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MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in izvaja naloge 
območnosti za osem osrednjih knjižnic (Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Medvode). 
 

 Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta razvija svojo dejavnost na način, 
ki je izrazito razvojno naravnan. Velik del njenega rednega dela se  vklaplja tudi v  program 
izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice in pomeni dodano vrednost pri 
razvoju dejavnosti knjižnic na območju. Razvojno delo in izvajanje dejavnosti, ki se 
odražajo v prijavljenem programu,  tako presegajo izpolnjevanje zakonsko predpisanih 
štirih posebnih nalog osrednje območne knjižnice in so financirani s strani ustanoviteljice 
Mestne knjižnice Ljubljana. 
 

 Nakup specializiranih elektronski virov in izobraževanje za njihovo uporabo za knjižničarje 
območja in končne uporabnike. 

 Na nacionalni ravni smo tovrstna izobraževanja nadgradili z v letu 2011 novoustanovljeno 
Delovno skupino za e-vire OOK (Rastem z e-viri). Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk 
tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih.  

 Obdelali in opremili smo gradiva, ki ga je MKL prejela kot z Zakonom o obveznem izvodu 
določena depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega izvoda 
tistih publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. 

 Uporabnikom knjižnic Osrednjeslovenskega območja smo zagotavljali brezplačno medknjižnično 
izposojo strokovnega in študijskega gradiva, storitev pa smo v sodelovanju s preostalimi OOK-ji 
cenovno optimizirali z izbiro drugega distributerja paketnih pošiljk. 

 Nadgrajevali smo vzpostavljeni model svetovanja, obveščanja in informiranja na območju. 

 V skladu s strateškimi smernicami smo aktivno vključevali knjižnice območja v različne projekte 
MKL. Posledično bodo knjižnice območja še v večji meri vključene v strokovne tokove, v katerih 
MKL često orje ledine. Izpostavljamo projekt Infotočke e-gradiv javnih oblasti. 
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 V letu 2017 smo pripravili pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za 
leto 2016. Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju 
občin, kakor tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih 
pokrivajo knjižnične mreže posameznih regij. 

 Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju 
lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. 

 Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti 
za učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo. V letu 2017 so pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« ponovno 
uspešno sodelovale štiri knjižnice območja, vse pa so se pridružile tudi projektu Naj Poletavci. 

 Nadaljevali smo s permanentnim izobraževanjem na območju ter izobraževanjem za nove naloge 
v knjižnicah na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov 
(MS Excel) ter napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in 
podatki ter njihove predstavitve (MS Word, MS PowerPoint, promocije na družbenih omrežjih), 
ponudili smo izobraževanja za specifična znanja v knjižnicah (oblikovanje tiskovin, knjigoveštvo). 
Ponudili smo znanja za napredno uporabo programskih orodji za obdelava fotografij, oblikovanje 
tiskovin za knjižnico, poznavanje problematike sponzorstev in donacij v kulturi. Nudili smo tako 
strokovna znanja s področij strategij iskanja knjižnega in neknjižnega gradiva, (ne)formalne 
biblioterapije in svetovanja za branje, kakor tudi možnost spoznavanja novih tehnologij in 
programskih aplikacij (izobraževanje za uporabo 3D tiskalnika, predstavitev COBISS+ v 
sodelovanju z IZUM-om, izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig). 

 Posebno izpostavljamo delavnici napredovanja v bibliotekarstvu in pregled možnosti, ki jih za 
potrebe uporabnikov in zaposlenih na temo e-gradiv javnih oblasti in e-demokracija v okviru 
Infotočke e-gradiv javnih oblasti predstavljamo in urejamo na spletni strani območne knjižnice.  

 Sodelovali smo delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za spremembe izvajanja posebnih 
nalog OOK (v okviru Centra za razvoj knjižnic NUK), ki lahko služijo tudi kot strokovna podlaga za 
morebitne spremembe Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah. 

 V letu 2017 smo dopolnili podatkov o stanju mreže na dan 31. 12. 2016  - kontrola podatkov in 
analiza dostopnosti na posameznih območjih OOK. 

 Nadaljevali smo s projektom priprave predlog dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic (v 
sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). Sodelovanje 
pri preostalih skupnih projektih vseh slovenskih OOK. 

 Sodelovali smo z drugimi slovenskimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in se 
udeleževali sestankov in delavnic koordinacije območnosti v NUK-u. 

 Nadaljevali smo z izvajanjem programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih 
delavcev med Mariborsko knjižnico in MKL. 

 Svetovali smo pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih 
sistemov. 

 Spodbujali in svetovali smo knjižnicam območja pri pripravi projektov digitalizacije. 

 Z redaktorsko službo smo aktivno delovali na regijskem portalu KAMRA. 

 Nadaljevali smo s projektom »Moja ulica« (v okviru Kamre), ki predstavlja ulično podobo mest in 
krajev osrednjeslovenske regije iz različnih zornih kotov in je bil dopolnjen z vsebinami Centra za 
domoznanstvo in specialne humanistične zbirke MKL.  

 Vsebinski načrt Kamre za leto 2017 je bil izpolnjen s strani MKL in s strani knjižnic regije. 

 Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

 Sodelovali smo pri izvedbi pregleda in analize stanja domoznanske dejavnosti v slovenskih 
splošnih knjižnicah. 

 V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem projektov digitalizacije, v okviru izvajanja posebnih 
nalog osrednje območne knjižnice smo izbrali publikacije v slovenskem jeziku do 1800, kar 
predstavljajo dragocenosti nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena. Projekt smo 
dopolnili s publikacijami - kulturnimi spomeniki,  ki se vsebinsko ožje navezujejo na Ljubljano, 
oziroma njeno zgodovino (dragocenosti, pomembne za zgodovino in domoznanstvo Ljubljane ali 
Slovenije nasploh) do 1800, vključno z neslovenskimi publikacijami, večinoma nemškimi, 
natisnjenimi v Ljubljani. 



 Knjižnicam območja smo dali na voljo del namenskih sredstev za digitalizacijo in sicer v obliki 
projekta financiranja digitalizacije lokalnih vsebin za objavo na portalu Kamra, v okviru katerega je 
pet knjižnic digitaliziralo gradivo lokalnega pomena in ga objavilo v obliki ene ali več digitalnih 
zbirk na portalu Kamra. 

 Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so 
usklajeni z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se 
dogovorile o internem postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 
13., 14. in 15. člen Navodil NUK. Z navodili za izločanje gradiva iz leta 2010 bomo usmerjali 
izločeno knjižnično gradivo iz knjižnic osrednjeslovenske regije. 

 Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. V kolikor knjižnice tovrstnih izvodov 
knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da jih v koordinaciji z MKL 
posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
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1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

V letu 2017 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na že naročeni 
podatkovni zbirki založnika IUS-Software. Podaljšali smo naročnino na zbirko PressReader. 
Knjižnicam območja smo omogočili tudi testni dostop do podatkovnih zbirk Tax-Fin-Lex, dostop je bil 
omogočen v obdobju med 15. 6. in 15. 9. 2017. Vse zbirke so bile za uporabnike splošnih knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja dostopne preko oddaljenega dostopa. Nadaljevali smo s promocijo 
podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih.  
Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva smo OOK-ji v letu 2017 zagotavljali le z obveznim 
izvodom. 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja  

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-

upravljanju-knjiznicne-zbirke  

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/pravilniki/item/327-pravilnik-o-

upravljanju-knjiznicne-zbirke  

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 

OOK) 

Spletni naslov: 

http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost  

Izvajanje brezplačne medknjižnične 

izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

• Ni bilo novosti v letu 2017. 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

• Ni bilo novosti v letu 2017. 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

• IUS-INFO in FinD-INFO, dostopno preko dostopa na daljavo, cena: 11.664,71 EUR, 

• PressReader, dostopna preko dostopa na daljavo, cena 6.536,88 EUR. 
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Učinki in doseženi rezultati: 
 
V letu 2017 je bil poudarek na nabavi elektronskih virov, podaljšali smo naročnino na zbirko 
PressReader (dostop omogočen od leta 2015 dalje). Zbirka se je izkazala za zelo ustrezno za 
uporabnike slovenskih splošnih knjižnic. Po zgledu Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice 
Celje in Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, ki smo zbirko naročile v letu 2015 se je zaradi pozitivnega odziva 
uporabnikov vseh treh knjižnic, so se za naročilo zbirke v letu 2016 odločile tudi preostale slovenske 
osrednje območne knjižnice, ki ravno tako beležijo pozitiven odziv. Težavna je le njihova cenovna 
politika, saj se vsako leto dostop do zbirke draži v skladu z založnikovo strategijo približevanja cen 
neprofitnih dostopov (v sklop katerih sodimo tudi knjižnice) k cenovnemu okvirju, ki velja za 
komercialne zakupnike vsebin (navadno večji poslovni subjekti, ki dostop nudijo svojim strankam, npr. 
hoteli). Cena za zbirko se bo tako v treh letih povečala za več kot 50 %. 
Za potrebe zagotavljanja dostopa do pravnih, davčnih in finančnih vsebin, smo ponovno pripravili 
pregled ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s tovrstnimi vsebinami in se na podlagi 
primerjave, kakor tudi rezultatov testnega dostopa do zbirk založnika Tax-Fin-Lex ter mnenj knjižnic 
območja ponovno odločili za podaljšanje naročnine na zbirko založnika IUS-Software (IUS-INFO in 
FinD-INFO).  
Dostop do naročenih zbirk je bil preko oddaljenega dostopa omogočen za vse knjižnice regije. Kot je 
razvidno iz podatkov skrbnikov dostopa na daljavo za slovenske splošne knjižnice - Centra za 
informacijske storitve pri NUK je kar dobra petina vseh uporabnikov storitve (20,26 %) dostopala iz 
knjižnic Osrednjeslovenskega območja. Podatku da je bilo 15,91 % vseh prijav v zbirke preko 
oddaljenega dostopa iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja pa je potrebno dodati pojasnilo, da 
orodje za beleženje uporabe dostopa na daljavo EZProxy meri le prvi dostop do strežnika za 
oddaljeno prijavo, nadaljnje prehajanje med posameznimi zbirkami, ki jih knjižnice omogočamo preko 
dostopa na daljavo pa žal s tem orodjem ni možno spremljati, tako da število prijav ni najbolj 
relevantno in primerljivo. 
Podatke o uporabi podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa smo za leto 2017 pridobili s pomočjo 
orodja SawMill Analytics (https://www.sawmill.co.uk/), ki so ga v NUK-ovi Enoti za uporabniške storitve 
prevedli in prilagodili za analiziranje statistik uporabe naročenih e-podatkovnih virov. Omogoča 
pregled in analizo uporabe na podlagi različnih parametrov – časovne uporabe, vsebinske uporabe, 
glede na opremo uporabnikov (operacijski sistem, brskalniki, zaslonske nastavitve, ipd.), pregled 
uporabnikov (IP naslovi, geopozicioniranje, pregled obiskov na podlagi članskih številk), statistiko 
pregleda uporabe zbirk po ponudnikih, pregled uporabe po območnih knjižnicah itd. Orodje omogoča 
spremljanje prijav preko strežnika za oddaljeni dostop EZProxy, ne omogoča pa podrobnejših statistik 
o uporabi posameznih zbirk, saj morajo te podatke zagotoviti ponudniki sami in jih neposredno 
posredovati knjižnicam. 
Nadaljevali smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko skrbnikov zbirk in na socialnih omrežjih. Za 
zbirke smo pripravili izobraževanja v obliki predstavitev zbirk s pomočjo promocijskih multimedijskih 
gradiv, poseben poudarek je bil namenjen zbirki PressReader, ki omogoča branje več kot 4.000 
časnikov in revij iz celega sveta, med drugim tudi slovenskega Večera, Dnevnika in Nedeljskega 
dnevnika.  
Dostop do podatkovnih zbirk je od januarja 2017 omogočen le preko dostopa na daljavo, saj tako 
odpade zamudno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo 
elektronskih zbirk, hkrati pa na tak način omogočamo preprost dostop, ne glede na njihovo lokacijo. 
Med prioritete je sodila tudi za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za 
strokovno in študijsko gradivo. Sodelovali smo pri pripravah na usklajene postopke izvedbe 
brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika na območju celotne Slovenije, vse 
potrebne dogovore je vodila in za potrebe vseh OOK vodila Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem. V maju 2016 je bil sklenjen sporazum z novim distributerjem, podjetjem 
EKDIS. Prehod na drugega ponudnika je bil zelo uspešen. Zanimiva je primerjalna statistka stroškov, 
saj so se nam stroški ob prehodu na novega ponudnika precej znižali, skoraj za polovico na 
posamezni paket. Kljub dejstvu, da smo v letu 2017 knjižnice med seboj posredovale več paketov, kot 
je bilo prvotno načrtovano (1.200) in da so bile vključene v izposojo vse knjižnice območja, so zaradi 
že omenjenega znižanja stroška na posamezno pošiljko odobrena sredstva zadostovala za pokritje 
stroškov posredovanja 1.664 pošiljk preko območnostne brezplačne medknjižnične izposoje. Za 
prihodnje obdobje je bila s strani splošnih knjižnic predlagana tudi nadgradnja storitve v obliki 

https://www.sawmill.co.uk/


dvonivojskega načina zagotavljanja brezplačne MKI in sicer najprej možnost MKI izven meja območja 
(npr. drugi OOK), nato pa MKI med vsemi območji, oz. na nacionalnem nivoju. Sistem medknjižnične 
izposoje z izvajalcem EKDIS se bo nadaljeval v skladu s triletno pogodbo tudi v letu 2018, ko se 
pričnemo dogovarjati tudi v smeri sprememb modela v smislu vzpostavitve omenjenega dvonivojskega 
načina zagotavljanja brezplačne MKI.  
Obdelali in opremili smo gradivo, ki ga MKL prejema kot z Zakonom o obveznem izvodu določena 
depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čimer je postala prejemnik obveznega izvoda tistih 
publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. Obvezni izvod je pomemben pri 
pridobivanju gradiva v MKL in bo imel za posledico oblikovanje novih zbirk gradiva, ki bodo 
pomembne za celotno območje. Tako smo povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva tudi v letu 
2017 zagotavljali z obveznim izvodom. 
Mesečno obveščanje knjižnic območja o novem gradivu prek spletne strani knjižnice. 
 
