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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2016:
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
Strokovna pomoč knjižnicam območja
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja
Kratek opis in doseženi cilji izvedenega programa posebnih nalog osrednje območne
knjižnice (v nadaljevanju OOK) v letu 2016
Članom gorenjskih splošnih knjižnic smo omogočili oddaljen dostop do 7 podatkovnih zbirk, 5
od teh je bilo kupljenih iz sredstev Ministrstva za kulturo. Povečan in zahtevnejši izbor gradiva
smo zagotovili tudi s strokovno obdelavo 2.107 enot knjig, serijskih publikacij in neknjižnega
gradiva iz obveznega izvoda, čeprav s tem nismo dosegli priporočila za prirast gradiva na 1000
prebivalcev območja. Število članov širšega območja se je povečalo za 29 %, izposoja gradiva
članom širšega območja pa za 7 %. Storitev oddaljenega dostopa do podatkovnih zbirk je
uporabljalo 325 članov gorenjskih splošnih knjižnic (21 % več kot leta 2015), uporaba
podatkovnih zbirk na celotnem območju je narasla za 14 % v primerjavi s preteklim letom.
Brezplačna medknjižnična izposojo med gorenjskimi splošnimi knjižnicami je potekala za
študijsko gradivo, število tako izposojenega gradiva se je povečalo za 2-krat.
Naše svetovalno delo za knjižnice na območju temelji na uveljavljenih in dogovorjenih
strokovnih izhodiščih NUK-a. Organizirali smo 6 izobraževanj za splošne in šolske knjižničarje
območja, ki se jih je udeležilo 136 udeležencev. Zasnovali smo 4 tematske kvize z namenom
spodbujanja kvalitetnega branja pri otrocih do 12 let, ki so ga reševali otroci (230) iz vseh
gorenjskih osrednjih knjižnic, mnogi tudi preko portala Modri pes. Knjižnicam na območju smo
svetovali pri opravljanju strokovnih nalog.
Udeleževali smo se izobraževanj za svetovalce, ki jih je organiziral NUK, z njim in drugimi
območnimi knjižnicami smo sodelovali pri promociji območnih nalog, izobraževanju
knjižničarjev, nakupu podatkovnih zbirk, portalu dLib, digitalizaciji gradiva in pri analiziranju
stanja knjižnične dejavnosti na Gorenjskem.
Usklajevali smo postopke za zbiranje domoznanskega gradiva v splošnih knjižnicah na
Gorenjskem, z dopolnjevanjem domače spletne strani, vsakodnevnim informacijskim delom,
objavami v medijih in z razstavami smo uporabnike obveščali o domoznanskih zbirkah v
sodobnih inštitucijah in pri zasebnikih na Gorenjskem. Projekt zbiranja spominov Gorenjcev, ki
so se priselili iz drugih dežel, z naslovom Različnost nas bogati, je od maja dalje potekal po
vseh gorenjskih osrednjih knjižnicah, zaključil pa se je konec septembra z razstavami zbranega
gradiva.
Spletni biografski leksikon Gorenjci.si smo dopolnili z 106 novimi biografijami, portal Kamra je
leta 2015 pridobil 3 nove gorenjske zgodbe s 122 digitaliziranimi dokumenti, na portal
Dobreknjige.si smo Gorenjci dodali 68 anotacij.
Digitalizirali smo 28 starejših knjig (4.620 strani) in 6100 strani časnikov iz domoznanskih zbirk
gorenjskih splošnih knjižnic.

Pripravljali smo sezname izločenega gradiva iz MKK za NUK in pregledali seznam gradiva, ki
smo ga prejeli iz knjižnice Tržič, da bi ohranili za območje pomembno knjižnično gradivo.

Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20161
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke
Strokovno smo obdelali 2.107 enot gradiva, pridobljenega iz obveznega izvoda. Oddaljeni dostop do
podatkovnih zbirk smo od maja dalje organizirali preko NUK-ovega strežnika, stroške za ta prehod
smo pokrili iz lastnih sredstev.
Javna dostopnost dokumentov (vpišite
Spletni naslov:
spletni naslov)
http://www.mkk.si/spoznajte-knjiznico/poslovanje/kataloginformacij-javnega-znacaja/
Upravljanje knjižnične zbirke
Spletni naslov:
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva
Spletni naslov:
http://www.mkk.si/wp-content/uploads/2013/03/Letnina%C4%8Drt-nakupa-knji%C5%BEni%C4%8Dnegagradiva-v-letu-2016.pdf
Seznam knjižničnega gradiva (sredstva
Spletni naslov:
OOK)
http://www.mkk.si/spoznajteknjiznico/poslovanje/nabavna-politika/
Izvajanje brezplačne medknjižnične
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK
izposoje znotraj območja OOK
Brezplačna medknjižnična izposoja za
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK
uporabnika
Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti)
Novosti v zbirkah Starine, Prešerniana
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost)
1. zbirka knjižničnega gradiva Gorenjska, prirast v letu 2016 je 304 enote
2. spletni biografski leksikon Gorenjci.si, kjer je predstavljenih 1258 osebnosti, 2016 smo dodali 106
novih biografij.
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena)
V prostorih knjižnic in preko oddaljenega dostopa je bila v letu 2016 možna uporaba naslednjih
podatkovnih zbirk:
arhiv časnika Večer 700 EUR (sredstva MKK)
IUS INFO, FIND INFO, IUS INFO Hrvaška 5.445,53 eur
eBook Public Library Collection (EBSCO) 3.489,05 eur (delno iz sredstev MKK, do 1. maja 2016)
PressReader (od 1. maja 2016 dalje), 2.124,47 eur
Učinki in doseženi rezultati:
Sredstva Ministrstva za kulturo, namenjena nakupu gradiva, na željo gorenjskih osrednjih
knjižnic porabimo za nakup 4 podatkovnih zbirk. Zaradi zmanjšanja financiranja s strani MK
smo arhiv časnika Večer kupili iz sredstev MKK, deloma pa tudi eBook Public Library Collection
(EBSCO), s tem da so na seznamu nakupov samo tiste podatkovne zbirke, ki se največ
uporabljajo. Maja 2016 smo eBook Public Library Collection (EBSCO) zamenjali z dostopom do
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Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke
oziroma dosežene rezultate.
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Vsebino vpišite v bela polja.
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svetovnih časnikov PressReader, ki so ga člani gorenjskih knjižnic odlično sprejeli – od maja do
konca leta so prebirali 344 naslovov časnikov, 1575 člankov in 7434 strani.
Preko strežnika za oddaljeni dostop omogočamo tudi uporabo drugih zbirk EBSCO in Slovarja
slovenskega knjižnega jezika 2.
Povečan in zahtevnejši izbor gradiva smo zagotovili tudi s strokovno obdelavo 2.107 enot knjig,
serijskih publikacij in neknjižnega gradiva iz obveznega izvoda, čeprav s tem nismo dosegli
priporočila za prirast gradiva na 1000 prebivalcev območja. Število članov širšega območja se
je povečalo za 29 %, izposoja gradiva članom širšega območja pa za 7 %. Storitev oddaljenega
dostopa do podatkovnih zbirk je uporabljalo 325 članov gorenjskih splošnih knjižnic (21 % več
kot leta 2015), uporaba podatkovnih zbirk na celotnem območju je narasla za 14 % v primerjavi
s preteklim letom.
S prerazporeditvijo namenskih sredstev ministrstva za posebne naloge območne knjižnice v
letu 2016 smo kupili tudi 66 e-knjig Biblos v vrednosti 839,54 eur, in sicer 15 za MKK, po 13 pa
za vsako od gorenjskih splošnih knjižnic.
Brezplačna medknjižnična izposoja med gorenjskimi splošnimi knjižnicami poteka za študijsko
gradivo, izposojenih je bilo 1247 enot, kar je v primerjavi s preteklim letom dvekratno povečanje
(index 205).

