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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2017:
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
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017
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1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
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1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke
Območna zbirka gradiva obsega 486.152 enot knjig, serijskih publikacij in neknjižnega gradiva. Z
brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva je dostopna tudi članom drugih
gorenjskih splošnih knjižnic. 2017 smo napisali dokument Upravljanje s knjižnično zbirko, kjer smo na
podlagi vizije in poslanstva MKK predstavili nabavno politiko, kriterije za pridobivanje in odpis gradiva
ter načine promocije in vrednotenja zbirke.
Spletni naslov:
Javna dostopnost dokumentov (vpišite
spletni naslov)
Upravljanje knjižnične zbirke
Spletni
naslov:
https://www.mkk.si/spoznajteknjiznico/poslovanje/upravljanje-z-zbirko/
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva

Spletni
naslov:
https://www.mkk.si/wpcontent/uploads/2013/03/Letni-na%C4%8Drt-nakupaknji%C5%BEni%C4%8Dnega-gradiva-za-leto-2017.pdf

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva
OOK)

Spletni
naslov:
https://www.mkk.si/spoznajteknjiznico/poslovanje/upravljanje-z-zbirko/

Izvajanje brezplačne medknjižnične
izposoje znotraj območja OOK

1

OOK→OK

OK→OOK

OK→OK

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.