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  

 Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju 
lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov, 

 nadaljevali smo z redno komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki 
svetovalne in posvetovalne narave, 

 uredniško delo v okviru Kamre,  

 redna komunikacija s knjižnicami regije. 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

 Izvedli smo izobraževanja strokovnih delavcev na območju ter izobraževanjem za nove naloge v 
knjižnicah po programi Učnega centra MKL (program v prilogi 3): 

 napredna uporaba orodij za namizno založništvo MS Publisher (13. 2. in 16. 10. 2017), 11 
udeležencev, 

 napredna uporaba orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki, ter 
njihove  predstavitve MS Word (15. 3., 20. 4. 2017 in 6. 12. 2017), 14 udeležencev, 

 napredna uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov MS Excel (7. 3., 11. 4., 
25. 10. in 15. 11. 2017), 24 udeležencev, 

 obdelava fotografij - Gimp, FastStone Viewer (22. 2. in 25. 10. 2017), 10 udeležencev, 

 knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (14. 12. 2017), 7 udeležencev, 

 izobraževalna delavnica oblikovanje tiskovin za knjižnico v dveh delih (26. 9. in 5. 10. 2017), 
21 udeležencev, 

 promocija na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube (14. 3. 2017), 10 
udeležencev, 

 strategije iskanja knjižnega gradiva (8. 3. in 4. 10. 2017), 14 udeležencev, 

 izpopolnjevalna delavnica »Sam svoj lektor« v treh delih (9. 3., 10. 5., 18. 10. in 29. 11.  2017), 
41 udeležencev, 

 sponzorstva in donacije v kulturi (12. 4. 2017), 9 udeležencev, 

 (ne)formalna biblioterapija in svetovanje za branje (9. 5. in 22. 11. 2017), 32 udeležencev,  

 izobraževanje za uporabo 3D tiskalnika (10. 5. in 28. 11. 2017), 10 udeležencev, 

 predstavitev COBISS+ v sodelovanju z IZUM-om (6. in 8. 6. 2017), 153 udeležencev, 

 izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig Poti do e-knjig v Biblosu 
(24. 5. in 6. 12. 2017), 12 udeležencev, 

 napredovanja v bibliotekarstvu (23. 2. in 20. 9. 2017), 16 udeležencev, soizvajalec 
izobraževanja je bil Aleš Klemen, 

 E-gradiva javnih oblasti, e-demokracija (21. 3. 2017), 10 udeležencev, izvajalec izobraževanja 
je bil Aleš Klemen. 

 Aprila 2017 so bile knjižnice območja vabljene na strokovni dogodek  »April v MKL 2017: Mestna 
knjižnica Ljubljana inovativno za vas« (94 udeležencev), na katerem so bile združene predstavitve 



novih in splošno uporabnih rešitev iz Mestne knjižnice Ljubljana iz leta 2015 in 2016. Prestavitve so 
izhodišče za nadaljnje sodelovanje med knjižnicami pri uporabi in razvoju storitev. Posamezne 
predstavitve so javno dostopne na Multimedijskem centru MKL preko URL naslova: 
https://tinyurl.com/AprilMKL2017.  

 Knjižnice območja so bile povabljene tudi na brezplačno usposabljanje na temo pismenosti, ki je 
bilo organizirano 15. 3. 2017 v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji 
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK.  Predstavljene je bil predlog Nacionalne strategije za 
razvoj bralne pismenosti, rezultati raziskave PISA 2015, s poudarkom na bralni pismenosti, Izbrani 
rezultati spretnosti odraslih v raziskavi PIAAC in primer dobre prakse v MKL - Infotočka e-gradiv 
javnih oblasti ter agenda Digitalno Slovenijo 2020 - strategijo razvoja informacijske družbe do leta 
2020. 

 Za knjižnice območja je bil v okviru Bibliotekarskega izobraževalnega centra NUK in organizaciji 
koordinacije dejavnosti OOK pri CeZaR NUK 6. 6. 2017 organiziran brezplačni seminar na temo 
dela z migranti in azilanti. Gostji sta bili prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik in dr. Marijanca Ajša 
Vižintin, udeleženci pa so tudi sami predstavili in delili svoje primere. 

 Knjižnice so bile povabljene k sodelovanju na t. i. »Dnevu spletnega anketiranja 2017«, ki je 
septembra 2017 v organizaciji Centra za družboslovno informatiko potekalo na FDV UL z vodilno 
temo »pregled globalnih trendov spletnega anketiranja in deset let razvoja 1KA« in s prenovljenimi 
praktičnimi tematskimi seminarji izbranih novih funkcionalnosti za učinkovito izvedbo celostnega 
spletnega anketiranja. 

 Knjižničarji regije so bili v sklopu Strokovnih sred vabljeni tudi na strokovni simpozij »Mladi in mladi 
odrasli v knjižnici: zahtevno branje«, ki je v Mestni knjižnici Ljubljana potekal marca 2017 (134 
udeležencev), v okviru izobraževalnega dela pa tudi na strokovni sredi, posvečeni  »Družinam v 
knjižnici: bralne in ustvarjalne dejavnosti za družine« (62 udeležencev) in »Šolarjem v knjižnici: 
prostočasno branje (61 udeležencev). 

 Program izmenjave knjižničarjev med osrednjimi knjižnicami območja in osrednjo območno 
knjižnico - projekt Mobilnost kadrov v regiji. 

 V sodelovanju z glavnim uredništvom portala Kamra imamo pripravljen program izobraževanja 
knjižničarjev regije za uporabo administracije medregijskega domoznanskega portala Kamra v 
obliki praktično naravnane delavnice. V letu 2017 tovrstnih izobraževanj nismo izvajali, saj knjižnice 
območja niso izrazile tovrstnih potreb. 

2.1.2 promocija območnosti 

 Predstavitve v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje; promocija na Dnevu MKL in Dnevu za 
Poletavce. 

 Predstavitve nalog območnosti skupinam študentom bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL; 
predstavitev območnosti v okviru strokovnih obiskov kolegov iz tujine – študentom bibliotekarstva iz 
Češke in kolegom iz Kitajske, ter Tajvana, ter na strokovnih srečanjih, kjer je koordinator 
območnosti predstavljal izsledke, ki izhajajo iz izvajanja posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice (jesensko strokovno posvetovanje hrvaških splošnih knjižnic v Crikvenici, Hrvaška). 

 Aktivno smo se udeležili dogodka ki je v Bruslju potekal v organizaciji Public Libraries 2020, kjer 
smo kot nacionalni predstavnik splošnih knjižnic kolegom iz drugih držav EU predstavili dobre 
prakse na področju digitalizacije knjižnične dejavnosti v Sloveniji. Sodelovali smo tudi v 
zagovorniški akciji Meet&Greet s člani Evropskega parlamenta. 

 Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo. 

 Objavljanje seznama gradiva kupljenega iz sredstev OOK na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost). 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

 Redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK. 

 V sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic pri NUK nadaljevanje dopolnjevanja podatkov o stanju 
mreže na dan 31. 12. 2016 v okviru projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže na primeru«, ki 
preko spletnega orodja omogoča analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic in izvedbo nadaljnjih 
prostorskih analiz za mreže območij slovenskih OOK. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

 

https://tinyurl.com/AprilMKL2017
http://www.mklj.si/o-nas/obmocnost


2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednja območna knjižnica na območju pripravlja projekte, ki jih preko 

sodelovanja s knjižnicami območja in glede na njihov interes razširja na uporabnike 

osrednjeslovenskega območja: 

 Model beleženja posredovanih informacij, 

 Aplikacija za izterjavo gradiva, 

 Knjižnica za družine, 

 Smernice za starejše, 

 Smernice za mlade, 

 Smernice za brezposelne, 

 Strategija pridobivanja sponzorjev, 

 Knjižnica in socialna omrežja, 

 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz, 

 Spremljanje prireditev in izobraževanj, 

 Koncept razvoja in dela z etničnimi skupinami, 

 Informacijska točka e-gradiv javnih oblasti, 

 Katalog znanja s področja IKT, 

 E-priročnik za pripravo strateškega načrta, 

 Pametne finance – finančno opismenjevanje mladostnikov, 

 Medijsko opismenjevanje mladostnikov, 

 Uvajanje videoiger v knjižnico, 

 Mesto bere, 

 Bralni krog – spodbujanje branja med starejšimi, 

 Dejavnosti za izboljšanje zdravstvene pismenosti uporabnikov knjižnice, 

 Poletavci in NajPoletavci. 

 

Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2014 pričeti projekt vzpostavljanja 

Informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti smo v letu 2016 v okviru izvajanja nalog OOK pričeli s 

praktičnim izvajanjem predstavitev uporabnosti informacijske točke za e-gradiva javnih oblasti, ki je 

bila postavljena na spletni strani osrednje območne knjižnice (http://www.mklj.si/infotocka-e-gradiv) ter 

jih nadaljevali tudi v letu 2017.  

 

V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo smo izvedli 

raziskavo - študijo uporabnikov prireditev za odrasle, na podlagi katere načrtujemo v letu 2018 objavo 

in predstavitev smernic za načrtovanje in vrednotenje uporabniške izkušnje v splošnih knjižnicah na 

primeru prireditvenih dejavnosti. 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

 Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si, 

 Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci (od leta 2013 pri projektu MKL sodelujejo kar štiri knjižnice 
območja) 

 Pilotna nabava in obdelava knjižničnega gradiva MKL in Mestne knjižnice Grosuplje 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

 Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v 
povezavi s COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov). 

 Sodelovali smo v delovni skupini za pripravo Strokovnih izhodišč za spremembe izvajanja posebnih 
nalog OOK (v okviru Centra za razvoj knjižnic NUK). 

 MKL je priključena skupini osmih knjižnic, ki od oktobra 2017 v okviru Združenja splošnih knjižnic 
izvajajo pilotni projekt skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. MKL pri tem sodeluje z 
Mestno knjižnico Grosuplje. 

 Sodelovanje v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK, v okviru katere je bila 

http://www.mklj.si/infotocka-e-gradiv


pripravljena in v letu 2014 dokončana Bibliografija serijskih publikacij po območjih OOK od 1991 do 
2013. 

 Pričeli smo s projektom priprave skupnega portala splošnih knjižnic (v sodelovanju z Osrednjo 
knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

 Sodelovanje v programskem odboru 11 . savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, 
ki je bil oktobra 2017 v Crikvenici (Hrvaška). 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

 Dostop na daljavo do naročenih podatkovnih zbirk preko protokola EZProxy. 

 Aplikacija za beleženje informacij. 

 Aplikacija Izterjave – evidenca neizterjanih terjatev. 

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

 Analiza ponudb obeh slovenskih ponudnikov portalov s pravnimi, davčnimi in finančnimi vsebinami.  

 Pregled stanja Osrednjeslovenskega območja na podlagi podatkov za leto 2016. 

 Analiza statistike uporabe nakupa podatkovnih zbirk iz sredstev OOK 2017. 

 Sodelovanje z OOK in knjižnicami območja pri pripravi akcijskega načrta pristojnemu ministrstvu 
glede IKT opreme - na ravni sistemskih administratorjev OOK v delovni skupini za pripravo 
strokovnih izhodišč sodeluje tudi predstavnik MKL. 

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

 Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor 
tudi demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične 
mreže posameznih regij. 

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

 Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je 
namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici in za študente bibliotekarstva. V 
tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih knjižničarjev iz knjižnic regije v 
OOK MKL. 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

 7 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo se je 
udeležilo 538 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev gostili 51 strokovnjakov (27 ur). 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2017 (druga polovica šolskega leta 2016/2017 in 
prva polovica šolskega leta 2017/2018) nas je obiskalo 2.907 osnovnošolcev (7. razred) in 4.359 
srednješolcev (1. letnik) (80 obiskov, 80 ur). 

 Pri projektu MKL »Poletavci – poletni bralci« so ponovno uspešno sodelovale štiri knjižnice 
območja in vključitev v projekt NajPoletavci (priloga 4). 

 Koordinacija Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviz 2016/2017 in 2017/2018. 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  

 Nadaljevanje storitev, ki jih knjižnice območja pripravljamo same ali v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami (priloga 5). 

 Uporaba smernic za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR na nekaterih spletnih straneh 
knjižnic Osrednjeslovenskega območja (Medvode, Vrhnika). 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

 Izvajali smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico 
Ljubljana, v letu 2017 sta Mariborsko knjižnico obiskali kolegici iz Mestne knjižnice Ljubljana. 

 Sodelovanje v delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za kompetenčne centre, ki je pričela 
delovati v letu 2012. 

 Mestna knjižnica aktivno sodeluje z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami na področju 
delovanja domoznanskega portala Kamra – predsedovanje nadzornemu odboru. 



 Udeležba na sestankih in delavnicah koordinacije območnosti v NUK-u (koordinatorjev območnosti, 
informatikov in domoznancev). 

 Sodelovanje pri portalu Dobreknjige.si. 

2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 

 Vzpostavili smo trajno sodelovanje s Knjižnicami grada Zagreba in od jeseni 2016 do pomladi 2017 
po njihovem vzoru že drugič pripravili natečaj za kratko literarno zgodbo za mlade metaFORA, 
tokrat na temo Urbane zgodbe. 

2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 

 Z osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2017 usklajevali načrte razvoja opreme IKT po 
slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k 
novih e-storitvam na podlagi v letu 2014 pripravljenega popisa IKT opreme v knjižnicah 
osrednjeslovenskega območja. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
Nadaljevali smo izobraževanja za knjižničarje regije z internimi izvajalci na področju specialnih znanj. 
Knjižnicam območja smo tečaje in izobraževanja po konceptu in programu Učnega centra MKL 
ponudili predvsem na tematiko napredne uporabe orodij za delo s preglednicami in analizo podatkov 
(MS Excel), napredne uporabe orodij in znanj za učinkovito delo z besedilnimi vsebinami in podatki ter 
njihove predstavitve (MS Word, oblikovanje tiskovin z orodjem MS Publisher), lektorskih znanj, 
promocije na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube ter znanj s področja 
knjigoveštva. Ponudili smo znanja za napredno uporabo programskih orodji za obdelava fotografij, 
oblikovanje tiskovin za knjižnico, poznavanje problematike sponzorstev in donacij v kulturi. Nudili smo 
tako strokovna znanja s področij strategij iskanja knjižnega in neknjižnega gradiva, (ne)formalne 
biblioterapije in svetovanja za branje, kakor tudi možnost spoznavanja novih tehnologij in programskih 
aplikacij (izobraževanje za uporabo 3D tiskalnika, predstavitev COBISS+ v sodelovanju z IZUM-om, 
izobraževanje za uporabo nacionalnega portala za izposojo e-knjig). Posebno izpostavljamo delavnici 
napredovanja v bibliotekarstvu in pregled možnosti, ki jih za potrebe uporabnikov in zaposlenih na 
temo e-gradiv javnih oblasti in e-demokracija v okviru Infotočke e-gradiv javnih oblasti predstavljamo in 
urejamo na spletni strani OOK. Strokovne srede so nacionalni projekt strokovnega izobraževanja 
mladinskih in šolskih knjižničarjev in širše zainteresirane strokovne in laične javnosti, ki jih zanima 
promocija kakovostne mladinske knjige in kakovostnega branja. Potekajo v organizaciji Pionirske – 
centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, od leta 1972 vsako drugo sredo v mesecu. V 45. 
ciklu Strokovnih sred so se posvetili skupinam uporabnikov knjižnice (družinam, šolarjem, mladim in 
mladim odraslim) ter v povezavi z njimi družinskemu, prostočasnemu, večgeneracijskemu, 
zahtevnejšemu branju. Ob tem pa tudi knjižnemu gradivu oziroma izdajam, ki podpirajo različne oblike 
branja za različne skupine uporabnikov. 
Zbrani so bili podatki za potrebe nadaljnjih analiz stanja lokalnih skupnosti na nivoju občin, kakor tudi 
demografskih in socialno-ekonomskih kazalcev posameznih območji, ki jih pokrivajo knjižnične mreže 
posameznih regij, ki bodo, glede na potrebe, podlaga za nadaljnje analize območja OOK.  
Z osrednjimi območnimi knjižnicami smo v letu 2017 usklajevali načrte razvoja opreme IKT po 
slovenskih knjižnicah - usmerjanje k novim tehnologijam in njihovi vpeljavi v ponudbo knjižnic, k novih 
e-storitvam na podlagi v letu 2014 pripravljenega popisa IKT opreme v knjižnicah 
osrednjeslovenskega območja. 
V letu 2016 smo se pričeli koordinatorji območnosti v povezavi s koordinacijo območnosti pri NUK 
dogovarjati s kolegij iz hrvaških županijskih matičnih služb za splošne knjižnice o možnih skupnih 
sodelovanjih. Prvo tovrstno skupno sodelovanje je bila vključitev treh predstavnikov slovenskih 
splošnih knjižnic (predstavnik OOK je bil koordinator iz MKL) v programski odbor 11 . savjetovanja za 
narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, ki je bil oktobra 2017 v Crikvenici (Hrvaška). Na posvetu je bil 
poseben vsebinski poudarek na predstavitvi dobrih praks slovenskih splošnih knjižnic in stanja 
knjižnične dejavnosti v Sloveniji. Predstavljeni so bili naslednji prispevki: 
- Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana: E-lending Challenges and Opportunities 
- Irena Bezlaj, Mestna knjižnica Ljubljana: Innovative digital services for users of Ljubljana City 