2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za
potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč,
oprema IKT…) v prilogah na koncu
2.1 svetovalno delo za območje OOK
Gorenjskim splošnim knjižnicam smo svetovali o oddaljenem dostopu do podatkovnih zbirk preko
NUK-ovega strežnika, izpolnjevanju statističnih tabel BibSist, medknjižnični izposoji, vnašanju biografij
na portal Gorenjci.si in zgodb na portal Kamra, pridobivanju avtorskih pravic za digitalizacijo
domoznanskega gradiva in obdelavi knjižničnega gradiva, organizirali smo 6 izobraževanj za
knjižničarje območja, pripravljali poročila in načrte dela za izvajanje območnih nalog.
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju
3. 2.: Predstavitev portala Dobreknjige.si – 17 udeležencev, 3 ure
13.4., 11. 5., 19. 5. : Napredna uporaba portala IUS INFO – 49 udeležencev, 6 ur
24. 5.: Prenovljeni portal Kamra – 10 udeležencev, 3 ure
14. 11.: posvet Berem, poslušam, razumem – 90 udeležencev, 4 ure
Organizirali smo tudi srečanja zaposlenih iz gorenjskih splošnih knjižnic, ki se ukvarjajo z
računovodstvom (5 udeležencev), medknjižnično izposojo (8 udeležencev) in promocijo kvalitetnega
branja za otroke (8 udeležencev) za izmenjavo izkušenj in dobrih praks.
2.1.2 promocija območnosti
Dopolnjevali smo spletno stran MKK s podatki o izvajanju območnih nalog
http://www.mkk.si/spoznajte-knjiznico/o-knjiznici/osrednje-obmocne-knjiznice/
Območno knjižnico in njene naloge smo promovirali tudi z letaki, plakati in medijskimi objavami
(Gorenjski Glas, Radio Kranj) pri projektu zbiranja spominov Različnost nas bogati.
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico
Udeležili smo se sestankov v NUK-u, ki jih je za koordinatorje, domoznance, informatike in direktorje iz
območnih knjižnic pripravila koordinatorica posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic, predavanj,
delavnic in prvega mednarodnega srečanja svetovalcev hrvaških županijskih knjižnic in koordinatorjev
slovenskih osrednjih območnih knjižnic v Zagrebu (30. 3. 2016) ter naslednjih izobraževanj: E-storitve
javnih nosilcev oblasti, Rastem z e-viri, posvetovanje Učinek sodobne informacijske tehnologije na
domoznansko dejavnost v knjižnicah na Slovenskem, Knjižnična mreža in analiza območij OOK,
skupaj 10 obiskov.
S konzorcijem COSEC smo se dogovarjali o nakupu podatkovnih zbirk in spremljali uporabo teh zbirk,
s portalom dLib smo sodelovali pri pripravi tehnične dokumentacije za digitalizacijo gradiva, z NUK-om
sodelujemo tudi pri zagotavljanju oddaljenega dostopa prek njihovega strežnika.
Z NUK-om in drugimi OOK smo sodelovali pri pripravi analize knjižnične dejavnosti na posameznih
območjih.
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država)
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2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja
Z namenom spodbujanja branja smo vsebinsko zasnovali in pripravili 4 tematsko zaokrožene kvize za
otroke, ki ga rešujejo mladi uporabniki do 12 let v vseh gorenjskih splošnih knjižnicah – Silno pikast
kviz, SLOvečnih junakov kviz, Poletni olimpijski kviz, RoalDahlov kviz.
http://www.mkk.si/2017/01/01/butalsko-pametni-kviz/
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja
Domoznanski september 2016: vsebinska zasnova projekta zbiranja spominov Gorenjcev, ki so se
priselili iz drugih dežel Različnost nas bogati.
Domoznanski september je v gorenjskih osrednjih knjižnicah vsako leto namenjen prireditvam, s
katerimi opozarjamo na naše bogate zbirke gradiva o gorenjskih krajih in ljudeh. Pri projektu so
sodelovale vse gorenjske splošne knjižnice, poleg Mestne knjižnice Kranj še Občinska knjižnica
Jesenice, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in Knjižnica dr.
Toneta Pretnarja Tržič.
Z razstavami, s pogovori o knjigah na to tematiko in spodbujanjem branja, filmskim večerom,
pravljičnimi urami, delavnicami za otroke in improvizirano predstavo smo želeli spodbuditi razmišljanje
o različnosti v našem vsakdanjem življenju in spodbuditi njeno sprejemanje.
Konec septembra so se v vseh knjižnicah zvrstile razstave zbranega gradiva, v MKK smo jo pripravili v
sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine – Premiki v obljubljene dežele.
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo)
Portal Dobre knjige je namenjen promociji kvalitetnega branja, upravljata ga knjižnici OOK Koper in
Nova Gorica v sodelovanju z drugimi OOK, gorenjske splošne knjižnice so leta 2016 dodale 68
priporočenih naslovov (vseh 96).
Portal Kamra prinaša digitalizirano dediščino slovenskih pokrajin, z njim upravlja OOK Celje v
sodelovanju z drugimi OOK. Gorenjci smo leta 2016 dodali 3 zbirke s 122 dokumenti, skupaj pa 39
zbirk z 3088 digitaliziranimi dokumenti. Nove zgodbe so dodali: Gorenjski muzej Kranj (Generacija za
generacijo: zgodovina gorenjskega društva bibliotekarjev), Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
(Praznovanja v Tržiču nekdaj) in MKK (Spomini na 1. svetovno vojno s Škofjeloškega.
Za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja od leta 2015 poteka na vseh območjih,
projekt vodi OOK Ravne, na gorenjskem območju se je v letu 2016 število enot povečalo za 2-krat.
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja
2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK
ali v vsej državi
Preko NUK-ovega strežnika omogočamo oddaljen dostop do podatkovnih zbirk za člane gorenjskih
splošnih knjižnic. http://www.mkk.si/category/e-viri/zbirke-z-oddaljenim-dostopom/
Spletni biografski leksikon Gorenjci http://www.gorenjci.si/ urejamo v sodelovanju z gorenjskimi
splošnimi knjižnicami ter Gorenjskim in Loškim muzejem, skupaj je bilo konec leta 2016 objavljenih
1258 biografij.
Portal Modri pes http://www.modripes.si/prebrisan-kekcev-kviz/
je namenjen otrokom, staršem in vzgojiteljem, otroci iz vseh gorenjskih knjižnic na njem lahko rešujejo
aktualni kviz.
Na portal dLIb dodajamo digitalizirane dokumente, skupaj je dostopnih 4387 dokumentov (gorenjskih
časnikov, knjig z domoznansko vsebino), vpogledi v vsebine so se povečali v primerjavi z letom 2015
(indeks 175).
2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju
Skupaj z drugimi območnimi knjižnicami in NUK-om smo nadaljevali s pripravo analize stanja razvitosti
knjižnične dejavnosti po regijah osrednjih območnih knjižnic. Zaključki analize okolja gorenjskih
splošnih knjižnic so bili predstavljeni na sestanku v NUK-u. Delo je bilo namenjeno analizi geografskih
in demografskih podatkov za posamezne gorenjske občine (18), strateških načrtov razvoja občin in
regije, načrtom razvoja kulture v občinah, analizi podatkov o knjižnični dejavnosti po krajevnih
knjižnicah in občinah, primerjavi kazalnikov razvitosti gorenjskih knjižnic s slovenskim povprečjem.
2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
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2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega
območja OOK

