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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2018:
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 20181
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 2
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 objavili 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. Promocija zbirke poteka preko spletne strani MKK in
družbenih omrežij Facebook, Instagram, Twitter in Youtube.
Javna dostopnost dokumentov (vpišite
Spletni naslov: https://www.mkk.si/
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-2018-1.pdf

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva
OOK)

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

Izvajanje brezplačne medknjižnične

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.

izposoje znotraj območja OOK
Brezplačna medknjižnična izposoja za
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK
uporabnika
Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti)
1. zbirka Prešerniana: prirast 18 enot
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost)
1. zbirka knjižničnega gradiva Gorenjska, prirast v letu 2018 znaša 323 enot (171 knjig, 27 enot
neknjižnega gradiva in 125 naslovov serijskih publikacij)
2. spletni biografski leksikon Gorenjci.si, kjer je predstavljenih 1378 osebnosti, 2018 smo dodali 51
novih biografij.
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena)
V prostorih knjižnic in preko oddaljenega dostopa je bila v letu 2018 možna uporaba naslednjih
podatkovnih zbirk za člane gorenjskih splošnih knjižnic (dostop DD, financiranje OOK1):
IUS INFO, FIND INFO, IUS INFO Hrvaška: 4.084,15 eur
PressReader: 4.763,5 eur
Tax fin lex (samo v decembru 2018, brezplačno)
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. Dostop do svetovnih časnikov PressReader so
člani gorenjskih knjižnic odlično sprejeli, 1221 uporabnikov je naredilo 3863 prijav, prebrali so
8588 člankov in pregledali 5259 številk časnikov.
Zbirke IUS INFO, PressReader in Ebsco preko strežnika za oddaljeni dostop lahko uporabljajo
člani gorenjskih splošnih knjižnic.
Povečan in zahtevnejši izbor gradiva smo zagotovili tudi s strokovno obdelavo 1.584 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 241
članov gorenjskih splošnih knjižnic (11 % manj kot leta 2017), uporaba podatkovnih zbirk na
celotnem območju pa je ostala na enakem nivoju v primerjavi s preteklim letom.
S prerazporeditvijo namenskih sredstev ministrstva za posebne naloge območne knjižnice v letu
2018 smo kupili tudi 64 e-knjig Biblos v vrednosti 1.000 eur, in sicer 15 za MKK in po 12 pa za
vsako od gorenjskih splošnih knjižnic.
Brezplačna medknjižnična izposoja med gorenjskimi splošnimi knjižnicami poteka za študijsko
gradivo, knjižnice so iz svojih zbirk izposodile 618 enot (10 % več kot v preteklem letu).
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
Organizirali smo izobraževanja za splošne in šolske knjižničarje Gorenjske z naslednjimi temami:
- 27. 2.: Delavnica LegoZgodbe (Urška Bonin, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper); 3 ure, 14
udeležencev;
- 16. 10.: Portal TAX-FIN-LEX (Jure Rabič, Tax-fin-lex); 1 ura, 7 udeležencev;
- 17. 11.: Dobre prakse v gorenjskih splošnih knjižnicah:
Projekt: Kako so včasih živeli, Nataša Kokošinek, Občinska knjižnica Jesenice;
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Vozi me vlak v daljave – družinska pismenost, mag. Helena Krampl Nikač, Mestna knjižnica Kranj;
Domoznanstvo izza knjižničnih zidov, Nejc Perko, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič;
Zmoremo – čez ovire do oviranih, Andrej Jalen, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica;
Povezovanje knjižnice z mladinskimi centri v Škofji Loki, Neža Hribernik in Mateja Műllner, Knjižnica
Ivana Tavčarja Škofja Loka; 3 ure, 32 udeležencev
- 14. 12.: Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (dr. Gorazd Vodeb, NUK, in mag Ana
Zdravje, Mestna knjižnica Ljubljana), 2 uri, 18 udeležencev
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
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 dejavnosti smo promovirali tudi z letaki, plakati in medijskimi objavami
(Gorenjski Glas, Radio Kranj) pri projektu zbiranja spominov.