Library website 



- Milena Bon, Eva Kodrič-Dačić i Gorazd Vodeb, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana: 
Organizacija narodnih knjižnica u Sloveniji i trenutne promjene 

- Matjaž Kragelj, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana: Usluge digitalne knjižnice: jučer, 
danas, sutra 

- Srečko Maček, Robert Ožura i Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje: Kamra – digitalizirana 
kulturna baština slovenskih regija (2006. – 2016.) – pregled 

Kolegi iz hrvaških knjižnic bodo predvidoma gosti na strokovnemu posvetovanju sekcij ZBDS 
»Standardi in knjižnice«, ki bo septembra 2018 v Mariboru. 
Sodelovali smo v delovni skupini za pripravo strokovnih izhodišč za spremembe izvajanja posebnih 
nalog OOK (v okviru Centra za razvoj knjižnic NUK), ki lahko služijo tudi kot strokovna podlaga za 
morebitne spremembe Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (priloga 6).  
Na podlagi primerov dobrega odziva strokovne javnosti na v letu 2013 prenovljeno spletno stran MKL 
smo knjižnicam ponudili smernice za poenoteno strukturo spletnih strani knjižnic OSR, s poudarkom 
na prilagoditvah spletnih strani za senzorno ovirane uporabnike. Nekatere knjižnice območja so pri 
prenovi svojih spletnih strani že upoštevale predlagane smernice.  
Izboljševanje ponudbe vsebin na spletnih straneh splošnih knjižnic območja smo nadaljevali s 
projektom Infotočke e-gradiv javnih oblasti. Na vstopnem mestu spletne strani MKL je bila 
vzpostavljena Infotočke e-gradiv javnih oblasti, ki je tudi v pomoč knjižnicam regije. Namenska 
podstran je zbir vseh najpomembnejših portalov, spletnih strani in vsebin, ki nudijo dostop do 
dokumentov ter baz podatkov in e-storitev javnih oblasti, podporo izvajanju e-demokracije v lokalnem 
okolju ter zagotavljajo komunikacijo državljanov z državnimi in lokalnimi organi. Dopolnjena je z 
vsebina s področja spletne varnosti, pravne pomoči, podpore podjetništvu in finančnega poslovanja 
fizičnih oseb v spletnem okolju. Infotočka se redno dopolnjuje, ko so na voljo nove in izboljšane 
storitve in vsebine, pri posameznih vsebinskih sklopih pa objavljamo tudi najpomembnejše medijske 
odzive, ki podrobneje opredeljujejo posamezne e-storitve ali e-vsebine, vezane na javne nosilce 
oblasti. V letu 2016 smo pričeli praktične predstavitve uporabnosti informacijske točke za e-gradiva 
javnih oblasti tudi v okviru izvajanja nalog OOK na izobraževanju »E-gradiva javnih oblasti, e-
demokracija«, ki je bilo spomladi organizirano v okviru Učnega centra MKL, uporabnikom pa vsebine 
predstavljamo že dlje časa, preko ciljno usmerjenih tečajev in delavnic (npr. Kako postati eDržavljan?, 
eZdravje v praksi, Varnost na spletu, Info točka javnih nosilcev oblasti, ipd.). Na podlagi primerov 
dobrega odziva strokovne javnosti na projekt vzpostavitve Informacijske točke za e-gradiva javnih 
oblasti smo nadalje v okviru izvajanja nalog OOK knjižničarje območja usposabljali za uporabo 
informacijskih točk za e-gradiva javnih oblasti (promocija infotočke e-gradiv javnih oblasti: uro in pol 
dolga predstavitev v okviru NUK-ovega izobraževanja na temo pismenosti (15. 3. 2017), triurno 
izobraževanje v okviru Učnega centra MKL (21. 3. 2017), tričetrturna predstavitev na ACS-u 
pripravljavcem nacionalnega programa digitalne pismenosti (24. 3. 2017), predstavitev na strokovnem 
dogodku April v MKL 2017 (19. 4. 2017), v povezavi z izobraževalnimi oblikami za končne uporabnike, 
predvsem na področju spodbujanja digitalne pismenosti. 
MKL je priključena skupini osmih knjižnic, ki od oktobra 2017 v okviru Združenja splošnih knjižnic 
izvajajo pilotni projekt skupne nabave in obdelave knjižničnega gradiva. Z MKL izvaja projekt skupaj z 
Mestno knjižnico Grosuplje, za katero MKL naroča in obdela del planiranega prirasta Knjižnice 
Grosuplje pri dveh namensko izbranih dobaviteljih.  Pričakovani rezultati projekta so: 
- opredelitev povečanega obsega dela na izvod oz. na naslov v posameznih postopkih nabave in 

obdelave: izbor, nakup, dobava, inventarizacija, zaščita in oprema, katalogizacija, distribucija; 
- specifikacija dopolnitev sistema COBISS za podporo skupne nabave in obdelave med več 

knjižnicami 
- specifikacija priporočil za knjižnice z namero sodelovanja v postopkih nabave in obdelave 
MKL je do konca leta 2017 za knjižnico Grosuplje pridobila in obdelala v katalogu COBISS 324 enot 
knjižničnega gradiva v skupni vrednosti 5.951,00 EUR, za kar je bilo porabljenih okvirno 45 ur 
dodatnega dela. 
Projekt se izvaja formalno do konca junija, ko bo skupina sodelujočih knjižnic oddala in evalvirala 
rezultate in uspešnost projekta, ter ugotovila možnost za morebitno nadaljevanje in nadgrajevanje 
projekta v skladu z že opravljenimi študijami. 
Knjižnicam regije smo svetovali na celotnem področju knjižnične dejavnosti ter pri načrtovanju lokalnih 
računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov. V skladu z novim strateškim 
obdobjem smo aktivno vključevali knjižnice območja v različne projekte MKL. Nadaljevali smo z redno 



komunikacijo s splošnimi knjižnicami območja, ki je po svoji obliki svetovalne in posvetovalne narave. 
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za 
učence in dijake (v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo).  
Aktivno smo se udeležili dogodka ki je v Bruslju (Belgija) potekal v organizaciji Public Libraries 2020, 
kjer smo kot nacionalni predstavnik splošnih knjižnic kolegom iz drugih držav EU predstavili dobre 
prakse na področju digitalizacije knjižnične dejavnosti v Sloveniji. Sodelovali smo tudi v zagovorniški 
akciji Meet&Greet s člani Evropskega parlamenta. 
Pričeli smo s projektom priprave skupnega portala splošnih knjižnic (v sodelovanju z Osrednjo 
knjižnico Srečka Vilharja Koper in Osrednjo knjižnico Celje). Začetna faza je bila namenjena analizi 
stanja, izhodiščem in idejni zasnovi, trenutno pa smo še v fazi izbire najustreznejšega izvajalca, pri 
financiranju pa usklajujemo možnosti skupnih interesov z Združenjem splošnih knjižnic. V fazi 
vzpostavitve in implementacije delovanja portala (v letu 2018) pa bo dogovorjena tudi permanentnejša 
oblika vzdrževanja vsebinskega koncepta s predvidoma deljenim skrbništvom nad trajnostjo projekta, 
ki naj bi si ga po predvidevanjih delili Mariborska knjižnica in Mestna knjižnica Ljubljana. 
Knjižnicam območja nudimo možnost programa mentorstva v osrednji območni knjižnici (OOK), preko 
katerega se lahko strokovni delavci iz osrednjih knjižnic območja natančneje seznanijo z nalogami 
OOK, organizacijo in delovanjem OOK ter s storitvami, servisi in dejavnostmi, ki jih kot vzorčne ali 
nacionalno pomembne razvija OOK. Program mentorstva v osrednji območni knjižnici je namenjen 
vsem zaposlenim v knjižnicah osrednjeslovenske regije, ki se želijo informirati o nalogah območnosti. 
Mentorski program je zasnovan v trajanju največ treh delovnih dni in je individualno prilagojen glede 
na potrebe vsakega posameznega udeleženca. V letu 2017 nobena izmed knjižnic ni izrazila želje po 
tovrstnem programu za svoje (predvsem novo)zaposlene in kandidate za bibliotekarski izpit. 
Na portalu Dobreknjige.si poleg Mestne knjižnice Ljubljana sodelujejo skoraj vse (torej osem) knjižnic 
območja (Knjižnica Domžale, Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Knjižnica Medvode, trenutno na 
portalu aktivno ne sodeluje le Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica), s skupno 27 vnašalci vsebin, kar 
nas uvršča na prvo mesto med vsemi območji, z največjim prirastom novih zapisov (147), pri številu 
vpogledov v zapise knjižnic območja v letu 2017 pa z 391.156 ogledi za skoraj 200.000 ogledov 
prekašamo naslednje območje z največ ogledi. Osrednjeslovensko območje je še vedno tisto, ki v 
skupnem seštevku prinaša največje število zapisov objavljenih na portalu (33,3 % vseh objavljenih), 
največji prirast zapisov v preteklem letu (31,41 % vseh objavljenih), posledično je tudi največ ogledov 
zapisov na portalu Dobreknjige.si iz našega območja, tako za leto 2017 (32,8 % vseh ogledov), kakor 
tudi za celotno obdobje delovanja portala (29,76 % vseh ogledov). 
Sodelujemo pri pripravi vseh pomembnejših razvojnih dokumentov in analiz na področju slovenskega 
splošnega knjižničarstva (npr. pripombe na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025, 
Pravilnik o razvidu knjižnic, osnutek Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, Strokovna 
izhodišča za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK, itd. ), izvajamo odmevne (tudi nacionalne) 
projekte. 
V letu 2017 so pri projektu MKL Poletavci ponovno zelo uspešno sodelovale štiri knjižnice območja – 
Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Cankarjeva knjižnica Vrhnika. Priključile so se 
tudi projektu NajPoletavci, ki smo ga v MKL pričeli izvajati v letu 2015. Skupno je sodelovalo 1.873 
otrok in mladih (1.758 Poletavcev in 115 NajPoletavcev), od tega petina (393) iz knjižnic območja : 
- Knjižnica Litija: 62 (57 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Logatec: 116 (111 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnica Medvode: 74 (66 Poletavcev in 8 NajPoletavcev), 
- Cankarjeva knjižnici Vrhnika: 141 (120 Poletavcev in 21 NajPoletavcev). 
V letu 2016 je sodelovalo 1.667 otrok, od tega skoraj petina (358) iz knjižnic območja (Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika – 91, Knjižnica Logatec – 111, Knjižnica Litija – 71 in Knjižnica Medvode 85). V letu 
2015 je sodelovalo 1.423 otrok, od tega skoraj četrtina (309) iz knjižnic območja (Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika – 86, Knjižnica Logatec – 85, Knjižnica Litija – 71 in Knjižnica Medvode 67). V letu 2014 je bilo 
vseh Poletavcev skupaj 1.277 (od tega že takrat tudi kar četrtina (318) iz knjižnic območja. 
Podrobnejše poročilo o skupnem projektu, kakor tudi po posameznih knjižnicah je v prilogi 4. 
metaFORA je projekt za spodbujanje ustvarjalnega pisanja in izražanja. Deluje kot poligon za 
uveljavljanje mladih avtorjev, saj ponuja možnost za izražanje kreativnosti s področja literarnega 
ustvarjanja. Natečaj, ki smo ga razpisali v sodelovanju s Knjižnicami grada Zagreba, je potekal od 15. 



novembra 2016 do 15. marca 2017. Namenjen je bil mladim, med 15 in 25 letom. Na natečaj smo 
prejeli 41 zgodb, ki so sledile elementom fantastike, grozljivke, utopije ali ostalim razvojnim oblikam, ki 
segajo od pravljic do mitov in futurističnih zgodb. Zaključna prireditev in podelitev nagrad je potekala 
21. aprila 2017. 
Pripravili in izvedli smo program strokovne izmenjave med MKL in Mariborsko knjižnico, ki sta se je 
udeležili dve strokovni delavki MKL. Izmenjava je trajala tri dni, program pa je bil naravnan na 
strokovne vsebine po željah obeh udeleženk. 
Iz dostopnih podatkov o razvitosti knjižnične dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju je moč 
sklepati, da je območje med najbolj razvitimi, kar je ne nazadnje tudi rezultat uspešnega izvajanja 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice.  
 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 

 Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega 
izvoda na podlagi določil Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006 in 86/2009) 
ter se aktivno vključevali v pripravo in izvajanje morebitnih normativnih rešitev problematike 
ravnanja s knjižnično kulturno dediščino. 

 Regiji nudimo tudi okvirne smernice, ki se nanašajo na projekt Moja ulica – raziskovanje ulic, trgov 
in mestnih predelov, delovanja društev, zgodovine industrije in obrti, življenja lokalnih znamenitih 
osebnostih; samo v primeru, da tema ni primerna za projekt, jim s svetovanjem pomagamo pri 
izboru teme. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

 Dejavnost izvajamo v povezavi s Službo za pridobivanje knjižničnega gradiva v NUK v sklopu svoje 
redne dejavnosti. Preko kontaktov pri neformalnem pridobivanju raznovrstnih domoznanskih gradiv 
pri posameznikih, društvih, zavodih, ipd. smo obvestili 106 zavezancev za obvezni izvod glede 
obveznosti pošiljanja OI v NUK. Povratnih informacij o zavezancih za OI, ki bi jih posredovali v 
NUK, ni bilo. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

 Strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne knjižnice o 
morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in zakonskimi 
določili. 

3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

 Predstavitve v sklopu Festivala za tretje življenjsko obdobje (s programom v knjižnicah v času 
trajanja festivala), Dneva MKL in Dneva za Poletavce. 

 Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo. 

 Objave na družbenih omrežjih, tako portala Kamre, kakor tudi posameznih knjižnic območja, ki na 
portal prispevamo vsebine. 

 Permanentno smo ažurirali seznam potencialnih ustvarjalcev gradiv, primernih za lokalno in 
območno domoznansko zbirk, naslovnike smo obveščali o naših dejavnostih preko različnih 
komunikacijskih poti. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

 Permanentno spremljanje lokalnih glasil na območju OOK; vključevanje v letu 2014 pripravljeno 
bibliografijo; na podlagi sestanka knjižnic območja smo se dogovorili za razdelitev pristojnosti za 
zbiranje in obdelavo domoznanskih serijskih publikacij po osrednjih knjižnicah ter razdelitev popisa 
člankov znotraj območja osrednjeslovenske regije. 

 Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK. 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

 V letu 2017 v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične 
zbirke MKL ni bilo potrebe po redigiranih zapisih, saj smo za potrebe območja dokončno redigirali 



vse stare zapise že v letu 2014. 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

 Digitalizirali smo publikacije v slovenskem jeziku do 1800, kar predstavljajo dragocenosti 
nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena. Projekt smo dopolnili s publikacijami - 
kulturnimi spomeniki,  ki se vsebinsko ožje navezujejo na Ljubljano, oziroma njeno zgodovino 
(dragocenosti, pomembne za zgodovino in domoznanstvo Ljubljane ali Slovenije nasploh) do 1800, 
vključno z neslovenskimi publikacijami, večinoma nemškimi, natisnjenimi v Ljubljani. 

 Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, 
da so z namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene 
ali več digitalnih zbirk na portalu Kamra. 

3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
V letu 2017 so koordinatorji domoznanske dejavnosti iz vseh slovenskih OOK v sodelovanju s 
koordinacijo izvajanja posebnih nalog OOK pri NUK pripravili analizo domoznanske dejavnosti v 
slovenskih splošnih knjižnicah, MKL je analiziral stanje na dan 31. 12. 2016 tudi za Osrednjeslovensko 
območje (priloga 7). 
Vsebinski načrt Kamre za leto 2017 je bil izpolnjen s strani MKL, s strani knjižnic regije pa celo 
presežen, čemur je botrovalo financiranje projektov digitalizacije vsebin za portal Kamra. Kot rezultat 
dobrega sodelovanja z regijo smo uporabnikom portala Kamra tako ponudili 19 novih digitalnih zbirk 
(od tega enajst iz MKL) in podzbirk s pripadajočimi 760 multimedijskimi elementi (390 iz MKL) (priloga 
8).  Vsebine, ki jih objavljamo na portalu Kamra, smo promovirali preko sedaj že ustaljenih kanalov. 
Načrtovano delavnico vnosa vsebin na Album Ljubljane / Album Slovenije na temo športa in športnega 
udejstvovanja smo bili zaradi premajhnega števila prijav prisiljeni odpovedati. Ker so vsakoletno 
izobraževanje za vnašalce na portal Kamra pripravili na sedežu glavnega uredništva v Celju ter ker v 
letošnjem letu na območju nimamo novih vnašalcev, se potreba po dodatnem izobraževanju 
samostojnega vnašanja vsebin na Kamro ni pojavila. Smo pa redno svetovali in pomagali vnašalcem 
na območju pri vnosu digitalnih zbirk na portal, v enem primeru smo pripravljeno gradivo za digitalno 
zbirko za knjižnico na našem območju tudi sami vnesli. Prav tako smo knjižnicam območja pomagali z 
vnosom vnaprej pripravljenih novic za portal Kamra. 
Portal Kamra smo predstavljali skupinam učencev in dijakov v okviru projekta Rastem s knjigo.  Skozi 
vse leto smo zbirali spomine in stare fotografije za uporabnike, ki gradivo prinesejo v knjižnico za 
takojšnjo digitalizacijo. Izbrane vsebine s portala so bile prikazane na LCD prikazovalnikih v knjižnici. 
Objavljali smo na Twitter profilu Kamre. V drugi polovici leta smo začeli tudi aktivno pripravljati regijski 
domoznanski natečaj, ki ga načrtujemo v začetku leta 2018.   
V pomoč pri pripravi zgodb na portalu Kamra je knjižnicam območja služila tudi strojna oprema, 
kupljena iz sredstev OOK v preteklih letih: 
- A4 skener Canon CanoScan LIDE 100,  
- A3 skener Epson Expression 10000 XL, 
- digitalni fotoaparat Nikon D5000 z objektivom AF-S 18-105mm 1:3.5-5.6, 
- stojalo za fotoaparat Velbon Sherpa 600R, 
- snemalnik zvoka ZOOM H4n,  
- dekoder ION VCR2PC za digitalizacijo VHS video podatkovnih nosilcev. 
Digitalizirali smo publikacije v slovenskem jeziku do 1800, kar predstavljajo dragocenosti 
nacionalnega, kulturnega in raziskovalnega  pomena. Projekt smo dopolnili s publikacijami - kulturnimi 
spomeniki,  ki se vsebinsko ožje navezujejo na Ljubljano, oziroma njeno zgodovino (dragocenosti, 
pomembne za zgodovino in domoznanstvo Ljubljane ali Slovenije nasploh) do 1800, vključno z 
neslovenskimi publikacijami, večinoma nemškimi, natisnjenimi v Ljubljani. 
Za vse gradivo smo v sodelovanju s strokovno službo pri NUK v skladu s strokovnimi smernicami 
pripravili tehnično dokumentacijo za potrebe izvedbe digitalizacije, ki smo jo izvedli s pomočjo zunanjih 
izvajalcev. Gradivo je v celoti objavljeno na portalu dLib.si. Poseben dogovor z nosilci avtorske pravice 
o prenosu avtorskih pravic za objavo ni bil potreben, saj je gradivo starejšega datuma. Skupno smo 
digitalizirali 29.500 strani gradiva, večinoma formata A4, v slovenščini, tudi bohoričici, in nemščini, 



večinoma nemški gotici. Z digitalizacijo smo omogočili javni dostop v e-obliki do zbirke redkih in 
dragocenejših publikacij, ki predstavljajo knjižne kulturne spomenike in jih hranimo v fondih Slovanske 
knjižnice in tako dopolnili zbirko vsebin, ki se navezujejo na zgodovino ljubljanskega območja in širše 
krajine. Število objavljenih digitalnih dokumentov in skenogramov na portalu dLib.si se redno 
povečuje, predvsem na račun objav posameznih sklopov izvorno digitalnih vsebin, kompletiranja 
posameznih korpusov predhodno digitaliziranih vsebin. A vendar, primerjava s preteklimi leti naj bi 
kazala, kot da naj bi se uporaba gradiv, ki jih na portal dLib.si objavljamo v naši OOK, občutno 
zmanjšala, vendar tega ni moč preveriti. Statistični podatki orodja dLib eSTATISTIKE žal za leto 2017 
ne odražajo primerljivih podatkov s preteklimi leti, saj je Služba za razvoj in upravljanje digitalne 
knjižnice NUK v letu 2017 bistveno spremenila način beleženja uporabe portala in izključevanje 
avtomatskih spletnih robotov, ki se v pomoč spletnim iskalnikom pri indeksiranju vsebin spletnih 
vsebin. K spremenjenemu beleženju uporabe vsebin na portalu dLib.si je prispevala še prenova 
portala in od tod nelogični in nenavadni rezultati, ki tako odstopajo od rezultatov prejšnjih let, ko smo 
lahko na podlagi statistike ugotavljali vsaj nekakšen trend. K nižji statistiki pa pripomore tudi dejstvo, 
da so bila digitalizirana gradiva iz naših projektov za leto 2016 na portalu dLib objavljena šele v letu 
2018, torej več kot leto dni kasneje kot so bila predana službi, ki skrbi za portal, posledično v tem 
obdobju njihova uporaba ni bila mogoča, ter z njo morebitna statistika uporabe tega gradiva. 
Knjižnicam na območju smo v obliki projekta financiranja digitalizacije vsebin za Kamro omogočili, da 
so z namenskimi sredstvi digitalizirale del gradiva lokalnega pomena in ga objavile v obliki ene ali več 
digitalnih zbirk na portalu Kamra. Knjižnica Litija je digitalizirano gradivo lokalnega pomena uvrstila v 
dve digitalni zbirki: Usoda trgovske družine Bergmann iz Litije in Spominska obeležja prve svetovne 
vojne v Litiji, Šmartnem in okolici. Knjižnica Logatec je digitalizirala del zapuščine pomembnega 
logaškega rojaka, dr. Andreja Gosarja. Cankarjeva knjižnica Vrhnika se je lotila digitalizacije 
Cankarjevih prvotiskov ter razglednic Vrhnike in njene okolice, gradivo pa je objavila v digitalni zbirki 
Cankarjev koledar 2018. Hkrati je objavila digitalno zbirko o vzdrževalnih službah v Industriji usnja 
Vrhnika. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je nadgradila ter v celoti prevedla v angleški jezik že 
obstoječo zbirko Plečnikova dela v Kamniku in okolici, pripravila in objavila pa je tudi digitalno zbirko o 
alpskem območju z dolino Kamniške Bistrice na starih razglednicah do druge svetovne vojne. 
Knjižnica Medvode se je odločila digitalizirati del gradiva iz svoje domoznanske zbirke, ki ga je nato 
razvrstila v digitalni zbirki z naslovoma Medvoška kultura in Medvoški kraji. 
Aprila 2017 smo organizirali sestanek direktorjev vseh osmih knjižnic osrednjeslovenske regije na 
temo bibliografije domoznanskih serijskih publikacij in s tem povezane koordinacije obdelave 
domoznanskih člankov na nivoju regije. Namen sestanka je bil spodbuditi knjižnice regije k večji 
udeleženosti pri obdelavi domoznanskih člankov in predlagati oz. dogovoriti shemo obdelave, ki bi 
ustrezala večini. V okviru koordinacijskega dela osrednje območne knjižnice smo predlagali razdelitev 
pristojnosti za zbiranje in obdelavo domoznanskih serijskih publikacij po osrednjih knjižnicah ter 
razdelitev popisa člankov znotraj območja osrednjeslovenske regije. Nacionalna bibliografija 
domoznanskih serij v e-obliki bo na tej podlagi vključevala pri vsakem naslovu akronime knjižnic, ki 
določene serijske publikacije tudi domoznansko obdelujejo oz. izvajajo katalogizacijo člankov. Na 
Osrednjeslovenskem območju tako načrtujemo redno sodelovanje med direktorji knjižnic in knjižničarji 
– domoznanci na temo katalogizacije člankov za potrebe Slovenske bibliografije. Ugotovili smo tudi, 
da je bilo temu področju domoznanske dejavnosti v nekaterih knjižnicah posvečeno premalo 
pozornosti in načrtovanja, zato več knjižnic nima ustrezno usposobljenih kadrov.  
V letu 2017 v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke 
MKL ni bilo potrebe po redigiranih zapisih, saj smo za potrebe območja dokončno redigirali vse stare 
zapise že v letu 2014, ko smo prenesli domoznanski šifrant iz polja 992 v polje 993. Novih oz. tekočih 
domoznanskih zapisov ni potrebno redigirati, odkar imamo domoznanski šifrant. Iz vidika  
katalogizacije, lahko rečemo, da je bil domoznanski šifrant dodeljen 1.593 novim zapisom starega 
gradiva. Ti zapisi so večinoma članki z domoznansko vsebino iz starih serijskih publikacij, ki so bile že 
vnesene v katalog kot letniki. 
Navajamo, da strokovne službe knjižnice MKL po potrebi obveščamo pristojne službe nacionalne 
knjižnice o morebitnih zavezancih za obvezni izvod, ki še niso seznanjeni z ustreznimi postopki in 
zakonskimi določili. Število, ki navajamo glede informiranja zavezancev za obvezni izvod tako 
predstavlja število naših neformalnih iskanj domoznanskih gradiv, kjer obenem ponudnike vedno 
obveščamo tudi o dolžnostih iz naslova obveznega izvoda. 



Naloge, vezane na ravnanje z obveznim izvodom so usklajene s priporočili in navodili nacionalne 
knjižnice in tudi potekajo v sodelovanju tako z NUK, kakor tudi ostalimi strokovnimi službami. 
Razvitost domoznanske dejavnosti na Osrednjeslovenskem območju, predvsem na področju 
digitalnega domoznanstva, se glede na podatke in statistike izboljšuje, kar je tudi posledica 
uspešnega sodelovanja s knjižnicami na območju pri pripravi skupnih projektov na portalih Kamra in 
dLib.si, kjer se uvrščamo med najbolj uspešna območja. 
 
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? 

DA NE 
  

 

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika regionalnega pomena? 

DA NE 
   

gradiva knjižnica nima 

4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika lokalnega pomena? 

DA NE 
   

gradiva knjižnica nima 

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 Medvode (2 seznama, 762 enot) 

2. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (2 seznama, 1.889 enot) 

3. 

4. 

 

SKUPAJ: 4 seznami (2.651 enot) 

 

Učinki in doseženi rezultati: 
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z 
Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem 
postopku obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil 
NUK.  
Za bolj usklajeno izvajanje naloge smo pripravili navodila za postopke usmerjanja izločenega 
knjižničnega gradiva iz knjižnic osrednjeslovenske regije.  
Splošne knjižnice pogosto prejemamo darove bralcev. Le-ti gradiva ne ponudijo tudi nacionalni 
knjižnici, ki je nacionalni zavezanec za hrambo t. i. slovenike. Knjižnice območja so bile pozvane, da v 
kolikor knjižnice tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih lahko v koordinaciji z 
MKL posredujejo v NUK-ov repozitorij obveznih izvodov, če jih tam še ni. 
 

 



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. 
 
Obvezni prilogi

3
: 

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

 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
13. 2. 2018  mag. Teja Zorko 
 

 
Posebne priloge

4
 (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. 
 

                                                      
3
 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 

4
 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA GRADIVA IN INFORMACIJ   

1.1 Načrtovani in realizirani prirast v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo

 A. OBVEZNI IZVOD

 Monografske publikacije 1.340 1.387

 Serijske publikacije 600 720

 Neknjižno gradivo 77 111

 SKUPAJ 2.017 2.218

 B. NAKUP

 Monografske publikacije 0 0 0 0

 Serijske publikacije 0 0 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0 0 0

 Podatkovne zbirke 3 3 3 3

 od tega podatkovne zbirke:

  - nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega 

območja
3 3 3 3

  - nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega      

območja izven lokacije knjižnic
3 3 3 3

 SKUPAJ 0 0 0 3

 SKUPAJ A + B 2.017 2.221

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki

 Monografske publikacije 1.240 100

 Serijske publikacije 550 50

 Neknjižno gradivo 60 37

 SKUPAJ 1.850 187

 Monografske publikacije 0 0

 Serijske publikacije 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0

 Elektronski viri 3 1

 od tega elektronski viri:

  - dostopni z lokacije knjižnice 3 1

  - z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 3 1

 SKUPAJ 0 0

 SKUPAJ A + B 1.850 187

 1.2 Podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi za potrebe območja ali na 

nacionalnem nivoju (samostojno ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami) 

skupaj prirast

 Število vsebinskih enot (gesel), ki so jih knjižnice območja prispevale v 

biografske podatkovne zbirke
- -

 Število vsebinskih enot (zapisov), ki so jih knjižnice območja prispevale na            

portal DOBREKNJIGE.SI 
768 147

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 90.941 124

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 

območje
239.250 22.820

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 5.425 760

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 

območje
10.547 1.878 dodati zbirko 

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-17-091005

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

 1.3 Člani ter posredovanje gradiva in informacij 

 Število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)

 Število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)

 Število vseh članov 84.853

  - od tega število članov širšega območja OOK 4.725

  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 228.026

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih 

po medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 1.970

 Število kopij dokumentov, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po 

medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 0
 Število za končnega uporabnika brezplačno elektronsko posredovanih 

dokumentov na območju (aktiva) 82

 SKUPAJ AKTIVA 2.052

 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 230.078

 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih OOK gradi sama in so 

pomembni za širše območje OOK - št. vpogledov -

 Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki jih OOK gradi sama ali v sodelovanju 

s knjižnicami na območju - št. vpogledov -

 Uporaba portala DOBREKNJIGE.SI - št. vpogledov v zapise knjižnic območja 391.156

 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 875.788
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 113.063

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice

iz celotnega 

območja 

OOK   

od tega iz 

širšega  obm. 