Brezplačna medknjižnična izposoja za
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK
uporabnika
Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti)
1. zbirka Prešerniana: prirast 7 enot
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost)
1. zbirka knjižničnega gradiva Gorenjska, prirast v letu 2017 znaša 395 enot (237 knjig, 38 enot
neknjižnega gradiva in 120 naslovov serijskih publikacij)
2. spletni biografski leksikon Gorenjci.si, kjer je predstavljenih 1326 osebnosti, 2017 smo dodali 66
novih biografij.
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena)
V prostorih knjižnic in preko oddaljenega dostopa je bila v letu 2017 možna uporaba naslednjih
podatkovnih zbirk za člane gorenjskih splošnih knjižnic (dostop DD, financiranje OOK1):
IUS INFO, FIND INFO, IUS INFO Hrvaška: 5.446 eur
PressReader: 3.847 eur
Učinki in doseženi rezultati:
Sredstva Ministrstva za kulturo, namenjena nakupu gradiva, na željo gorenjskih osrednjih
knjižnic porabimo za nakup 4 podatkovnih zbirk. Na seznamu nakupov so samo tiste
podatkovne zbirke, ki se največ uporabljajo. Število ogledov zbirk IUS INFO je naraslo za 6 %,
skupaj 29.737. Dostop do svetovnih časnikov PressReader so člani gorenjskih knjižnic odlično
sprejeli, saj so naredili 739 prijav in prebrali 2.058 člankov.
Preko strežnika za oddaljeni dostop smo omogočali tudi uporabo zbirk EBSCO in Slovarja
slovenskega knjižnega jezika 2 (do jeseni 2017, ko so ga javno objavili na portalu Fran).
Povečan in zahtevnejši izbor gradiva smo zagotovili tudi s strokovno obdelavo 1.595 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 je
ostalo na lanskem nivoju. Storitev oddaljenega dostopa do podatkovnih zbirk je uporabljalo 271
članov gorenjskih splošnih knjižnic (16 % manj kot leta 2016), uporaba podatkovnih zbirk na
celotnem območju pa je kljub temu narasla za 26 % v primerjavi s preteklim letom.
S prerazporeditvijo namenskih sredstev ministrstva za posebne naloge območne knjižnice v letu
2017 smo kupili tudi 77 e-knjig Biblos v vrednosti 1.100 eur, in sicer 17 za MKK, po 15 pa za
vsako od gorenjskih splošnih knjižnic.
Brezplačna medknjižnična izposoja med gorenjskimi splošnimi knjižnicami poteka za študijsko
gradivo, knjižnice so iz svojih zbirk izposodile 563 enot.
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 uporabi oddaljenega dostopa 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 4 izobraževanja za
knjižničarje območja, pripravljali poročila in načrte dela za izvajanje območnih nalog.
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju
- Delavnica za pripravo vloge za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti (18. 1., izvajalki
Mojca Dolgan Petrič, mag. Špela Zupanc, NUK): 15 udeležencev, 2 uri
- Online dostop do baz podatkov COBISS+ (6. 6., izvajalec IZUM): 10 udeležencev, 3 ure
- Izposoja e-knjig Biblos (10. 5., izvajalec Beletrina): 16 udeležencev, 2 uri
- Slepota in slabovidnost ter dostopnost gradiv v prilagojenih oblikah (10. 10., izvajalec Zveza društev
slepih in slabovidnih Slovenije): 14 udeležencev, 4 ure,
- Vnašanje na portal Kamra (4. 12., Jana Zeni Bešter): 7 udeležencev, 1 ura.
Organizirali smo tudi srečanji zaposlenih iz gorenjskih splošnih knjižnic, ki se ukvarjajo s promocijo
kvalitetnega branja za otroke (8 udeležencev) in domoznanstvom (7 udeležencev) za izmenjavo
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izkušenj in dobrih praks ter pripravo skupnih projektov.
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 Voda od mita do arhitekture.
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, in predavanj:
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe - analiza – Eva Kodrič Dačić,
Analiza finančne vzdržnosti izvajanja knjižnične dejavnosti v lokalnih skupnostih – (Inštitut za
ekonomska raziskovanja - IER), Varna raba interneta – Arnes, Delo z migranti – Mirjam Milharčič
Hladnik in dobri primeri prakse, ter skupnega posveta hrvaških in slovenskih splošnih knjižnic v
Crikvenici.
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 vprašalnika za popis domoznanske dejavnosti
na posameznih območjih in analizi za Gorenjsko območje.
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država)
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja
1. Z namenom spodbujanja branja smo vsebinsko zasnovali in pripravili 4 tematsko zaokrožene kvize