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: - Delavnica ABC moderiranja: Osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov
- Priprava prijave na projekte
- Varstvo osebnih podatkov v luči nove direktive EU
- Prenos dobrih praks – na delovnih sestankih
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.
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: Pobalinski Sawyerjev kviz, Svetlanin hudomušni kviz, Na5
prijateljev kviz, Blazno šolski kviz, skupaj smo prejeli 1.144 rešitev. Kviz je možno reševati tudi preko
spletne strani za otroke https://www.modripes.si/arhiv-kviza/.
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 iz
treh starostnih obdobij: do 8 let, 9 do 12 let in nad 13 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 2018 je sodelovalo 612 družin, ki
so prebrale 15.688 knjig za tri starostne stopnje.
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 OOK Koper in
Nova Gorica v sodelovanju z drugimi OOK, gorenjske splošne knjižnice so leta 2018 dodale
36 priporočenih naslovov (vseh do konca 2018 pa 194). MKK je članica uredniškega odbora portala,
regijska urednica se je udeležila sestanka, ki je bil 14. 12. v NUK-u.
3. Za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja od leta 2015 poteka na vseh
območjih, projekt vodi OOK Ravne, na gorenjskem območju so si knjižnice med sabo v letu 2018
izposodile 618 enot študijskega in strokovnega gradiva.
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte)
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2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK
ali v vsej državi
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. Portal Modri pes https://www.modripes.si/ je namenjen otrokom, staršem in vzgojiteljem, vsebuje
pa podatke o prireditvah za otroke v MKK, otroci iz vseh gorenjskih knjižnic na njem lahko rešujejo
aktualni kviz ali mesečno uganko, izbirajo knjige za Družinsko branje.
3. Na portal dLIb https://www.dlib.si/ dodajamo digitalizirane dokumente, skupaj je dostopnih 5321
digitalnih dokumentov z meta podatki (številk gorenjskih časnikov, naslovov knjig z domoznansko
vsebino), v letu 2018 smo dodali 353 novih (6.174 strani).
2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju
1. V pripravah na prijavo projekta združevanja regijskih biografskih leksikonov smo s pomočjo
vprašalnika izvedli analizo trenutnega stanja na področju biografskih leksikonov v Sloveniji (Regionalni
in lokalni biografski leksikoni v Sloveniji), kjer smo na podlagi odgovorov iz 11 knjižnic evidentirali
stične točke in največja razhajanja pri metapodatkih med obstoječimi leksikoni.
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
S Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne redno sodelujemo. V letu 2018 so nam podarili 4
naslove zvočnih knjig, posnetih v formatu MP3 (skupaj v dveh letih 25). 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) in
sestanka uredniškega odbora portala Dobreknjige.si. 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 v delovni skupini za pripravo enotnega
podatkovnega modela združenega biografskega leksikona.
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 6 (skupaj 13 ur) izobraževanj in izmenjav dobrih
praks za splošne in šolske knjižničarje območja, ki se jih je udeležilo 86 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 15 let, ki so ga reševali otroci iz vseh
gorenjskih osrednjih knjižnic, in Družinsko branje za spodbujanje medgeneracijskega branja
(sodelovalo je 612 družin iz različnih gorenjskih knjižnic). Na ta način smo povezali gorenjske
knjižnice pri skupnem trudu za promocijo kvalitetnega branja za mlade.
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Knjižnicam na območju smo svetovali pri opravljanju strokovnih nalog: 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, pripravljali smo poročila in načrte dela za izvajanje območnih nalog.
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
Marca 2018 smo organizirali srečanje gorenjskih knjižničarjev, ki se ukvarjajo z domoznanstvom, kjer
smo vsebinsko zasnovali domoznanski september 2018 na temo Dnevov evropske kulturne dediščine
Naša dediščina - kjer preteklost sreča prihodnost. Dogovorili smo se o digitalizaciji za Gorenjsko
pomembnega gradiva, urejanju avtorskih pravic.
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