OOK

  - število prijav 10.193 4.512
  - število članov 874 391

 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 

  - število prijav 6.389 2.838
  - število čanov 548 246

 Uporaba e-knjig prevzem izposoja
  - uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - -
  - uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) - -

 Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0
 Indeks prirasta #DEL/0!

 2.  STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK

število število ur

 2.1    Tematska svetovanja za območje OOK [brez 2.1.1, 

2.1.2 in 2.1.3]
705

 2.1.1  Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 463 298

 2.1.2  Promocija območnosti 40
  2.1.3  Sodelovanje z nacionalno knjižnico 2 350

  2.2    Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)

 2.2.1   - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 23

 2.2.2   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 3

 2.2.3   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 5

 2.2.4   - skupni projekti mednarodnega sodelovanja 1

 2.3    Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na 

posameznem območju ali v vsej državi
3

 2.4    Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 

potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju
4 225

 2.5   Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
1 45

 2.6    Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 

bibliotekarstva s širšega območja 

[vnesite število 

oseb]

[št. ur. na 

udeležen.]

 2.7    Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 

bibliopedagoških dejavnosti 
275 140

[vnesite število 

udelež.] 2.411

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 20

 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 5 320

 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
1 10
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

 3.1    Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za 

knjižnice na območju 
[št. knjižnic]

 3.2    Informiranje zavezancev za obvezni izvod 
[št. zavezancev] 

106

 3.3    Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici [število ur] [št. posredov.]

 3.4    Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih 

zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK

[število oblik] 

52

 3.5    Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 

območja 

[število 

organiziranih 

izobraževanj/ 

svetovanj] 2

 3.6    Izvajanje normativne kontrole 
[število 

redigiranih 

zapisov]

 3.7    Izvajanje digitalizacije
[število 

projektov] 10

 3.8    Domoznanski projekti
[število 

projektov]

 4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA

 Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot
št. izbranih 

enot

 SKUPAJ: 4 2.651 0

Datum: 13. 2. 2018

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
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Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2017

Izvajanje  27. čl. ZKnj
SKUPAJ 

MK

Skupaj 

drugi viri
SKUPAJ 

Sredstva MK Drugi MK Drugi MK Drugi MK Drugi

Stroški dela* 0,00 33.622,76 27.644,88 0,00 61.267,64 61.267,64

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00

Število oseb, ki opravljajo naloge*** 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00 4,00

Stroški nakupa gradiva (brez 

podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 18.201,59 18.201,59 0,00 18.201,59

Skupaj stroški nakupa knjižničnega 

gradiva 18.201,59 0,00 18.201,59 0,00 18.201,59

Programski materialni stroški 

digitalizacije 3.386,35 3.386,35 0,00 3.386,35

Stroški izobraževanj 39,04 39,04 0,00 39,04

Stroški medknjižnične izposoje 4.390,48 4.390,48 0,00 4.390,48

Drugi programski materialni stroški 500,00 214,90 714,90 0,00 714,90

Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 22.592,07 0,00 34.161,80 0,00 31.246,13 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:
13.2.2018 mag. Teja Zorko

** Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je mera števila zaposlenih delavcev v razmerju glede na enega zaposlenega s polnim delovnim časom v enem letu. Primer: V knjižnici so zaposleni trije 

delavci: dva od njih za četrtino delovnega časa, eden pa za polovični delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).

*** Štejemo število oseb (izraženo v celih številih, brez decimalk). Končna vsota je torej število vseh oseb, ki delajo na posebnih nalogah OOK za območje. Primer za 2,50 EPZ:

Knjižnica: Mestna knjižnica Ljubljana

Številka pogodbe: 3340-17-091005

* Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.

Zagotavljanje 

povečanega in 

zahtevnejšega izbora 

knjižničnega gradiva 

in informacij

Strokovna pomoč 

knjižnicam območja

Koordinacija zbiranja, 

obdelave in hranjenja 

domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 

izločenega 

knjižničnega gradiva 

s svojega območja



PRILOGA 3: Katalog izobraževanj Učnega centra MKL 2017 
http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanja_2017.pdf  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/izobrazevanje/izobrazevanja_2017.pdf


PRILOGA 4: Poročilo o projektih Poletavci in NajPoletavci 2017 



Zaključno poročilo projektov Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci 2017 
 
1. Namen in cilji projektov 
Projekta sta namenjena otrokom in mladim med sedmim in šestnajstim letom starosti. Glavni cilji so: 

- spodbujanje bralnih navad v času poletnih počitnic,  
- izboljšanje bralnih veščin pri otrocih (začetnikih v branju in samostojnih bralcih), 
- obiskovanje knjižnice med počitnicami. 

 
2. Povzetek projekta 

S prireditvijo Dan za Poletavce in NajPoletavce v Parku slovenske reformacije smo v petek, 22. 
septembra, zaključili letošnja poletna bralna projekta za otroke. Pol ure na dan je trideset dni med 
počitnicami bralo 673 Poletavcev, 20 izmed njih iz tujine (Banjaluka, Novi grad, Teslić, Berlin in 
Prosek), tri knjige pa je prebralo in svoje vtise na spletni strani MKL zabeležilo 57 NajPoletavcev. 
Skupaj s slovenskimi splošnimi knjižnicami, ki tudi sodelujejo v našem projektu, smo letošnjim 
Poletavcem in NajPoletavcem podelili 1.873  majic in priznanj.  
 
Sedmo leto zapored smo naše bralne kotičke opremili s promocijskim gradivom in izpostavili dobre 
knjige, otroci pa so izbrali, kar so brali trideset dni vsaj pol ure na dan. 
  
Na zaključni prireditvi v znamenju Ljubljane – mesta literature so se nam pridružili: Boštjan Gorenc -   
Pižama, Andrej Štular, Tačke Pomagačke, otroci so se ustvarjali v striparski delavnici, brali in se družili 
s kužki, se igrali igri Najdi črke in Sestavi pesem, se zabavali z Mačkom Murijem, preizkušali igrače iz 
naše Igroteke, obiskali Potujočo knjižnico in se sproščali v bralnem kotičku. Za NajPoletavce pa smo 
pripravili pravo literarno sobo pobega. Po prejemu zasluženih majic in priznanj smo imeli še žrebanje 
za številne nagrade naših donatorjev. 
 
Glavno nagrado set za badminton, ki ga je podarilo podjetje Hervis, je dobila Poletavka Nasja Bučar, 
podelili pa smo tudi številne druge nagrade za Poletavce in njihove starše. Med NajPoletavci se je 
glavne nagrade razveselila Tara Ferbežar, ki je prejela bralnik, dar podjetja Biblos. 
 
Poletavcem iz tujine so priznanje in majico podelili učitelji dopolnilnega pouka slovenskega jezika pri 
pouku ali priredili svečano podelitev.  

Glavne nagrade – dvanajst setov za badminton, ki jih je podarilo podjetje Hervis, so se razveselili: 

- v Mestni knjižnici Ljubljana: Nastja Bučar, 
- v Cankarjevi knjižnica Vrhnika: Jure Grčar, 
- v Knjižnici Črnomelj: Filip Peteržinek, 
- v Knjižnici Logatec: ni podatka, 
- v Knjižnici Litija: Jure Koci, 
- v Knjižnici Medvode: Martin Grabnar , 
- v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica: Martin Dijak, 
- v Knjižnici Miklova hiša Ribnica: Jan Košir, 
- v Knjižnici Šentjur: Maj Senger, 
- v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič: Filip Grm  
- v Lavričevi knjižnici Ajdovščina: Tadej Črnigoj 
-  v Ljudski knjižnici Metlika: Lev Cimerman Hudopisk, 



 

Skupnega donatorja glavne nagrade za NajPoletavce nam ni uspelo dobiti, zato je vsaka sodelujoča 
knjižnica za glavno nagrado poskrbela sama. 

V Mestni knjižnici Ljubljana smo Poletavcem podelili tudi osem paketov presenečenj: 

- 5 mešanih paketov presenečenja, ki so jih darovali Vo-ka, UniCredit Bank, Žito 
- 2 paketa presenečenja, ki jih je pripravila Knjigarna Konzorcij ter 
- 1 paket presenečenja, ki ga je pripravilo Lutkovno gledališče Ljubljana. 

NajPoletavce smo nagradili s 5 nagradami: 

1. Biblos: bralnik, 
2. Biblos: 3 x E-knjiga  Lare Pukovič, POLETJE V GOSTILNI 
3. Lutkovno gledališče Ljubljana: Najstniški abonma 

Vo-ka in UniCredit sta prispevala nagrade tudi za ostale sodelujoče knjižnice v projektu NajPoletavci 
(pisala, beležke, ovratne trakove, balone). 

S paketi presenečenja, ki smo jih pripravili v Mestni knjižnici Ljubljana, smo razveselili tudi tri starše  
sodelujočih otrok.  

3. Sodelujoči pri projektu  

Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka projekta, sodelujejo tudi5: Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Črnomelj,  Knjižnica Jurij Vega Dol pri 
Ljubljani, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, 
Knjigarna Konzorcij, Knjižnica Šentjur,Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič , Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina in Ljudska knjižnica Metlika Vse knjižnice organizirajo lastne zaključne prireditve v svojem 
kraju, razen Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani, ki se ob zaključku pridruži Mestni knjižnici Ljubljana.  

Letos so nas podprli: Hervis d. o. o., Tiskarna Koštomaj, Collegium Graphicum, Knjigarna Konzorcij, 

Biblos, Lutkovno gledališče Ljubljana, Vo-ka, UniCredit Bank in Žito . Lokalni donatorji posameznih 

                                                      
5
 V projekt se v letu 2018 vključujejo knjižnice iz Cerknice, Brežic in Kamnika.  

http://www.ckv.si/
http://www.ckv.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.crn.sik.si/
http://www.dollj.sik.si/default.aspx
http://www.dollj.sik.si/default.aspx
http://www.knjiznica-litija.si/
http://www.log.sik.si/
http://www.knjiznica-medvode.si/
http://www.miklovahisa.si/
http://www.mladinska.com/knjigarna_konzorcij/novice_iz_konzorcija
http://www.sen.sik.si/
http://www.knjiznica-trzic.si/
http://www.ajd.sik.si/
http://www.ajd.sik.si/
http://www.knjiznica-metlika.si/
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=TVeyZ6OmY8zmkR5k2PKsT-mTwBwpygqV-GLsBAB9Kd4ww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3LmhlcnZpcy5zaS9zdG9yZS8.
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=UlkVFWZ-o2PP6LUeAcdOCpdtNbeGOnovY57kewqOZ5Mww5s-DubTCAFodHRwOi8vdGlza2FybmEua29zdG9tYWouc2kv
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=GLHLrsTFvQtNiMj5ilwvDzeKSkLkCvgMDEP5_bPfZm8ww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3LmNvbGwtZ3JhLnNpLw..
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=wfvjCWWuDOAfLpZnFNPCxLbp-ft9N2mwnhzA4ls7-XEww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3Lm1sYWRpbnNrYS5jb20va25qaWdhcm5hX2tvbnpvcmNpai9ub3ZpY2VfaXpfa29uem9yY2lqYQ..
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=dg7hdKFlKRoBBc6UID8o1dy_kd5LNL1kYNEBCLmPcJ4ww5s-DubTCAFodHRwOi8vd3d3LmJpYmxvcy5zaS9saWIv
http://www.lgl.si/si/
http://www.vo-ka.si/
http://www.mklj.si/redir.aspx?REF=rTeC2NzzxYVM2bacGG6r1g2pk21qhEf_aaRVMYVnVzGHJZ4-DubTCAFodHRwczovL3d3dy51bmljcmVkaXRiYW5rLnNpL3NpL3BpLmh0bWw.
http://www.zito.si/


sodelujočih knjižnic so omenjeni v prilogi tega poročila. 

 

Dan za (Naj)Poletavce v Parku slovenske reformacije, 22. september 2017. 

 

 

Dan za (Naj)Poletavce v Parku slovenske reformacije, 22. oktober 2017. 

 
Izven območja sodelujočih knjižnic so sodelovali tudi učenci: 

- OŠ Banja Luka, OŠ Novi Grad in OŠ Teslić (razredi dopolnilnega pouka slovenskega jezika) v 
Bosni in Hercegovini, 

- dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu v Nemčiji in 
- učenci zamejske šole OŠ Prosek. 

 
4. Rezultati projekta 

V projektu je sodelovalo 1.873 otrok in mladih (1.758 Poletavcev in 115 NajPoletavcev), od tega v: 
- Mestni knjižnici Ljubljana:      730  (673 Poletavcev in 57 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Črnomelj                                  9 
- Knjižnici Litija:        62  (57 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Logatec:       116  (111 Poletavcev in 5 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Medvode:       74  (66 Poletavcev in 8 NajPoletavcev), 
- Cankarjevi knjižnici Vrhnika:      141 (120 Poletavcev in 21 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Miklova hiša Ribnica:      120, 
- Knjižnici A. T. L. Radovljica:      195  (176 Poletavcev in 19 NajPoletavcev), 
- Knjižnici Šentjur:        100,  
- Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič: 77, 
- Lavričevi knjižnici Ajdovščina:      221, 
- Ljudski knjižnici Metlika:                     28. 

 
V projekt Poletavci se v največjem deležu vključujejo otroci, stari med devet in enajst let, v projekt 
NajPoletavci pa mladi, stari trinajst in štirinajst let. Razlika med spoloma pri Poletavcih je manjša od 



sedem odstotkov v korist deklicam, medtem ko je med NajPoletavci kar dve tretjini sodelujočih 
deklet. 
 

Mestna knjižnica Ljubljana  

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

(6) let 1 0 1 0,15 

7 let 35 26 61 9,08 

8 let 53 38 91 13,54
,48 9 let 70 56 126 18,75 

10 let 66 61 127 18,90 

11 let 73 58 131 19,49 

12 let 61 32 93 13,84 

(13) let 14 15 29 4,32 

brez pod. 4 9 13 1,93 

Skupaj 377 295 672 100,0
0 % 56,10 43,90 100,00   

Število Poletavcev po spolu in starosti v MKL. 
 

Vse sodelujoče knjižnice  

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

(6) let 1 1 2 0,18 

7 let 53 57 110 10,13 

8 let 80 84 164 15,10 

9 let 115 94 209 19,25 

10 let 128 82 210 19,34 

11 let 86 74 160 14,73 

12 let 72 39 111 10,22 

(13) let 10 10 20 1,84 

K. Šentjur ni podatka ni podatka 100 9,21 

Skupaj 545 441 1086 100,00 

% 55,27 44,73 100,00   

Skupno število Poletavcev po spolu in starosti.

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mestna knjižnica Ljubljana  

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

13 let 14 10 24 42,86 

14 let 12 7 19 33,93 

15 let 8 3 11 19,64 

16 let 1 1 2 3,57 

Skupaj 35 21 56 100,00 

% 62,50 37,50 100,00   

Število NajPoletavcev po spolu in starosti v MKL. 

