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1. Uvod 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je po dogovoru med osrednjimi območnimi knjižnicami (OOK) od 

leta 2018 izvajala koordinacijo domoznanske dejavnosti med OOK-ji. Komisija za 

kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic je 10. februarja 2022 knjižnici podelila 

status kompetenčnega centra za domoznanstvo. 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. 

 

2. Delovanje kompetenčnega centra v letu 2022  

 

Izvedene so bile sledeče aktivnosti: 

- Koordinacija delovne skupine domoznancev OOK (sestanki 15. 2., 5. 10. 2022, zoom) 



 

- Izgradnja specializirane zbirke strokovnega gradiva o domoznanski dejavnosti v Sloveniji 

(v sodelovanju s slovenskimi splošnimi knjižnicami). 

- Sodelovanje pri izvedbi Domfesta 2022 (org. in prog. odbor) v Osrednji knjižnici Celje in 

vodenje okrogle mize na temo vrednotenja avtorskih objav z domoznansko vsebino pri 

napredovanju bibliotekarjev domoznancev v strokovne nazive, priprava javnega poziva za 

ureditev problematike. 

- Pričetek delovanja 4-članske delovne skupine za oblikovanje enotnih smernic glede 

dostopnosti in uporabe domoznanskega gradiva v splošnih knjižnicah, izvedba raziskave 

in predstavitev rezultatov na Delovnem srečanju domoznancev 2022. 

- Aktivnosti za rešitve na področju trajnega ohranjanja digitalnega gradiva; v imenu OOK 

smo nadaljevali s pogovori in usklajevanji z NUK za vzpostavitev repozitorija za trajno 

ohranjanje digitalnega gradiva za splošne knjižnice (več sestankov, testna skupina za 

testiranje aplikacije, pobuda za oblikovanje pisnega Dogovora) 

- Koordinacija dogovorov z NUK za prilagoditev funkcionalnosti dLib za potrebe splošnih 

knjižnic. Dogovori: omogočeno iskanje po izvoru, oblikovanje digitalnih zbirk (poslali 

seznam načrtovanih digitalnih zbirk na NUK) dopolnitev želenih statistik, dostop do 

digitalnega gradiva na namenskih računalnikih. 

- Skrb za pretok aktualnih informacij s področja domoznanstva in strokovno sodelovanje z 

drugimi sorodnimi ustanovami in združenji (muzeji, arhivi, ZBDS). 

- Delovno srečanje domoznancev 2022, Ptuj, 15. 6. 2022. - organizacija in izvedba dogodka,  

v sodelovanju s Sekcijo za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS.  

Povzetki prispevkov so dostopni na spletni strani knjižnice. 

Poročilo o srečanju v Knjižničarskih novicah je dostopno tukaj.  

 

  

Delovno srečanje domoznancev 2022 je potekalo v hibridni obliki. Foto: Primož Potočnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knjiznica-ptuj.si/o-knjiznici/kompetencni-center/dogodki-2/
https://knjiznicarske-novice.nuk.uni-lj.si/novica/1789/pokazi


 

3. Ocena doseženih pozitivnih učinkov na razvoj knjižnične dejavnosti 

Izvedene aktivnosti so prispevale k naslednjim ciljem: 

- Dvig kvalitete in strokovnosti pri izvajanju domoznanske dejavnosti.  

- Večja enotnost delovanja splošnih knjižnic pri izvajanju domoznanske dejavnosti. 

- Večja prepoznavnost domoznanske dejavnosti kot ene od knjižničnih dejavnosti v 

strokovni in splošni javnosti. 

- Nove oblike sodelovanja in partnerstev. 

- Večje kompetence zaposlenih v domoznanski dejavnosti. 

- Večja strokovna samozavest zaposlenih v domoznanski dejavnosti. 

 

O izvajanju nalog kompetenčnega centra smo strokovno in splošno javnost obveščali na 

strokovnih dogodkih, sestankih, z objavami na spletni strani knjižnice in v Knjižničarskih 

novicah ter z obveščanjem po e-pošti. Ocenjujemo, da smo z vsemi izvedenimi aktivnostmi 

pripomogli tudi k boljši urejenosti, dostopnosti ter prepoznavnosti domoznanskih zbirk v 

slovenskih splošnih knjižnicah. 

 

4. Zaključek 

Pri koordiniranju domoznanske dejavnosti na nacionalnem nivoju je potrebno nenehno slediti 

razvojnim smernicam in potrebam ter jih uvajati v delovne procese v splošnih knjižnicah, saj je 

razvojnih možnosti in priložnosti še veliko. Pri tem med največje izzive sodita usmerjanje 

izvajanja domoznanske dejavnosti po čim bolj enotnih kriterijih, uvajanje novih digitalnih rešitev 

in storitev za uporabnike ter večja prepoznavnost domoznanske dejavnosti v splošni javnosti. 

V tej smeri tečejo tudi prizadevanja naše knjižnice v vlogi kompetenčnega centra za 

domoznanstvo. Za pripravo enotnih smernic za domoznansko dejavnost je bila v začetku leta 

2023 formirana 13- članska delovna skupina, ki bo naloge opravljala do konca leta 2024. 

 

 

 

 