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), Prešerne podob’ce (Aljana
Primožič – karikature), 120 let kranjskega godbeništva (KD Pihalni orkester Mestne občine Kranj),
Ko lutke oživijo (KD FS Iskraemeco Kranj, KUD Predoslje), Lepota in skladnost (Fotografsko društvo
Janez Puhar Kranj), Med nami in z nami (Inštitut za afriške študije, Društvo ODNOS, Javni zavod
Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana), Suha in Sušan: Življenje na vasi skozi čas
(Gorenjski muzej Kranj), 7. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 2018: Geometrija –
racionalnost pogleda (Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov), Filmski umetniki od skice do filma
(Ruski center znanosti in kulture), Narava gorskega sveta – včeraj, danes, jutri? (Zavod RS za varstvo
narave in Planinska zveza Slovenije), Podobe knjige (Fotografsko društvo Fotorama).
3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja
3.6 izvajanje normativne kontrole
3.7 izvajanje digitalizacije na območju
Digitalizirali smo za Gorenjsko pomembno domoznansko gradivo: 11 knjig (1671 strani), 115 plakatov,
4 časnike (2780 strani – Gledališki list Gledališča Toneta Čufarja Jesenice 1948-2001, Živila: glasilo
delovne organizacije Živila Kranj 1971-1989, Kokra : glasilo delovnih ljudi Trgovskega podjetja Kokra
Kranj 1971-1992, Iskra : strokovno glasilo sindikalne podružnice tovarne Iskra Kranj 1970-1973),
1375 strani drobnega tiska, 41 razglednic. Gradivo bo javno dostopno na portalih dLib in Kamra.
Skupaj smo na portalu dLib do konca leta 2018 objavili 5249 digitaliziranih številk časopisja in 70
naslovov knjig
3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis)
1. Gorenjski spletni biografski leksikon Gorenjci.si smo dopolnili s podatki in fotografijami 51
pomembnih gorenjskih osebnosti (http://www.gorenjci.si/). Nove vsebine so prispevale kranjska,
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tržiška in jeseniška knjižnica, s predlogi za vpis novih osebnosti in z dopolnitvami podatkov pa
sodelujejo številni posamezniki. Skupaj je bilo konec leta 2018 na spletni strani predstavljenih že 1378
gorenjskih osebnosti.
Organizirali smo 3 sestanke delovne skupine (sestavljajo jo predstavniki OOK Celje, Koper, Kranj in
Novo mesto) za pripravo podatkovnega modela združenih biografskih leksikonov.
2. Domoznanski september je v gorenjskih osrednjih knjižnicah vsako leto namenjen prireditvam, s
katerimi opozarjamo na naše bogate zbirke gradiva o gorenjskih krajih in ljudeh. Domoznanski
september 2018 je obdeloval temo Dnevov evropske kulturne dediščine Naša dediščina - kjer
preteklost sreča prihodnost. V Kranju in Škofji Loki smo raziskovali prenovo stavb Globusa in
Sokolskih domov, ki so s posodobljeno arhitekturo pridobili novo vlogo in sodobne naloge. Od maja do
septembra 2018 smo vabili v knjižnice tiste, ki imajo doma stare fotografije Globusa in Sokolskih
domova, ali so morda bili kdaj zaposleni v teh stavbah, da nam zaupajo svoje spomine.
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.
Konec septembra so se v knjižnicah zvrstile razstave zbranega gradiva. V MKK smo pripravili razstavo
Globus – od veleblagovnice do knjižnice, kjer smo s pomočjo fotografij orisali zgodovino stavbe, ki je
bila po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja zgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja, predstavili smo
tudi arhitekta z njegovimi drugimi kranjskimi arhitekturnimi stvaritvami. Pripravili smo predavanje o
projektiranju in prenovi Globusa, skupaj za Zavodom za turizem pa tudi vodenje po Ravnikarjevi in
Plečnikovi kranjski arhitekturni zapuščini. Predstavili smo tudi 3 kranjska podjetja, ki so na začetku
imela v Globusu svoje trgovine: Merkur, Kokra in Živila.
V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka so domoznanski september posvetili spominu na Sokolski
dom, ki je služil več generacijam na različnih področjih. Telovadba, kulturne prireditve, gledališke in
kino predstave, koncerti, plesi ter knjižnica so bogatili življenje prebivalcev Škofje Loke. Poleti so v
knjižnici zbirali stare fotografije, spomine in zgodbe, ki se povezujejo s to markantno zgradbo, in akcijo
zaključili z razstavo.
V Knjižnici B. Kumerdeja Bled so pripravili pripovedka Vilinsko jezero (1. do 3. razred) in Zabavno po