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških
dejavnosti
Organizacija obiskov osnovnih in srednjih šol za projekt Rastem s knjigo.
Priprava vsebin za portal Modri pes skupaj s pedagogi osnovnih šol.
2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju
Jeseni 2016 smo v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in Medobčinskim
društvom gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj pripravili posvet Berem, poslušam, razumem –
gluhim in naglušnim se odpirajo vrata knjižnic.
Tokratno srečanje je bilo namenjeno medsebojnemu spoznavanju knjižničarjev slovenskih knjižnic in
gluhih ter naglušnih, ki bo odprlo vrata knjižnic gluhim in naglušnim, knjižničarjem pa pomagalo, da
bomo znali pristopiti in ponuditi svoje storitve do zdaj neprepoznavni ciljni skupini.
Sodelujemo tudi s knjižnico Zveze slepih in slabovidnih v Ljubljani. V letu 2016 so MKK podarili 17
naslovov zvočnih knjig, posnetih v formatu MP3. Z brezplačno medknjižnično izposojo so dostopne
tudi članom drugih gorenjskih splošnih knjižnic.
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami
Udeležili smo se sestanka urednikov portala Kamra v Osrednji knjižnici Celje (2 obiska v Celju), z
drugimi območnimi knjižnicami smo sodelovali pri pripravi pogojev za uvedbo brezplačne
medknjižnične izposoje, planu dela izvajanja območnih nalog, si izmenjevali izkušnje pri izvajanju
območnih nalog in pri pripravi analize knjižnične dejavnosti na območjih.
2.10 koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK
2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah
(OK) na območju OOK