 

 
Vse sodelujoče knjižnice 

Starost Deklice Dečki Skupaj % 

13 let 21 16 37 63,79 

14 let 8 4 12 20,69 

15 let 3 5 8 13,79 

16 let 0 1 1 1,73 

Skupaj 32 26 58 100,00 

% 55,17 44,83 100,00   

Skupno število NajPoletavcev po spolu in starosti. 

Lokacija oddaje bralnih 
seznamov v Mestni knjižnici 
Ljubljana 
 

Število oddanih bralnih 
seznamov 

Knjižnica Otona Župančiča 95 

Pošta 77 

Knjižnica Prežihov Voranc 75 

Knjižnica Bežigrad 58 

E-pošta 57 

Knjižnica Šiška 52 

Knjižnica Šentvid 39 

Knjižnica Fužine 34 

Knjižnica Jožeta Mazovca 31 

Knjižnica Rudnik 16 

Knjižnica Grba 15 

Knjižnica dr. France Škerl 15 

Knjižnica Brezovica 12 

Knjižnica Glinškova ploščad 11 



Knjižnica Ig 10 

Spletni obrazec 9 

Knjižnica Zadvor 8 

Knjižnica Podpeč 7 

Knjižnica Škofljica 7 

Knjižnica Jarše 7 

Knjižnica Polje 6 

Knjižnica Frana Levstika 6 

Knjižnica Črnuče 5 

Knjižnica Horjul 5 

Knjižnica Zalog 5 

Knjižnica Savsko naselje 4 

Knjižnica Gameljne 3 

Knjižnica Dobrova 3 
SKUPAJ 673 

Lokacije oddaje bralnih seznamov Poletavcev v MKL. 

 
5. Promocija projekta  

 
Objave: 

- 2017-09-22, Nagrajeni za poletne užitke v dobrih knjigah, Delo.si 
- 2017-09-20, Dan za Poletavce in NajPoletavce, MojaObcina.si 
- 2017-07-19, Poletavci - poletni bralci, Telex.si 
- 2017-07-19, Poletavci - poletni bralci, Lokalno.si 
- 2017-07-15, Pol ure branja na dan, Dnevnik 
- 2017-07-15, Pol ure branja na dan, Twitter, ZadnjeNovice.info 
- 2017-07-15, “Pol ure branja na dan odžene dolgčas stran!”, RTVSLO.si | Radio Slovenija 1, 

Hudo! 
- 2017-07-01, Spodbuda k branju, GorenjskiGlas.si 

Predstavitve projekta:   
- februar 2017: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič 
- marec 2017: Ljudska knjižnica Metlika 
- marec 2017: Knjižnica Črnomelj 

 
 

Na projekt smo opozarjali: 
- na domači spletni strani in družbenih omrežjih MKL ter zaslonih v knjižnicah, 
- na spletnih straneh: Knjigarna Konzorcij, nekatere OŠ v Ljubljani in vse sodelujoče knjižnice, 
- s promocijskimi materiali MKL, ki smo jih delili v vseh knjižnicah, sorodnih zavodih, na Dnevu 

MKL na Stritarjevi ulici in Filmobusu,  
- osebno in elektronsko poslovnim partnerjem in morebitnim zainteresiranim organizacijam za 

sodelovanje ali doniranje. 
 

Za namen promocije projekta Poletavci – poletni bralci smo posneli že več kratkih posnetkov z 
zaključnih prireditev, ki so dostopni na YouTube: 

- Dan za Poletavce in NajPoletavce 2016 
- Dan za Poletavce in NajPoletavce 2015 

- Dan za Poletavce 2014 

- Zaključna prireditev Poletavci v zaklonišču 2014 

- Poletavci v filmu 2013 
- Poletavci – poletni bralci: Dan za Poletavce 2012 

 
Vse aktivnosti v zvezi s projektom in promocijo branja smo redno objavljali na domači spletni strani 
ter na našem Facebook profilu.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Yi6okn9kSg
https://www.youtube.com/watch?v=KQNrur_TUds
https://www.youtube.com/watch?v=kBb3AazFhAw
https://www.youtube.com/watch?v=Ac_wST2-D80
https://www.youtube.com/watch?v=zzCeKSeCjuU
https://www.youtube.com/watch?v=k8OqDKAMdWE


 
6. Materialni stroški projektov 

Opis knjižbe Znesek v € Financer 

nakup in tisk 1.000 balonov 98,21 sodelujoče knjižnice 

Nakup in tisk 2.000 priponk 460,00 sodelujoče knjižnice 

nakup in tisk 2.000 majic 5.392,65 sodelujoče knjižnice 

poštne storitve  6,90 MKL 

300 knjig 600,00 darovi 

nakup 50 škatel za glasovnice 186,05 MKL 

12 Badminton set 4 Attacker 419,88 Hervis, d. o. o. 

tiskanje 10.400 zgibank  347,70 MKL 

Popust pri tiskanju 10.00 zgibank 50,00 Collegium Graphicum 

tisk 120 plakatov (2 x 60 kos; 2 različna motiva) 133,22 Tiskarna Koštomaj 

Nastopajoči na Dnevu za Poletavce 264,25 MKL 

10 knjig 200,00 Knjigarna Konzorcij 

200 kos Herba alpin mint 70 g 176,00 Žito, d.o.o. 

svinčniki, barvice, baloni, hranilniki… 50,00 
Unicredit banka Slovenije 
d.d. 

1 bralnik 85,00 Biblos 

3 e-knjige Poletje v gostilni 53,97 Biblos 

1 Drzni abonma (8+), 1 Najstniški abonma (12+) 46,00 
Lutkovno gledališče 
Ljubljana 

50 kemičnih svinčnikov, 35 ovratnih trakov, 16 slikanic 66,75 
JP Vodovod- Kanalizacija 
d.o.o. 

reanimobil Pacient 166,50 MKL 

varovanje (2 varnostniki, 12 ur) 87,84 MKL 

snemanje in montaža prispevka 221,96 MKL 

pisarniški material (svinčniki, radirke, dvodelni oštevilčeni blokci) 103,70 MKL 

reprezentančni  stroški (sadje, piškoti, voda) 152,72 MKL 

 Znesek  Odstotek 

Sredstva MKL  4.774,48 50,96 

Sredstva ostalih sodelujočih knjižnic  2.714,00 28,97 

Sredstva donatorjev  1.880,82 20,07 

SKUPAJ  9.369,30 100,00 

 
7. Predolgi za 2018 

 
Zaključna prireditev bo 21. 9. 2018, v primeru dežja 28. 9. 2018: 

- lokacija ostaja Park slovenske reformacije; 
- deljenje majic na ploščadi za odrom, dogajanje na zelenici in peš potmi med zelenicami; 
- osrednja nit zaključne prireditve živali:  

o sodelovanje z Živalskim vrtom 
o različne živali v parku (pajki, kače, koze, poniji…) 
o Tačke pomagačke 

- barva majic bo svetlo zelena, 
- glavna nagrada – prošnja za donacijo Hervisu, 
- dodatne nagrade: ZOO, Lutkovno gledališče Ljubljana... 

 
Priloge:  

- končna poročila ostalih sodelujočih knjižnic 
- seznami prebranih knjig in vtisi NajPoletavcev o prebranih knjigah 

 
 
V Ljubljani, 25. oktober 2017 
Pripravila: Polona Maček 



CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA 
Projekt (Naj)Poletavci – poletni bralci 2017 

 
1. Splošni podatki o sodelujoči knjižnici 

Naziv knjižnice: Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Naslov knjižnice: Tržaška c. 32, 1360 Vrhnika 

Vodja projekta v knjižnici: Tamara Jesenovec 

Elektronska pošta vodje projekta: tamara.jesenovec@ckv.si 

 
2. Podatki  

 
POLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let 0 1 1 

7 let 3 5 8 

8 let 7 9 16 

9 let 13 12 25 

10 let 18 12 30 

11 let 8 9 17 

12 let 12 5 17 

(13) let 2 4 6 

Skupaj 63 57 120 

 
NAJPOLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(12) let 1 1 2 

13 let 5 3 8 

14 let 7 2 9 

15 let 2 0 2 

16 let 0 0 0 

(17) let 0 0 0 

Skupaj 14 6 21 

 
3. Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 

Pri projektu Poletavci so sodelovali otroci, stari med (6)7 in 12(13) let, ki so med poletnimi 
počitnicami trideset dni brali pol ure na dan. Bralni seznami so bili na voljo v knjižnici, v dislocirani 
enoti v Borovnici, nekaj seznamov so vzele učiteljice in jih razdelile po razredih v OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika. Na voljo so bili tudi na spletni strani Cankarjeve knjižnice Vrhnika.  
 
Vsakega bralca, ki je do 12. septembra 2017 oddal, s pravilnimi podatki, izpolnjen bralni seznam, smo 
povabili na zaključno prireditev, na kateri so sodelujoči otroci prejeli priznanje, bombone in majico 
Poletavci – poletni bralci oz. NajPoletavci. Poleg glavne nagrade (set za igranje badminton) smo 
izžrebali še 14 drugih nagrad, ki smo jih priskrbeli sami (knjižne nagrade, sladkarije, beležke, sponke 
za lase, baloni, svinčniki) za Poletavce in 1 nagrado za njihove starše. Glavno nagrado je dobil Jure 
Grčar. 
 
Pri projektu NajPoletavci, kjer smo sodelovali drugič, so sodelovali najstniki stari med (12)13 in 15 let. 
Med poletjem so morali prebrati 3 najstniške romane. Obrazec so prejeli v knjižnici samostojno ali 
kot prilogo v paketu presenečenja (v katerem so bile zavite 3 knjige), na voljo je bil tudi na naši 
spletni strani. Tiste, ki so pravočasno vrnili obrazec v knjižnico, smo povabili na zaključno prireditev 
Dan za Poletavce, ki je bila skupaj s Poletavci. Vsak je prejel majico NajPoletavci in priznanje. Poleg 
glavne nagrade (bon v vrednosti 30 evrov, ki ga je podarila Cankarjeva knjigarna Vrhnika), smo 
izžrebali še 5 dodatnih nagrad (knjižne nagrade, sladkarije).  Glavno nagrado je prejela Tadeja Golič. 
 
Dan za Poletavce smo imeli 22. septembra ob 17. uri. Vsi skupaj smo si ogledali slovenski mladinski 
film Košarkar naj bo v Cankarjevem domu na Vrhniki (je čez cesto zraven naše knjižnice). Povabili smo 
tudi Primoža Suhodolčana, ki je pomagal žrebati nagrade.  

 
 



4. Objave o projektu v medijih 
- spletna stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 
-  Facebook stran Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 
- objava v lokalnem časopisu Naš časopis, 
- plakati v dislocirani enoti Borovnica in šolskih knjižnicah (OŠ IC in OŠ AMS). 
 
5. Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali 

 
Letos ni bilo nobenih težav, tudi glede majic se je dobro izšlo. Na svoji strani imamo že nekaj 
izkušenj in gre vsako leto lažje. 

 
6. Predlogi za izboljšanje projekta 

 
Na celotni ravni nimam predlogov, je zastavljeno in urejeno dobro. Pri nas pa se moramo bolj 
angažirati glede sponzorjev, večina stroškov še vedno sloni na knjižnici. 

 
7. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 2017? 

 
Absolutno! 

 
Prilogi: 

a) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci (ime in priimek, naslov) 
b) Fotografija prejemnika glavne nagrade 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 

 



KNJIŽNICA LITIJA 
Projekt (Naj)Poletavci – poletni bralci 2017 

 
1. Splošni podatki o sodelujoči knjižnici 

Naziv knjižnice: KNJIŽNICA LITIJA 

Naslov knjižnice: Knjiznica.litija@gmail.com 

Vodja projekta v knjižnici: Aleksandra Mavretič 

Elektronska pošta vodje projekta: Aleksandra.mavretic@gmail.com 

 
2. Podatki  

 
POLETAVCI 

                                                                                                                       NAJPOLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let      

7 let 5 6 11 

8 let 4 5 9 

9 let 6 4  10 

10 let 6 3 9 

11 let 9 2 10 

12 let 5 2  7  

(13) let    

Skupaj 35 22 57 

 
 
3. Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 
Dan za Poletavce smo pripravili 19. 9. 2017, v dvorani Kulturnega centra Litija. Žal smo morali ulično 
predstavo Teatra Cizamo zaradi močnega dežja prestaviti v dvorano. Teater je bil z nami že drugič, 
letos sta igralca predstavila Legendo o  Erazmu Predjamskemu. Kot lani sta tudi letos v predstavo 
vključevala gledalce, tako sta poskrbela za smeh in dobro voljo. Knjižnica je večino nagrad prispevala 
sama, večina je bila lesenih dežnikov, z logotipom knjižnice, dva nahrbtnika in dva bidona. Zloženke je 
oddalo 57 Poletavcev in 5 NajPoletavcev. 
4. Objave o projektu v medijih 
O projektu smo pisali za glasilo Občan, Litija, ter Krajevne novice Šmartno pri Litiji. Na naši spletni   
strani in FB profilu, vabilo k branju je bilo objavljeno na lokalni ATV, prav tako je bilo objavljeno vabilo 
za zaključno prireditev na ATV in Radiu 1 Geoss.  

 
5. Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali 
Finančne, ki spodbujajo projekte spodbujanja branja. Ker zaradi krčenja sredstev podpora usiha.   
Knjižnica Litija že 6 let podeljuje majice vsem bralcem cici in OŠ bralne značke, to je finančno velik 
zalogaj,  zato za Poletavce poskrbi sama, brez sponzorjev.  

 
6. Predlogi za izboljšanje projekta 

 
7. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 2018? 
Z veseljem, če bo le finančna situacija dopuščala. 
8. Želimo izvedeti več o projektu NajPoletavci (ustrezno podčrtaj): 
        DA  NE 
 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(12) let    

13 let 2 1 3 

14 let 1 1 2 

15 let    

16 let    

(17) let    

Skupaj 3 2 5 



   
Prilogi: 

c) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci (ime in priimek, naslov) 
Badminton set je prejel Jure Koci, irena.koci@guest.arnes.si.  

 
d) Fotografija prejemnika glavne nagrade; Jure Koci 

  
 

 
 
 
 

Poročilo pripravila Aleksandra Mavretič, Knjižnica Litija, oktober 2017 
 
 
 
 

  



 

KNJIŽNICA LOGATEC 

Projekt (Naj)Poletavci – poletni bralci 2017 

 

1.  Splošni podatki o sodelujoči knjižnici  
 

Naziv knjižnice: Knjižnica Logatec 
 

 
 

   

 Naslov knjižnice: Tržaška cesta 44, 1370 Logatec 
 

   

 Vodja projekta v knjižnici: Urška Orešnik 
 

   

 Elektronska pošta vodje projekta: urska.oresnik@log.sik.si 
 

 

- Podatki 

POLETAVCI  

    

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let 1  1 

7 let 10 5 15 

8 let 10 7 17 

9 let 10 12 22 

10 let 21 7 28 

11 let 10 10 20 

12 let 2 5 7 

(13) let  1 1 

Skupaj 64 47 111 

 
 
 
 

 

NAJPOLETAVCI  
 

Starost 
 

Deklice 
 

Dečki 
 

Skupaj 
 

    
 

 (12) let       
 

    

2 
 

 13 let 1 1 
 

 14 let       
 

 15 let   3   
 

 16 let       
 

 (17) let       
 

     
 

    

5 
 

 Skupaj 1 4 
 

 

 

3.  Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 
 
Za projekt smo v Knjižnici Logatec in njenih podružnicah v Rovtah, Hotedršici in na Vrhu Sv. Treh 
Kraljev razdelili približno 400 letakov. Projekt smo oglaševali na naši spletni in FB strani, preko 
obveščanja v sistemu COBISS ter v naših knjižnicah. V vseh naših knjižnicah smo tudi izpostavili 
knjige, ki jih knjižničarji priporočamo v branje – letošnje leto smo izpostavili samo slovenske 
avtorje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 12. septembra smo tako prejeli 111 izpolnjenih obrazcev Poletavcev in 5 izpolnjenih (papirnih, 
na roko napisanih) obrazcev NajPoletavcev. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dan za Poletavce smo izvedli v soboto, 23. septembra, od 9.30 do 11.30. Najprej smo razdelili 
majice in priznanja ter bombone. Po uvodnem nagovoru direktorja, ki je še posebej čestital 
staršem, da so otroke spodbujali k branju, je nastopil Boštjan Gorenc – Pižama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta je občinstvo na humoren način seznanil s svojim delom. Na koncu je izžrebal tudi nagrajence. 
Imeli smo sedem knjižnih nagrad, ki jih je priskrbela Knjižnica Logatec, pet paketov kart za Bazen 
Logatec, dežnike in glavni nagradi, komplet za badminton (Hervis) in polet v vetrovniku, ki ga 
sponzorira podjetje Aerodium Logatec. Glede dogodka smo dobili veliko pozitivnih odzivov. 
Udeležilo se ga je približno 70 % vseh sodelujočih, ostali so majice in priznanja prevzeli pozneje v 
knjižnici.