Bledu (4. in 5. razred). Ob tej priložnosti so bile ves mesec razstavljene knjige o Bledu, izvedli so še
javno prireditev Vilinsko jezero v Festivalni dvorani na Bledu.
V Občinski knjižnici Jesenice so organizirali predstavitev portalov z domoznansko vsebino Jlib, Kamra
in Gorenjci.si., predavanje ddr. Verene Vidrih Perko Kulturna dediščina: vse, kar smo bili, smo, bomo,
znamo in veljamo, ter razstavo Digitalizacija kulturne dediščine.
3. Portal Kamra prinaša digitalizirano dediščino slovenskih pokrajin, z njim upravlja OOK Celje v
sodelovanju z drugimi OOK. Na Gorenjskem smo leta 2018 objavili 12 zbirk s 501 multimedijskim
elementom:
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič: 4 zbirke – Znamenja v tržiški župniji, Življenje Tržiča ob vodah
Lomščice, Bistrice in Mošenika, Znamenja v župniji Tržič-Bistrica, Bile so igralke, bili so igralci ...;
Občinska knjižnica Jesenice: 3 zbirke – Kako so se na Jesenice včasih priseljevali?, Kako so se na
Jesenicah včasih izobraževali?, Kako so na železarskih Jesenicah včasih živeli?;
Mestna knjižnica Kranj: 2 zbirki – Oblačilna podoba Preddvorčanov in okoličanov v preteklosti, 40 let
turističnega podmladka in predavanj v Naklem;
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka: 2 zbirki – Življenje Ločanov ob reki Sori, Gnezdenje sivih čapelj
v Škofji Loki;
Gorenjski muzej Kranj: zbirka Mostovi Kranja.
V okviru uredništva smo pregledovali zgodbe pred objavo, vnašalcem predlagali popravke in
dopolnitve objavljenih zgodb. Svetovali smo pri izbiri gradiva za digitalne zbirke in njihovem
oblikovanju. Udeležili smo se 2 sestankov urednikov portala Kamra, ki ju je pripravila Osrednja
knjižnica Celje. Skupaj z nekaterimi vnašalci Gorenjske regije smo se udeležili tudi rednega
izobraževanja za vnašalce na portal Kamra.
V okviru projekta CD-ETA (izvaja ga Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj skupaj s še
sedmimi partnerji iz šestih evropskih držav v okviru programa Interreg Europe) smo se od 19. do 21. 6.
v Španiji (Valladolid) udeležili seminarja, ki je bil namenjen knjižnicam in arhivom, kjer smo predstavili
portal Kamra in druge gorenjske domoznanske projekte.
Učinki in doseženi rezultati:
Usklajevali smo postopke za zbiranje domoznanskega gradiva v splošnih knjižnicah na
Gorenjskem, z dopolnjevanjem domače spletne strani, vsakodnevnim informacijskim delom,
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objavami v medijih in z razstavami smo uporabnike obveščali o domoznanskih zbirkah na
Gorenjskem, organizirali smo 11 razstav, kjer so se predstavila različna društva in posamezniki.
Projekt zbiranja spominov Naša dediščina - kjer preteklost sreča prihodnost 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
z 51 novimi biografijami pomembnih Gorenjcev, na portalu Kamra smo dodali 12 novih
gorenjskih zgodb. Digitalizirali smo 6174 strani gorenjskih tovarniških glasil, knjig, 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.
Pripravili in vodili smo 3 sestanke delovne skupine (sestavljajo jo predstavniki OOK Celje,
Koper, Kranj in Novo mesto) za pripravo enotnega podatkovnega modela združenih biografskih
leksikonov.

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

MKK nima gradiva
MKK nima 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. Občinska knjižnica Jesenice
2. Knjižnica OŠ Jakoba Aljaža
3.
4.
SKUPAJ: 2
Učinki in doseženi rezultati:
Pripravljali smo sezname izločenega gradiva iz MKK za NUK in pregledali seznam gradiva, ki
smo ga prejeli iz jeseniške knjižnice (200 enot). Na seznamu ni bilo domoznanskega gradiva, ki
bi ga morali obdržati za MKK, obdržali pa smo 2 knjigi s seznama dopisanega gradiva knjižnice
na OŠ Jakoba Aljaža Kranj. Izločeno gradivo Mestne knjižnice Kranj smo darovali Zavodu za
knjižne popotnike iz Maribora in srbskemu Kulturnemu društvu Brdo iz Kranja.

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.
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Obvezni prilogi3:
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK

Datum:

žig

Podpis odgovorne osebe:

28. 2. 2019

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…) so v nadaljevanju tega obrazca, ne
posebej.
PRILOGA 1:

3
4

K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca.
Na tem obrazcu so priloge sestavni del.
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