Učinki in doseženi rezultati:
Naše svetovalno delo za knjižnice na območju temelji na uveljavljenih in dogovorjenih
strokovnih izhodiščih NUK-a. Organizirali smo 6 (skupaj 16 ur) izobraževanj za splošne in
šolske knjižničarje območja, ki se jih je udeležilo 134 udeležencev. Zasnovali smo kviz z
namenom spodbujanja branja pri otrocih do 12 let, ki so ga reševali otroci (230) iz vseh
gorenjskih osrednjih knjižnic. Knjižnicam na območju smo svetovali pri opravljanju strokovnih
nalog, skupaj smo zasnovali projekt promocije domoznanske dejavnosti – zbiranje spominov,
predstavitev priseljencev, s katerim smo želeli spodbuditi razmišljanje o različnosti v našem
vsakdanjem življenju in spodbuditi njeno sprejemanje.
Organizirali smo tudi srečanja zaposlenih iz gorenjskih splošnih knjižnic za izmenjavo izkušenj
in dobrih praks s področja računovodstva, medknjižnične izposoje in promocije branja med
mladimi.
Udeleževali smo se izobraževanj za svetovalne delavce, ki jih je organiziral NUK, z njim in
drugimi območnimi knjižnicami smo sodelovali pri promociji območnih nalog, promociji
kvalitetnega branja,izobraževanju knjižničarjev, nakupu podatkovnih zbirk, dodajanju
digitaliziranih vsebin na portala dLib in Kamra, pri uvajanju brezplačne medknjižnične izposoje.