 



 

 

4.  Objave o projektu v medijih  
Logaške Novice, september 2017 



 

      Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana  

   

  

 

 

5.  Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali  
Težave z doseganjem publike za NajPoletavce – knjižničarji, ki delamo na izposoji, smo 
opazili, da so te generacije dejansko manj zainteresirane za branje oziroma da tisti, ki 
berejo, niso bili dovolj motivirani za branje (kljub odličnim nagradam). 

 

 

6.  Predlogi za izboljšanje projekta  
Kot vsako leto, tudi tokrat predlagam, da se na poletavski zgibanki da opcijo, da udeleženci 
napišejo poleg starosti tudi želeno številko majice. To bo olajšalo delo tudi vodjem projekta 
pri naročanju majic, pa tudi sami Poletavci bi bili bolj zadovoljni, saj ne dobijo vedno vsi 
želene velikosti majice. 

 

 

5. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 
2017? Da.  

 
6. Želimo izvedeti več o projektu NajPoletavci (ustrezno podčrtaj)  

 
DA NE 

 
 
 
 
Prilogi: 

a) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci (ime in priimek, naslov)  

/  
b) Fotografija prejemnika glavne nagrade  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugo glavno nagrado, polet v vetrovniku sponzorja Aerodium Logatec, pa je dobila Karmen 
Juvan, Jačka 2, 1370 Logatec. Prilagamo fotografijo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KNJIŽNICA MEDVODE 

Projekt (Naj)Poletavci – poletni bralci 2017 
 

1. Splošni podatki o sodelujoči knjižnici 

Naziv knjižnice: Knjižnica Medvode 

Naslov knjižnice: Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode 

Vodja projekta v knjižnici: Anja Pfeifer 

Elektronska pošta vodje projekta: anja.pfeifer@knjiznica-medvode.si 

 
2. Podatki  

 
POLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(6) let 0 0 0 

7 let 3 4 7 

8 let 3 4 7 

9 let 3 5 8 

10 let 7 8 15 

11 let 7 16 23 

12 let 4 2 6 

(13) let 0 0 0 

Skupaj 27 39 66 

 
NAJPOLETAVCI 

Starost Deklice Dečki Skupaj 

(12) let 0 0 0 

13 let 1 3 4 

14 let 0 1 1 

15 let 1 2 3 

16 let 0 0 0 

(17) let 0 0 0 

Skupaj 2 6 8 

 
 
 

3. Kratko vsebinsko poročilo o izvedenem projektu 
 

Knjižnica Medvode in pridni mladi bralci smo letos že šestič skupaj z Mestno knjižnico Ljubljana 
(nosilko projekta) zaključili projekta poletnega branja Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci. 
Vsi sodelujoči so na zaključni prireditvi dobili priznanje in majico ter sodelovali v nagradnem 
žrebanju.  
 
Prireditev smo izvedli 23. septembra ob 10. uri.  Zabaval nas je Rok Terkaj - Trkaj. Mladim 
bralcem je predstavil nekaj svojih pesmi, koval rime na besede, ki so jih izbrali otroci, skupaj so 
iskali pomen izmišljenih besed … Prireditev je obiskalo okrog 50 otrok in 25 odraslih, vendar ne 
vsi Poletavci in NajPoletavci. Manjkajoči so bili po elektronski pošti obveščeni, da jih priznanje, 
majica in morebitna nagrada čakajo v knjižnici.  



 

 
V žrebanju za nagrade smo podelili set za badminton (glavna nagrada za Poletavce), dve 
vstopnici za Hišo eksperimentov (glavna nagrada za NajPoletavce), 10 vstopnic za Mini Zoo 
Land in 15 bonov za knjige. Vsi Poletavci in NajPoletavci so dobili priznanje, majico, knjižno 
kazalko Knjižnice Medvode ter nekaj bombonov in balonov. Ob žrebanju je bila prisotna 
komisija (Anja Pfeifer, Mira Vidic in Marija Rovtar). Dobitnik glavne nagrade Poletavcev (set za 
badminton) je bil Martin Grabnar. Dobitnik glavne nagrade NajPoletavcev (dve vstopnici za 
Hišo eksperimentov) je bil Filip Balog. 15 otrok je dobilo bone za knjige (Tristan Kalan, Peter 
Podjed, Maj Dolinar, Benjamin Brecelj, Larisa Kalan, Lovro Ott, Jernej Kumer, Lenart Nagode, 
Iva Oblak, Timotej Avsec, Lia Turk, Tine Skalar Leben, Tina Grabnar, Tilen Kosmač, Gašper 
Kumer), 10 pa vstopnice za Mini Zoo Land (Jakob Slak, Brina Šantl, Bela Kne, Nika Pust, Žana 
Koncilja, Vasja Belušič, Iza Dolenec, Rok Šantl, Maruša Gortnar, Ema Ergaver). 
 
Knjižnici MKL in gospe Poloni Maček se v imenu Knjižnice Medvode zahvaljujem za vso 
podporo, pomoč in informacije. 

 
 
4. Objave o projektu v medijih 

 
- Spletna stran Knjižnice Medvode 

 Od aprila do septembra 2017 – napoved projekta; vabilo k sodelovanju; 
napoved zaključne prireditve 

 26. 9. 2017 – novica o zaključku projekta in utrinki s prireditve 
- Brošura Knjižnice Medvode 

 Junij, julij, avgust 2017 – napoved projekta, povabilo k sodelovanju 

 September 2017 – vabilo na zaključno prireditev 
- TV Medvode 

 prispevek 3. julij 2017 – opis projekta, povabilo k sodelovanju … 

 prispevek 28. septembra – poročilo o zaključni prireditvi 

- Sotočje (lokalno glasilo, priloga Gorenjskega glasa) 

 September 2017 – vabilo na zaključno prireditev 

 Oktober 2017 – poročilo o zaključni prireditvi 
- eMedvode (TIC Medvode obvešča Medvoščane po e-pošti) 

 27. 6. 2017 – napoved projekta, povabilo k sodelovanju 

 19. 9. 2017 – vabilo na zaključno prireditev 

 3. 10. 2017 – novica o zaključku projekta 
- MailChimp (obveščanje uporabnikov Knjižnice Medvode po elektronski pošti) 

 15. 6. 2017 – napoved projekta, povabilo k sodelovanju 

 30. 8. 2017 – povabilo k oddaji izpolnjenih kartončkov in obrazcev 

 7. 9. 2017 – povabilo k oddaji izpolnjenih kartončkov in obrazcev 

 14. 9. 2017 – vabilo na zaključno prireditev 

 21. 9. 2017 – vabilo na zaključno prireditev 
- Kam v Medvodah (brošura z dogodki v Občini Medvode) 

 September, oktober 2017 – vabilo na zaključno prireditev 
- Napovednik 

 Junij – napoved poletne bralne značke, povabilo k sodelovanju 

 September – vabilo na zaključno prireditev 
 

 
 
 



 

5. Težave, s katerimi ste se pri izvedbi projekta srečevali 
 
V aprilu 2017 smo za zaključno prireditev rezervirali Roka Terkaja - Trkaja, ki nam je v 
začetku septembra poslal sporočilo, da bo moral nastop mogoče odpovedati, saj ima 
na dan naše zaključne prireditve snemanje videospota. Na koncu se je vse skupaj 
dobro izšlo, saj je svoj urnik prilagodil tako, da se je prireditve lahko udeležil.  
Na sami prireditvi se je izkazalo, da je bil za najmlajše otroke njegov nastop nekoliko 
prezahteven, kljub temu da nam je ob dogovarjanju zagotovil, da lahko motivira 
publiko od 7 do 99 let. Vseeno moram dodati, da je imel na koncu izredno fer odnos, 
saj je tudi sam uvidel, da je bil za nekatere udeležence manj zanimiv, in je bil 
pripravljen spustiti ceno. S tem nas je zelo prijetno presenetil.  
 
Imamo še eno pripombo na donacijo – bomboni, ki smo jih dobili kot donacijo, so imeli 
pretečen rok uporabe, zato jih otrokom nismo razdelili. 

 
6. Predlogi za izboljšanje projekta 
 
7. Ali se nameravate projektu Poletavci – poletni bralci priključiti tudi v letu 2018? 

 
Verjetno da. 
 

8. Želimo izvedeti več o projektu NajPoletavci (ustrezno podčrtaj) 
 
DA  NE 

 
 
Prilogi: 

e) Podatki o prejemniku glavne nagrade Poletavci  
       Martin Grabnar, Zgornje Pirniče 47 A, 1215 Medvode 
 
f) Fotografije s prireditve 

 

 
Slika 1: Skupinska fotografija na koncu prireditve. 

 



 

 
              Slika 2: Trkaj je prisotnim predstavil nekaj svojih pesmi, koval rime iz besed, ki so mu jih     
predlagali mladi bralci in z njimi čaral domišljijske podobe. 

 
          Slika 3: Trkaju je pri žrebu pomagala publika. 

 
        Slika 4: Glavno nagrado (set za badminton) je prevzela mamica nagrajenca, saj je moral le-

ta prireditev zaradi treninga predčasno zapustiti. 



 

PRILOGA 5:  Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na 
Osrednjeslovenskem območju v letu 2017 



 

 
 

 Center za razvoj knjižnic 

 
Uporabniki s posebnimi potrebami 2017  

Osrednjeslovensko območje 
 

1. Mestna knjižnica Ljubljana 
Uvedba postajališč za Potujočo knjižnico, med njimi Center starejših Medvode. Poleg tega postajališča 
obiskujemo tudi postajališča z večjim deležem uporabnikov s posebnimi potrebami: Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča, Dom starejših občanov Vič-Rudnik in Center starejših 
Trnovo. Bibliobus z dvižno ploščadjo za pomoč pri vstopu gibalno oviranim osebam omogoča uporabo 
tovrstnim uporabnikom na vseh postajališčih. 

 Potujoča knjižnica - bibliobus: vozilo je opremljeno z dvižno ploščadjo za uporabnike invalidskih 
vozičkov; skupno obiskuje 46 postajališč na različnih lokacijah v osmih občinah osrednjeslovenske 
regije in na območju MOL, tudi Inštitut RS za rehabilitacijo - Soča, Linhartova cesta 51, Center starejših 
Trnovo in Dom starejših občanov Bokalce. 

 Možnost izposoje elektronske lupe, kupljene iz sredstev posebnih nalog OOK. 

 Od leta 2015 nudimo v vseh knjižnicah OE Knjižnica Jožeta Mazovca možnost izposoje povečevalnega 
stekla za uporabo v knjižnici za slabovidne uporabnike. 

 V okviru izvajanja pravilnika o upravljanju knjižnične zbirke si permanentno prizadevamo za izboljšanje 
kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov z oblikovanjem posebnih 
knjižničnih zbirk in virov. 

 Možnost izposoje gradiv, prilagojenih osebam z okvarami vida in možnost uporabe pripomočkov za 
branje: knjige s povečanim tiskom, zvočne knjige na zgoščenkah, elektronski bralniki (lažji od knjig, z 
možnostjo poljubne povečave črk) in elektronske knjige v slovenskem jeziku (poleg e-bralnikov je 
omogočena brezplačna izposoja e-knjig v slovenskem jeziku na osebnih elektronskih napravah preko 
portala Biblos). 

 Zbirka Vid (KOŽ) z gradivom s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami na avdiokasetah in CD glasbenih 
nosilcih. 

 »Knjiga na dom«, storitev za člane JZ Mestna knjižnica Ljubljana, ki zaradi starosti, dolgotrajne bolezni 
ali drugih oviranosti ne morejo obiskati knjižnice: enkrat mesečno omogočena brezplačna dostava in 
prevzem knjižničnega gradiva na domu; mesečno vključenih 15 do 20 članic in članov. Poenoteno 
storitev dostave gradiva na dom za bolne, invalidne in ostarele, smo primerno promovirali in postavili 
kot eno izmed storitev za t. i. ranljive skupine.  

 Sodelovanja z domovi starejših občanov (Bežigrad, Trnovo, Dobrova, Fužine, Horjul). 

 Oddaja darov - knjige smo oddali: Evropski pravni fakulteti iz Nove gorice, Zavodu za gluhe in 
naglušne, Azilnemu domu na Viču, Slovenskemu protestantskemu društvu. Zaradi manjšega nakupa 
novega gradiva zbirke dopolnjujemo tudi z darovi. 

 Kolekcije knjig: za Dom starejših Bežigrad pripravljamo kolekcije knjig (tiskane knjige in dva bralnika), 
ter jim podarjamo odpisane revije in časopise. 

 Izobraževanje uporabnikov: Pri oblikovanju in izvajanju učnih aktivnosti se osredotočamo na vse 
starostne skupine in pokrivamo raznolika vsebinska področja.  

 Igroteka, zbirka z okoli 1.800 igračami in igrami za izposojo na dom, od katerih so nekatere posebej 
namenjene osebam z oviranostmi za rehabilitacijo po daljših boleznih in poškodbah (Knjižnica dr. 
France Škerl) . 

 Priprava Priročnika storitev za uporabnike s posebnimi potrebami je bil projekt znotraj programa 
izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011. Namen priročnika je bil pripraviti 
pregled obstoječih dobrih praks v slovenskih in tujih knjižnicah, predvsem splošnih, vendar smo 
ugotovili, da se uvajanje posebnih dejavnosti za tovrstne uporabnike precej počasi uveljavlja že v 
fizični obliki storitev v prostorih knjižnic, toliko manj pa je le-teh v elektronskem okolju. Storitve, ki jih 
knjižnice nudijo svojim uporabnikom s posebnimi potrebami so večinoma podprte z licenčno 
programsko opremo, ki je trenutno za tako široko mrežo knjižnic, kot je prisotna v Sloveniji, 
stroškovno zelo neugodna. Iz omenjenih razlogov smo se v pripravljenem dokumentu osredotočili na 
pregled prilagoditev storitev in dostopa do vsebin v elektronski obliki, ki so sicer namenjeni najširšemu 
krogu uporabnikov. 