(Kviz Modrega psa), ki jih rešujejo mladi uporabniki do 12 let iz Mestne knjižnice Kranj, Knjižnice
Ivana Tavčarja Škofja Loka, Občinske knjižnice Jesenice, Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič in
Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik: Butalsko pametni kviz, Krpanov slikoviti kviz, Zares pasji kviz 2,
Sinjegalebji kviz. Kviz je možno reševati tudi preko spleta https://www.modripes.si/arhiv-kviza/, skupaj
smo prejeli 750 rešitev.
2. Družinsko branje je drugi projekt, ki smo ga zasnovali v MKK za spodbujanje branja, gre pa za
branje otrokom v družinskem okolju, z namenom, da bi k skupnemu branju pritegnili družine z otroki,
starimi od dve do osem let. V Družinskem branju družine sodelujejo tako, da se v svoji knjižnici
prijavijo in prevzamejo družinsko bralno knjižico. V njej je seznam kvalitetnih knjig domačih in tujih
avtorjev po izboru knjižničarjev, dodan je tudi nabor strokovne literature o branju in vzgoji (40
naslovov), ki je namenjen izobraževanju staršev. Projekt je vezan na šolsko leto in traja od oktobra do
maja, v njem sodelujejo družine, ki obiskujejo Mestno knjižnico Kranj, Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja
Loka in Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič. V letu 2017 je sodelovalo 350 družin.
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo)
1. 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 2017 dodale 62
priporočenih naslovov (vseh do konca 2017 pa 158).
2. Portal Kamra prinaša digitalizirano dediščino slovenskih pokrajin, z njim upravlja OOK Celje v
sodelovanju z drugimi OOK. Na portalu Kamra (http://www.kamra.si/) smo opravljali uredniško funkcijo
za območje Gorenjske, pregledovali in dopolnjevali smo starejše zapise in pomagali pri urejanju novih.
Na Gorenjskem smo leta 2017 objavili 3 zbirke s 171 multimedijskimi elementi: Na Gorenščem je
fletno (zbirka razglednic gorenjskih krajev druge polovice 20. stoletja v Gorenjskem muzeju),Tržič in 90
let mestnih pravic (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič), Anton Marolt (1912−1998) − eden zadnjih
blejskih rokodelcev (Knjižnica A. T. Linharta Radovljica).
3. Za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja od leta 2015 poteka na vseh
območjih, projekt vodi OOK Ravne, na gorenjskem območju so knjižnice v letu 2017 izposodile 563
enot študijskega in strokovnega gradiva.
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte)
2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK
ali v vsej državi
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1. 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/
2. 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 2017 objavljenih
1326 biografij, 66 novih.
3. Portal Modri pes https://www.modripes.si/ je namenjen otrokom, staršem in vzgojiteljem, otroci iz
vseh gorenjskih knjižnic na njem lahko rešujejo aktualni kviz ali mesečno uganko.
4. Na portal dLIb dodajamo digitalizirane dokumente, skupaj je dostopnih 4964 digitalnih dokumentov
z meta podatki (gorenjskih časnikov, knjig z domoznansko vsebino), v letu 2017 smo dodali 565 novih
(10.682 strani).
2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije na območju
Na osnovi popisa izvajanja domoznanske dejavnosti v gorenjskih splošnih knjižnicah, ki je potekal
februarja 2017, smo pripravili dokument Domoznanska dejavnost v splošnih knjižnicah Gorenjske
regije: analiza stanja na dan 31. 12. 2016. (priloga 1)
2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
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 za celotno območje
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je 10. 10. 2017 pripravila v MKK seminar za knjižničarje
območja z naslovom Slepota in slabovidnost ter dostopnost gradiv v prilagojenih oblikah, kjer so
predstavili naslednje teme: O slepoti in slabovidnosti, Tehnični pripomočki za slepe in slabovidne,
Predstavitev knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne.
S to knjižnico sodelujemo tudi sicer. V letu 2017 so nam podarili 4 naslove zvočnih knjig, posnetih v
formatu MP3 (skupaj v dveh letih 21). Z brezplačno medknjižnično izposojo so dostopni tudi članom
drugih gorenjskih splošnih knjižnic.
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov)
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, sodelovali smo pri pripravi vprašalnika za popis domoznanske dejavnosti na
posameznih območjih in analizah vprašalnikov.