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju
OOK
Na srečanju gorenjskih domoznancev smo se dogovarjali o koordinaciji vnašanja podatkov za
domoznanske članke v rač. katalog, dopolnjevanju bibliografije gorenjskih serijskih publikacij,
pridobivanju domoznanskega gradiva, vsebinsko smo zasnovali skupni domoznanski projekt o
priseljencih, pripravili smo seznam gradiva za digitalizacijo in urejali avtorske pravice.
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3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod
3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici
3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti
muzejih in arhivih) na območju OOK
Na spletni strani MKK http://www.mkk.si/kranj-cerklje-jezersko-naklo-preddvor-sencur/
smo dopolnjevali podatke o domoznanskih zbirkah v gorenjskih muzejih, arhivih in drugih zavodih. V
okviru projekta Različnost nas bogati so bile predstavitve domoznanskih zbirk izvedene tudi v lokalnih
medijih (časopisi, tv, radio). V prostorih knjižnice so svoje zbirke predstavili tudi drugi zavodi, društva
in zasebni zbiralci: Inštitut za zgodovino medicine (razstava Iz slovenske medicinske tradicije), Foto
društvo Janez Puhar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj (razstava
Premiki v obljubljene dežele).
3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja
Dopolnitev bibliografije domoznanskih serijskih publikacij in dogovor o razdelitvi naslovov serijskih
publikacij med gorenjskimi splošnimi knjižnicami za analitično obdelavo člankov.
3.6 izvajanje normativne kontrole
3.7 izvajanje digitalizacije
Nadaljevali smo z digitalizacijo starejših gorenjskih časnikov in tovarniških glasil (Veriga, Preseki,
Almira, Elmont. GLG, Naša vez, Tekstilec – skupaj 6100 strani), 28 knjig iz domoznanskih zbirk
splošnih knjižnic – skupaj 4620 strani). Izbor gradiva pripravimo skupaj z domoznanci gorenjskih
splošnih knjižnic in Gorenjskega muzeja. Če je potrebno, poskrbimo za avtorske pravice in podpis
pogodbe z NUK-om. Skeniranje izvede zunanji izvajalec, tehnično dokumentacijo pripravimo v
sodelovanju z NUK-om, ki nam je tokrat za skeniranje tudi posodil 3 knjige. Gradivo bo javno dostopno
na portalih dLib in Kamra.
Učinki in doseženi rezultati:
Usklajevali smo postopke za zbiranje domoznanskega gradiva v splošnih knjižnicah na
Gorenjskem, z dopolnjevanjem domače spletne strani, vsakodnevnim informacijskim delom,
objavami v medijih in z razstavami smo uporabnike obveščali o domoznanskih zbirkah na
Gorenjskem. Dopolnili smo bibliografijo gorenjske domoznanske periodike in označili naslove za
analitično obdelavo.
Projekt zbiranja spominov Različnost nas bogati je od maja dalje potekal po vseh gorenjskih
osrednjih knjižnicah, zaključil pa se je konec septembra z razstavami zbranega gradiva. Spletni
biografski leksikon Gorenjci.si smo dopolnili s 106 novimi biografijami, na portalu Kamra smo
dodali 3 nove gorenjske zgode in 8 fotografij v Album Slovenije. Digitalizirali smo 6100 strani
gorenjskih časnikov in tovarniških glasil, 4620 strani knjig iz domoznanskih zbirk. Uporaba
portala dLib, kjer je digitalizirano gradivo javno dostopno, je v primerjavi z letom 2015 narasla
za 75 % (za gradivo gorenjskih knjižnic).
Domoznansko gradivo v vseh teh zbirkah postaja bolje dostopno uporabnikom, originalno
starejše gradivo pa ohranjamo nepoškodovano.

4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK
4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo
uradnih publikacij s svojega
območja?
4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega
gradiva?
4.3 Ali hranite za območje OOK
pomembno gradivo, izločeno iz

DA

NE

DA

NE

DA

NE
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splošnih knjižnic na območju
OOK?
4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status
kulturnega spomenika
regionalnega pomena?
4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status
kulturnega spomenika lokalnega
pomena?

DA

NE

DA

NE

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju OOK ( navedite knjižnice)
1. Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
2.
3.
SKUPAJ:
Učinki in doseženi rezultati:
Pripravljali smo sezname izločenega gradiva iz MKK za NUK in pregledali seznam gradiva, ki
smo ga prejeli iz tržiške knjižnice (1273 enot). Na seznamu ni bilo domoznanskega gradiva.
Izločeno gradivo Mestne knjižnice Kranj v srbskem, hrvaškem in makedonskem jeziku, ki ga
NUK ni izbral, smo darovali društvom, ki delujejo v Kranju, knjige za otroke Centru za
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga.

Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v
računovodstvu knjižnice.
Obvezni prilogi3:
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK

Datum: 28.2 2017

žig

Podpis odgovorne osebe:

Posebne priloge4 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za
osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže,
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…)

3
4

K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca.
V nadaljevanju lahko na tem obrazcu podrobneje opišete posamezne projekte (npr. digitalizacija…).
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