petrovič, univ. dipl. zgodovinarka, bibliotekarska specialistka, je v knjižničarstvu 
aktivna od leta 2002, ko se je zaposlila v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju. Ves čas opravlja delo 
v domoznanski dejavnosti in je vodja domoznanskega oddelka knjižnice. Je avtorica številnih 
samostojnih domoznanskih razstav s spremljevalnimi katalogi, urednica več publikacij in 
avtorica prispevkov z domoznansko tematiko. Sodeluje pri projektih digitalizacije 
domoznanskega gradiva in drugih projektih v knjižnici ter v projektih sorodnih institucij na 
Ptujskem. Opravlja delo koordinatorice domoznanske dejavnosti za spodnjepodravsko 
območje in koordinira delo delovne skupine domoznancev slovenskih osrednjih območnih 
knjižnic. Je regijska urednica spletnega biografskega leksikona Obrazi slovenskih pokrajin za 
Spodnje Podravje. En mandat je bila predsednica za Čopove diplome, Čopova priznanja in 
Čopove plakete (2017–2021), trenutno je članica Komisije za Goropevškove nagrade. Je tudi 
članica izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS. Za svoje 
delo na področju domoznanske dejavnosti je prejela Čopovo priznanje (2015) ter več 
priznanj in nagrad v lokalni skupnosti. Aktivna je tudi na področju ljubiteljske kulture in 
varstva kulturne dediščine. 
 
 
Mag. Branka Kerec Prekoršek, nižja bibliotekarska svetnica, je diplomirala iz 
bibliotekarstva in primerjalne književnosti z literarno teorijo. Na Filozofski fakulteti je 
zaključila podiplomski študij in magistrirala s temo Bibliografski opis fotografij – oblikovanje 
naslova in vsebinskega opisa. Od leta 1997 je zaposlena v Univerzitetni knjižnici Maribor,  
sprva kot katalogizatorka in referentka Zbirke drobnih tiskov, nato kot vodja Službe za 
obdelavo periodičnih publikacij in kasneje kot vodja Katalogizacijsko-redakcijske službe. 
Od 2012 je vodja Enote za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva. Je avtorica ali 
soavtorica preko 70 prispevkov s področja bibliografske obdelave knjižničnih gradiv, 
njihovega ohranjanja in kakovosti knjižničnih storitev, ter razstav, vezanih na fotografije ali 
drobne tiske, ki so tudi sicer predmet njenega raziskovalnega zanimanja. 
Je predsednica Društva bibliotekarjev Maribor, aktivno sodeluje v ZBDS in njenih strokovnih 
organih, bila je predsednica Kalanovega sklada in je članica IO Sekcije za visokošolske 
knjižnice. Je članica upravnega odbora revije Organizacija znanja in članica uredniškega sveta 
revije Knjižnica, v preteklosti tudi Knjižničarskih novic. Skupaj z dr. Vlasto Stavbar je prejela 
nagrado Kalanovega sklada za leto 2021. 
 
 
Dr. Vlasta Stavbar, višja bibliotekarska specialistka, je doktorica zgodovinskih znanosti. 
Leta 1989 se je zaposlila v Univerzitetni knjižnici Maribor, kjer je vodja Enote za 
domoznanstvo in posebne zbirke ter skrbnica Rokopisne zbirke, Zbirke raritet in stare 
periodike ter Maistrove knjižnice, ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena. 
Kot redaktorica Digitalnega repozitorija UKM je zadolžena za upravljanje s kulturno 
dediščino. Raziskovalno se je usmerila v proučevanje slovenske politične in kulturne 
zgodovine v zadnjem obdobju habsburške monarhije in biografiki ter uredniškemu delu.  
Je avtorica znanstvenih in strokovnih člankov s področja slovenske zgodovine in 
bibliotekarstva, treh znanstvenih monografij in razstavnih katalogov. Od leta 2005 je glavna 
in odgovorna urednica Časopisa za zgodovino in narodopisje. 



V letih 2005 in 2009 je bila po pooblastilu ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor. Je 
prejemnica Čopove diplome (2007), nagrade Univerze v Mariboru za strokovno delo (2020) 
in priznanja Janeza Karlina s plaketo ZKD Maribor za opus raziskav in popularizacijo kulturne 
zgodovine. Skupaj z mag. Branko Kerec Prekoršek je prejela tudi nagrado Kalanovega sklada 
za leto 2021. 
 
 
Dr. Matjaž Kragelj je diplomiral leta 2010 s temo Problematika trajnega ohranjanja 
digitalnih virov in doktoriral leta 2020 s temo Avtomatska klasifikacija digitalnih virov v 
Univerzalno decimalno klasifikacijo. Od leta 2006 je zaposlen v Narodni in univerzitetni 
knjižnici. Od leta 2010 do 2022 je bil vodja enote za informacijsko podporo v NUK. 
Aktivno se ukvarja z razvojem Digitalne knjižnice Slovenije, zajemanjem in arhiviranjem 
spleta kot eno izmed nalog za trajno ohranjanje kulturne dediščine, z raziskovanjem in 
uvajanjem priporočenih ISO standardov za trajno ohranjanje digitalnih virov, vsebin.  
Opravlja delo načrtovalca, stratega in povezovalca informacijskih tokov med ponudniki zbirk, 
agregatorjem in evropskimi servisi. Ukvarja se z interoperabilnostjo (bibliografskih) podatkov 
in trajnim ohranjanjem digitalnih in digitaliziranih virov. Za Narodno in univerzitetno 
knjižnico je s sodelavci postavil servis URN, ki zagotavlja servis za trajni identifikator (trajno 
sledenje) digitalnih vsebin, dostopnim na spletu. Aktivno sodeluje v evropskih organizacijah, 
kot so Europeana, Evropska knjižnica, med letoma 2004 in 2022 je sodeloval v več slovenskih 
in evropskih projektih in jih za NUK tudi vodil. Aktivno sodeluje na (mednarodnih) 
konferencah, tudi s prispevki in predavanji. 
 