2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in
zamejcev)
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 5 (skupaj 12 ur) izobraževanj za splošne in
šolske knjižničarje območja, ki se jih je udeležilo 63 udeležencev. Zasnovali smo 2 projekta za
spodbujanje branja: Kviz Modrega psa (4 tematski kvizi na leto na aktualno temo) z namenom
spodbujanja branja pri otrocih do 12 let, ki so ga reševali otroci (750) iz vseh gorenjskih
osrednjih knjižnic, in Družinsko branje za spodbujanje medgeneracijskega branja (sodelovalo je
350 družin iz različnih gorenjskih knjižnic).
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Knjižnicam na območju smo svetovali pri opravljanju strokovnih nalog, skupaj z njimi smo
zasnovali projekt promocije domoznanske dejavnosti – zbiranje spominov, pripravo razstav in
predavanj na temo Dnevov evropske kulturne dediščine Voda – od mita do arhitekture.
Organizirali smo tudi srečanja zaposlenih iz gorenjskih splošnih knjižnic za izmenjavo izkušenj
in dobrih praks s področja domoznanstva 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 (Dobreknjige.si), 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 vodi,
pripravili smo seznam gradiva za digitalizacijo in urejali avtorske pravice.
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 Domoznanski september Voda od mita do arhitekture 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: Osrednja knjižnica Celje in Gradska
knjižnica Pula (Pulj pred prvo svetovno vojno), Knjižnica A. T. Linharta Radovljica (Državniški obiski na
Bledu skozi fotografski objektiv Mirka Vovka), Likovno društvo Kranj, Lions klub Kranj, Društvo general
Rudolf Maister Kranj (predavanje Boji za severno mejo v letu 1918 in 1919 na območju Ljubelja),
Zavod za varstvo narave (predavanje Mokrišča – ničvreden prostor?, Kamen iz vode – voda v kamen
– predavanje in razstava).
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 na območju
Nadaljevali smo z digitalizacijo starejših gorenjskih tovarniških glasil (Glasilo tovarne Iskra – skupaj
4300 strani) in drobnih tiskov tržiškega območja (plakati, letaki, brošure, razglednice – 816 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. Gradivo bo javno dostopno na
portalih dLib in Kamra.
3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis)
Domoznanski september je v gorenjskih osrednjih knjižnicah vsako leto namenjen prireditvam, s
katerimi opozarjamo na naše bogate zbirke gradiva o gorenjskih krajih in ljudeh. Od maja do
septembra 2017 smo vabili v knjižnice tiste, ki imajo doma stare fotografije mostov, vodnjakov, mlinov,
elektrarn, izvirov … da nam zaupajo običaje in zgodbe, povezane z vodami, ki nas obdajajo. 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.
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Konec septembra so se v knjižnicah zvrstile razstave zbranega gradiva, v MKK smo jo pripravili v
sodelovanju z Zavodom za varstvo narave: Kamen iz vode – voda v kamen (fotografije in kamnine
labore in lehnjaka v povezavi z naravno in kulturno dediščino Kranja), Luč v vodo (fotografska razstava
v knjižnici Železniki), Življenje Ločanov ob reki Sori (fotografije in stare razglednice na temo vode in
pričevanja ljudi o življenju, dogodkih in obrteh ob reki), Povodni mož v Zupančevih pripovedka (otroška
likovna dela na temo povodnega moža), razstava Cirila Mlinarja Cica Podvodni svet slovenskih rek in
jezer ter predstavitev Mlinarjeve knjige Podvodje (zgodbe iz potapljaškega sveta). Predavanja: Kamen
iz vode – voda v kamen (labora in jezerski lehnjak ter kamninske posebnosti Kokre in Zarice),
Mokrišča – ničvreden prostor?, Elektrifikacija Tržiča. Življenje Tržiča ob vodah Lomščice, Bistrice in
Mošenika je naslov zgodbe s starimi fotografijami, ki je objavljena na portalu 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.
Projekt zbiranja spominov Voda od mita do arhitekture je od maja dalje potekal po vseh
gorenjskih osrednjih knjižnicah, zaključil pa se je konec septembra z razstavami zbranega
gradiva in predavanji. Spletni biografski leksikon Gorenjci.si smo dopolnili s 66 novimi
biografijami, na portalu Kamra smo dodali 3 nove gorenjske zgodbe. Digitalizirali smo 5100
strani gorenjskih tovarniških glasil, brošur, plakatov, razglednic in letakov.
Domoznansko gradivo, ki ga objavljamo tudi na portalu dLib, tako 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?

DA

NE

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega gradiva?

DA

NE

4.3 Ali hranite za območje OOK pomembno
gradivo, izločeno iz 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

DA

NE

Nimamo gradiva

V zadnji stolpec navedite razlog, če tega ne izvajate (npr. gradiva knjižnica nima).
Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice)
1. Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
2. Občinska knjižnica Jesenice
3. Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
4.
SKUPAJ:
Učinki in doseženi rezultati:
Pripravljali smo sezname izločenega gradiva iz MKK za NUK in pregledali sezname gradiva, ki
smo jih prejeli iz tržiške, jeseniške in radovljiške knjižnice (2075 enot). Na seznamu ni bilo
domoznanskega gradiva, ki bi ga morali obdržati za MKK. Izločeno gradivo Mestne knjižnice
smo darovali Zavodu za knjižne popotnike iz Maribora in knjižnici Ormož.
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Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba
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.
3

Obvezni prilogi :
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK

žig

Datum:

Podpis odgovorne osebe:

28. 2. 2018
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Posebne priloge (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…) so v nadaljevanju tega obrazca, ne posebej.
PRILOGA 1:
Domoznanska dejavnost v splošnih knjižnicah Gorenjske regije: analiza stanja na dan 31.
12. 2016
Zaključki analize po tematskih sklopih
1. Organizacija domoznanske knjižnične dejavnosti
- Hipoteza 1 (Vse splošne knjižnice in UKM zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo
domoznansko gradivo (Zakon o knjižničarstvu, 2001, 2. in 29. člen) je potrjena. Vse gorenjske
OK izpolnjujejo določila Zakona o knjižničarstvu, navedle so, da zbirajo, obdelujejo, varujejo in
posredujejo domoznansko gradivo, organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo
domoznansko dejavnostjo, posredujejo bibliografske in druge informacijske proizvode in
storitve, knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, varuje le Mestna knjižnica Kranj.
- Vse KK kot organizacijske enote gorenjskih splošnih knjižnic so aktivno vključene v vzajemni
bibliografski sistem.
- Dogovorjeno oznako »dom« dodeljujejo v 3 osrednjih knjižnicah. Knjižnica v Škofji Loki ne
dodeljuje enotno dogovorjene oznake »dom«, ker v polju 996/997 dodaja interno oznako »dz«,
v Radovljici pa so gradivo začeli označevati že pred enotnim dogovorom, tako da so ohranili DZ
in oznako občine, na katero se gradivo nanaša.
- Nobena od knjižnic ne izvaja dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami s področja
domoznanske dejavnosti.
- Bibliografije izdelujejo v dveh osrednjih knjižnicah od petih, razlog je pomanjkanje časa in
zaposlenih.
- Domoznanske vsebine promovirajo vse knjižnice, največ preko svojih spletnih strani in
družbenih omrežij (Facebook).
- Nobena od knjižnic v bližnji prihodnosti ne načrtuje oblikovanja samostojnega domoznanskega
oddelka in zaposlitve strokovnega delavca za domoznanstvo, v Tržiču in na Jesenicah
načrtujejo oblikovanje domoznanske zbirke.
- Vseh 5 osrednjih knjižnic pripravlja vsaj 1 projekt letno v sodelovanju z drugimi ustanovami.
- Pri svojem delu največ sodelujejo z drugimi knjižnicami, društvi, zavodi, združenji in lokalnimi
skupnostmi ter muzeji.
3
4