 
Darja Peperko Golob, profesorica slovenskega in ruskega jezika, bibliotekarska 
specialistka, je od leta 1996 zaposlena v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Je vodja 
Domoznanskega oddelka in Posebnih zbirk Boga Komelja, kjer se ukvarja s pridobivanjem, 
urejanjem, hranjenjem, uporabo in promocijo domoznanskih in posebnih zbirk. Posebno 
pozornost namenja razstavni, publicistični, uredniški in bibliopedagoški dejavnosti ter 
varovanju in zaščiti domoznanskega gradiva in kulturne dediščine. Na strokovnih srečanjih in 
kulturnih dogodkih doma in v tujini predstavlja knjižnične posebne zbirke ter se ukvarja s 
procesom digitalizacije starejšega, zlasti slikovnega gradiva, ki ga predstavlja v digitalnih 
zbirkah na spletnem portalu Kamra in v spletem informacijskem viru Digitalna knjižnica 
Slovenije. Sodeluje v delovni skupini domoznancev OOK in je članica izvršnega odbora Sekcije 
za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS. Leta 2009 je za svoje delo na področju 
posebnih knjižničnih zbirk prejela Čopovo diplomo. 
 
 
Miha Petrov, sistemski administrator, je v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto zaposlen od 
leta 2006. Skrbi za načrtovanje, razvoj in administracijo računalniškega omrežja knjižnice, 
zaposlenim in uporabnikom knjižnice nudi pomoč pri uporabi informacijskih virov, sodeluje 
pri organizaciji, pripravi in izvajanju prireditev knjižnice. Je član delovne skupine 
administratorjev osrednjih območnih knjižnic. 
 
 



Igor Zemljič je diplomiral na oddelku za bibliotekarstvo (1998) in na oddelku za zgodovino 
(1999) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med letoma 1999 in 2020 je bil zaposlen na 
Inštitutu za novejšo zgodovino (INZ) v Ljubljani, nato pa kot bibliotekar v Centralni 
pravosodni knjižnici na Vrhovnem sodišču v Ljubljani, ki jo od leta 2021 tudi vodi. 
Aktiven je tudi v stanovskih organizacijah in organih. Med letoma 2009 in 2011 je bil 
predsednik Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS. Organiziral je več strokovnih dogodkov in 
ekskurzij ter leta 2013 prvi dan specialnih knjižnic, ki je danes najpomembnejše in najbolj 
obiskano redno strokovno srečanje specialnih knjižničarjev v Sloveniji. Od leta 2016 je bil 
član delovne skupine za strokovna priporočila za specialne knjižnice pri Nacionalnem svetu 
za knjižnično dejavnost (NSKD), ki je svoje delo zaključila leta 2018, ko je bil objavljen nov 
standard za leta 2018–2028. 
O svojem delu je predaval na več konferencah v Sloveniji in tujini, kot zgodovinar pa objavil 
tudi več člankov o kulturni zgodovini. Bil je eden od organizatorjev velike razstave v 
Narodnem muzeju Slovenije pod naslovom Skrito Znanje: knjižne dragocenosti iz zbirk 
ljubljanskih specialnih knjižnic (2013) ter eden od treh avtorjev nove stalne razstave o 
življenju in delu Rudolfa Maistra na Zavrhu pri Lenartu (2018).  
 
 
Vanda Kovać se je po končani Pedagoški akademiji (1983) zaposlila v Knjižnici – Kulturnem 
centru Lendava. Ob delu je zaključila še študij na Filozofski fakulteti, smer bibliotekarstvo.  
Na delovnem mestu bibliotekarke opravlja različna dela: katalogizacija gradiva in obdelava 
člankov, izposoja gradiva, delo z uporabniki, nabava in obdelava knjižničnega gradiva, 
dopolnjevanje baze CONOR, inventarizacija gradiva, priprava izbora gradiv za domoznansko 
bralno značko Zakladnice, priprava in izvedba literarnih večerov, pripovedovanje pravljic 
otrokom pri pravljičnih urah, bibliopedagoške ure, strokovno vodenje po knjižnici, promocija 
knjižnice in knjižničnega gradiva v oddajah na radiu Murski val. Več let je bila članica sveta 
knjižnice in njena predsednica ter mentorica javnim delavcem. 
 
 
Ines Varga, samostojna bibliotekarka, je v Knjižnici – Kulturnem centru Lendava zaposlena 
od leta 2014. Njeno delo v knjižnici je zelo raznoliko. Poleg dela na izposoji na oddelku za 
odrasle sodeluje tudi pri pripravi različnih tematskih razstav, bralnih značk za mladino in 
odrasle, projektih za spodbujanje branja, izvajanju bibliopedagoške dejavnosti, organizira in 
vodi prireditve, nabavlja gradivo v madžarskem jeziku ter pripravlja prijave na razpise. Kot 
prevajalka in pomočnica urednika je sodelovala pri pripravi zbornikov z domoznansko 
tematiko, ki jih je izdala knjižnica. Je članica uredniškega odbora multikulturne strokovno, 
družboslovno in literarno umetnostne revije Lindua. 