K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca.
Na tem obrazcu so priloge sestavni del.
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2. Obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega domoznanskega gradiva
- Število naslovov in inventarnih enot v zbirki in letnem prirastu domoznanskega gradiva v
krajevnih knjižnicah sta navedli samo Knjižnica A. T. Linharta Radovljica in Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja Loka, primarno domoznansko gradivo ločuje samo Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica.
- Hipoteza št. 4 (Vse domoznansko gradivo, ki ga hranijo splošne knjižnice in UKM, je obdelano
in dostopno v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu) je ovržena. V gorenjskih
splošnih knjižnicah ni obdelano in v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu dostopno
vse domoznansko gradivo, ki ga hranijo. Knjižnice v poročilu niso navedle ocene, koliko je
takega gradiva.
3. Strokovni delavci, ki skrbijo za domoznansko dejavnost
- V gorenjskih splošnih knjižnicah se z domoznansko dejavnostjo ukvarja 15 zaposlenih,
ekvivalent polne zaposlitve znaša 2,36. Posebej nizek je v Knjižnici A. T. Linharta (0,16 epz) in
v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka (0,1 epz).
- Hipoteza 3 (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) je potrjena. Letni prirast domoznanskega gradiva v vseh gorenjskih OK skupaj ne
doseže 5000 enot, temu primerno je tudi število strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo z
domoznanstvom. Določilo Pravilnika je potrebno spremeniti, 5000 enot je previsoka meja,
predvsem je pri potrebnem številu zaposlenih za domoznanstvo treba upoštevati še drugo
domoznansko dejavnost in ne samo prirast gradiva.
- V obdobju 2014-2016 se je strokovno usposabljalo 13 strokovnih delavcev (od 15), ki se
ukvarjajo z domoznansko dejavnostjo.
4. Prostor in oprema za domoznansko gradivo
- Nobena od gorenjskih splošnih knjižnic nima samostojnega domoznanskega oddelka.
- Hipoteza 2 (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) je potrjena samo deloma. Domoznansko gradivo je postavljeno
ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke predvsem v osrednjih knjižnicah, v vsaki pa je ureditev
drugačna. V krajevnih knjižnicah (razen v mreži radovljiške knjižnice, kjer je deloma ločeno)
domoznansko gradivo ni postavljeno ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke.
- Domoznansko gradivo je v večini osrednjih (razen v Škofji Loki) in krajevnih knjižnic
postavljeno v prostem pristopu, skladiščne prostore zanj ima samo Mestna knjižnica Kranj, na
domoznanskem oddelku je gradivo dostopno na Jesenicah, v Škofji Loki in v Tržiču.
- 3 splošne knjižnice domoznansko gradivo izposojajo na dom, Mestna knjižnica Kranj (deloma)
in Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka domoznanskega gradiva ne izposojata na dom.
- Razen knjižnice Tržič, ki domoznanske informacije posreduje le ustno, in knjižnice Škofja
Loka (ustno in po telefonu), ostale 3 knjižnice uporabljajo osebni, telefonski in elektronski
način.
- Primernih klimatskih pogojev za zaščito in hranjenje domoznanskega gradiva nimajo v
Radovljici, Škofji Loki in Tržiču, v Škofji Loki za pravilno zaščito in hranjenja gradiva ne skrbijo z
izvajanjem reprodukcije gradiva.
5. Digitalizacija domoznanskega gradiva
- Hipoteza 5 (Vse splošne knjižnice in UKM digitalizirajo domoznansko gradivo, ki je nato
v
digitalni obliki dostopno na daljavo) je potrjena. Vse gorenjske splošne knjižnice digitalizirajo
domoznansko gradivo, ki je nato v digitalni obliki dostopno na daljavo.
- Vse osrednje knjižnice jo financirajo v okviru izvajanja posebnih nalog OOK.
6. Učinki sodelovanja s knjižnicami na območju
- Pričakovanja osrednjih knjižnic glede izvajanja 3. posebne naloge osrednjih območnih
knjižnic (koordinacija domoznanske dejavnosti) se v glavnem nanašajo na pomoč pri
digitalizaciji, koordinacijo pri zbiranju gradiva. Knjižnica A. T. Linharta Radovljica pričakuje
izgradnjo digitalnega arhiva za digitalizirano gradivo (fotografije, video in avdio gradivo,
dokumenti ...).
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- Vse 4 OK v povprečju ocenjujejo zadovoljstvo sodelovanja z OOK na področju koordinacije
domoznanstva kot dobro: na Jesenicah kot zelo dobro, v Tržiču niti dobro niti slabo.
- Pozitivni učinki koordinacije domoznanske dejavnosti so skupni projekti, usklajeno delovanje,
učinek je večji, če več ljudi dela skupaj in vsak poskrbi za območje, ki ga pokriva, digitalizacija
gradiva, spodbujanje pri izvajanju dejavnosti.
7. Razvoj domoznanske dejavnosti
Knjižnice navajajo izboljšanje prostorskih pogojev za predstavitev gradiva, dodatne zaposlitve,
nadaljevanje digitalizacije gradiva ter vnašanja vsebin na portala Gorenjci.si in Kamra,
sodelovanje s sorodnimi institucijami na lokalnem nivoju, izboljšanje promocije, vzpostavitev
samostojnega domoznanskega oddelka, nadgradnjo projektov.
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