 

 Koncept prenove spletne strani MKL z upoštevanjem smernic omenjenega priročnika. Nova stran je 
zaživela v novembru 2012. 

 Zagotavljanje digitalne knjižnice, ki omogoča članom JZ Mestna knjižnica Ljubljana uporabo knjižnice 
na daljavo, 24/7 (vpis v knjižnico, ogled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacija 
zasedenih in naročilo prostih izvodov gradiva, uporaba medknjižnične izposoje, plačilo finančnih 
dolgov, ipd.). 

 V okviru Središča za samostojno učenje smo skrbeli za dopolnitev učnih gradiv  z gradivi, prilagojenimi 
osebam s posebnimi potrebami (z gibalnimi, vidnimi in s slušnimi ovirami). 

 Izvedba  nadaljevalnega tečaja slovenskega znakovnega jezika v obsegu 20 ur, delavnice za učenje 
slovenskega znakovnega jezika: v dveh knjižnicah MKL so bili za učenje slovenskega znakovnega jezika 
v letih 2015 in 2016 izvedeni 4 tečaji: po dva začetna in dva nadaljevalna v skupnem obsegu 30 ur, s 
skupno 35 udeleženci. 2015: Knjižnica Fužine (februar-marec), Knjižnica Otona Župančiča (oktober-
december); 2016: Knjižnica Otona Župančiča (januar-marec), Knjižnica Fužine (oktober-december). 

 Borza dela: izobraževanje, svetovanje in informiranje namenjeno različnim skupinam težje zaposljivih 
oseb, s poudarkom na osebah z oviranostmi; letno 10 delavnic s skupno 90 udeleženci. Borza dela je 
informacijski servis MKL za iskalce zaposlitve/dela, ki poleg raznovrstnih informacij s področij 
zaposlovanja in izobraževanja nudi možnost brezplačne uporabe računalnika in tiskanja dokumentov, 
potrebnih pri iskanju zaposlitve. Pri pisanju prijav, ponudb in življenjepisov je vključenim na voljo 
strokovna pomoč. Posebna pozornost je namenjena različnim skupinam težje zaposljivih oseb, med 
njimi osebam z oviranostmi. »Borza dela« poteka na dveh lokacijah MKL, v Knjižnici Otona Župančiča 
in v Knjižnici Fužine. Sodelujemo z Centrom za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, izvajamo 
prilagojene delavnice za bivše odvisnike (v letu 2015 12 delavnic, 71 odvisnikov, v letu 2016 11 
delavnic, 75 odvisnikov). V letu 2015 je informacijski servis »Borza dela« obiskovalo 1.274 uporabnikov 
(3.929 obiskov), v letu 2016 pa 1.908 uporabnikov (3.863 obiskov). 

 Življenje je zgodba: ustvarjalna in pogovorna srečanja v JZ Center za usposabljanje, vzgojo in 
izobraževanje Janeza Levca. Obiski  knjižničarke iz Knjižnice Jarše v JZ Center za usposabljanje, vzgojo 
in izobraževanje Janeza Levca, enota OVI Jarše, z namenom izvedbe ustvarjalnih in pogovornih srečanj 
na temo različnih knjižnih zgodb, prilagojenih uporabnicam in uporabnikom s posebnimi potrebami. V 
obdobju 2015/2016 so bile obravnavane teme: tudi mali so lahko veliki, prijateljstvo, kako 
razveseljujemo, knjige, šola. Ob 70-letnici nastanka knjige o Piki Nogavički je sledil cikel zgodb o Piki in 
obravnava likov iz zgodb. Izvedenih je bilo skupno 19 srečanj v JZ , skupno 39 (207 udeležencev). 
Varovanci JZ so se v Knjižnici Jarše s svojimi izdelki predstavili dvakrat, ob koncih šolskega leta, s 
knjižnico pa so sodelovali tudi pri pripravi dveh gledaliških predstav Šopek za starše v JZ in na festivalu 
Igraj se z mano na Kongresnem trgu; skupno 9 ur (187 obiskovalcev). 

 Zagotovitev dostopa do Knjižnice Zalog: v septembru 2016 se je Knjižnica Zalog preselila na novo 
lokacijo v PUC Zalog, kjer je s pomočjo dvigala zagotovljen dostop do knjižničnih prostorov in 
nemoteno gibanje po knjižnici tudi za invalide na vozičkih, kar je bilo na prejšnji lokaciji oteženo. 

 Prilagojena vodenja po knjižnici: Izvajanje prilagojenega vodenja učencev ZGNL v okviru projekta 
»Rastem s knjigo.« (KOŽ, 90 minut). 

 Delavnice prepoznavanja kakovostne otroške in mladinske literature: Prilagojena delavnica 
prepoznavanja dobrih knjig za učence tretje triade Centra za korekcijo govora in sluha, Portorož (KOŽ, 
2 uri). 

Pripravila: Veronika Rijavec Pobežin, Aleš Klemen 
 

2. Knjižnica Domžale 
V Knjižnici Domžale posebno pozornost namenjamo uporabnikom s posebnimi potrebami: 

 Izvajamo bralno značko V sožitju s knjigo, ki je namenjena osebam z motnjo v duševnem razvoju 
(sodelujemo z društvom Sožitje). Poleg rednih mesečnih srečanj v prostorih knjižnice uporabniki doma 
prebirajo knjige, ki jih pripravijo knjižničarji. 

 Izvajamo bralna srečanja (vsakih 14 dni) v domovih upokojencev. 

 Za ljudi s slabim vidom (primarno starejši) smo pripravili 4 e-bralnike, predstavili način uporabe in jih 
dali  v uporabo Domu upokojencev Domžale. 

 Za stanovalce bližnjih domov upokojencev organiziramo vodstva po večjih razstavah in izvajamo 
program za ohranjanje kognitivnih sposobnosti. Organiziramo medgeneracijska srečanja, kamor poleg 
starejših povabimo tudi otroke iz okoliških vrtcev in šol. 



 

 V okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije. Projekt 
v svoj program vključuje dogodke, ki so med drugim namenjeni tudi razvijanju odprtosti ter 
miroljubnemu in dejavnemu sožitju v skupnosti. 

 Omogočamo izposojo bralnih očal in uporabo elektronske lupe. 

 Za naglušne uporabnike smo v dvorani knjižnice namestili indukcijsko zanko. 

 Urejamo gradivo za osebe z disleksijo. 

 Posebej so označene knjige z večjimi črkami. 

 Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoče izposoditi zvočne 
knjige – zgoščenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoščenke  je možno poslušati v knjižnici ali pa si 
jih izposoditi na dom. 

 Bolnim in ostarelim omogočamo dostavo knjižničnega gradiva na dom. 

 Skupaj z Domom upokojencev Domžale in Kulturnim domom France Bernik izvajamo projekt 
Alzheimer caffe. Tema je namenjena vsem tistim, ki se srečujejo z demenco. 

 Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

 Sodelujemo z osnovno šolo Roje, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Zanje pripravljamo 
posebne bibliopedagoške ure. 

 Za otroke, ki imajo težave z branjem, in otroke s posebnimi potrebami, izvajamo branje (Tačke berejo)  
v družbi terapevtskega psa in vodnika. 

 Sodelujemo z društvom Verjamem vate, ki je združenje staršev, z izkušnjami in znanjem, otrok z 
motnjo v telesnem in duševnem razvoju. 

 V zbirki hranimo taktilne slikanice ter igrače za slepe in slabovidne otroke. 

 V zunanji enoti knjižnice gradimo zbirko družabnih iger in igrač za otroke in odrasle s posebnimi 
potrebami ter jih izposojamo na dom. Igre so namenjene tudi osebam z oviranostmi za rehabilitacijo 
po daljših boleznih in poškodbah 

 Spletna stran knjižnice je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom. 

 Sodelujemo z društvom Jesenski cvet, v katerem se srečujejo starejši občani. Skupaj z njimi 
pripravljamo delavnice. 

 Za uporabnike s posebnimi potrebami in starejšo populacijo po dogovoru izvajamo prilagojen program 
IKT opismenjevanja. 

 Sodelujemo z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in sodelujemo pri zaposlitvah njihovih 
rehabilitandov. 

 Z informacijami o dostopnosti smo se pridružili portalu pridem.si, ki je prvi slovenski imenik namenjen 
gibalno oviranim. 

 Vključeni smo v projekt EU kartica za invalide in imetnikom omogočamo brezplačno članstvo v 
knjižnici. 

Pripravila: Barbara Zupanc Oberwalder 
 

3. Mestna knjižnica Grosuplje 

 Zbirka gradiva s povečanim tiskom, zvočnimi knjigami, avdiokasete, CD nosilci 

 Sodelovanje s prostovoljci, ki izvajajo branje v domu starejših občanov Grosuplje 

 Izobraževanje uporabnikov: pri oblikovanju in izvajanju učnih aktivnosti za vse starostne in interesne 
skupine 

 Sodelovanje z invalidskimi združenji pri zaposlitveni rehabilitaciji 

 Odpisane knjige podarimo 

 Bibliopedagoške dejavnosti - Sodelovanje z OŠ Brinje – oddelki za otroke s posebnimi potrebami 

 Beremo s tačkami 

 Sodelovanje z društvom Novi Paradoks  

 Sodelovanje z društvom distrofikov (Dobrepolje) 

 Sodelovanje z Želvo (Ivančna Gorica) 

 Sodelovanje s Sožitjem (Grosuplje) 

 Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v dejavnosti 

 Z igro do branja za otroke s težavami pri branju 

 Zbirka gradiva za dislektike 

 Razstave gradiva in pripomočkov za slepe in slabovidne 

 Prilagoditev prostorov za invalide (avtomatska vrata, dostop, dvigalo) 



 

 Sodelovanje z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje 

 Bibliopedagoška dejavnost za romske otroke 

 Branje v domu za ostarele 
Pripravila: Roža Kek 

 
4. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Uporabnikom s posebnimi potrebami v naši knjižnici namenjamo posebno pozornost.  

 bibliopedagoške dejavnosti za OŠ 27.julij (osnovna šola s prilagojenim programom) in Zavod za 
usposabljanje invalidne mladine Kamnik (CIRIUS) 

 Drugačne zgodbe v knjižnici: projekt, ki je namenjen promociji knjige in branja, pripovedovanja, 
druženja, komuniciranja in medsebojnega sodelovanja z varovanci in varovankami ter njihovimi 
mentorji in spremljevalci društva Sožitje iz Lok v Tuhinjski dolini. Na ta način skušamo knjige približati 
ljudem, ki težko ali sploh ne morejo brati, krepimo pa tudi medsebojne odnose in izboljšujemo 
kakovost življenja ljudi s posebnimi potrebami.  

 obiski in ogledi knjižnice po dogovoru, 

 kotiček za oklevajoče bralce (na otroškem oddelku) – v kotičku so dostopne informacije o disleksiji, 
seznam dostopne literature, seznami knjig za lažje branje za otroke s specifičnimi učnimi motnjami, 
dislektike oz. tiste, ki neradi berejo.  Gradivo, ki je primerno za oklevajoče bralce in za dislektike, 
imamo posebej označeno s piktogrami.  Na voljo so bralna ravnila, ki si jih je možno izposoditi tudi na 
dom. 

 Za slabovidne odrasle imamo leposlovje z večjim tiskom označeno s piktogrami. 

 zvočne knjige na CD ploščah 

 izposoja BRALNIH OČAL: uporabniki, ki so doma pozabili očala, pa bi želeli prebrati članek v reviji, 
poglavje v knjigi ali pa preprosto izbrati gradivo za izposojo na dom, si lahko izposodijo ustrezna bralna 
očala pri informatorju. 

 povečevalnik zaslonske slike DOLPHIN: gre za posebno programsko opremo, ki s povečanjem zaslonske 
slike omogoča dostop do elektronskih oblik besedil ter omogoča uporabo računalnika, upravljanega s 
pomočjo tipkovnice in govorno podporo (sintetizator govora). S tem pripomočkom ljudem s slabšim 
vidom kot tudi starejšim omogočamo delo, učenje in zabavo z računalnikom.  

 elektronska lupa: naprava, ki je namenjena vsem slabovidnim uporabnikom in omogoča velike 
povečave.  

 časopis 20 minut: časopis izdajajo v Zavodu Risa v tiskani ter v elektronski obliki in je dosegljiv tudi na 
naši domači strani. Namenjen je ljudem, ki težko berejo zaradi različnih težav (disleksija, sindrom 
pomanjkljive pozornosti, omejitve vida in sluha, osebe po poškodbi glave, osebe z motnjo v duševnem 
razvoju, starejše osebe z demenco, ipd.). Časopis je primeren tudi za neizkušene bralce ali za ljudi z 
nezadostno izobrazbo ter za ljudi, ki jim slovenščina ni prvi jezik. 

 domača stran je prilagojena uporabnikom s posebnimi potrebami z možnostjo povečanja prikazanega 
besedila. Na spletni strani sproti objavljamo priporočila za prilagajanje slepim in slabovidnim. Postavili 
smo posebno podstran: Za uporabnike s posebnimi potrebami.  

 oznake: zaradi višinskih in globinskih ovir smo uporabili označevalni material za talne oznake, vodilne 
linije, poti in stopnišča. Oznake so namenjene starejšim in slabovidnim osebam. 
 

            
 



 

                                                                                           
 

 steklena vrata smo označili s barvnimi črkami, tudi rob odpiranja je viden. Vrata avtomatsko odpira 
senzor. Tekstilne obloge označujejo smeri gibanja. 

 klančine in dvigalo: knjižnica ima klančino za invalidski voziček pri vhodu kot tudi v drugem nadstropju. 

Dvigalo omogoča  dostop do zgornjih prostorov tudi gibalno oviranim.  
Zapisala: Mojca Kosirnik 

 
5. Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

 Sodelovanje z Varstveno delovnim centrom - tedenski obisk njihovih varovancev, obisk pedagoške 
delavke v VDC in bralna značka.  

 Spletna stran je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom (povečava črk s kombinacijo CTRL +). 

 Za potrebe slabovidnih uporabnikov imamo eno lupo. 

 Do knjižnice je omogočen dostop z dvigalom. 

 Možnost izposoje knjig s povečanim tiskom, zvočnih knjig in e-knjig (Biblos). 

 Program R. E. A. D. – za otroke, ki težko berejo. Otroci namesto odraslemu berejo terapevtskemu psu 
(v sodelovanju z društvom Tačke pomagačke). 

Pripravila: Sonja Žakelj 
 

6. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za uporabnike s posebnimi potrebami organiziramo: 

 prevoz gradiva na dom 

 sodelovanje, obiskovanje in oskrba z gradivom - Dom starejših Cerknica 

 sodelovanje, razstave Varstveno delovni center Cerknica 
Pripravila: Marija Hribar 

 
7. Knjižnica Litija 

 Omogočamo uporabo in izposojo e-bralnika.  

 Gradivo za osebe z disleksijo je na mladinskem oddelku označeno z nalepko in na posebni polici. 

 Posebej so označene knjige z večjimi črkami, tako za otroke kot odrasle.  

 Na oddelku za slovensko leposlovje in na oddelku za otroke in mladino si je mogoče izposoditi zvočne 
knjige – zgoščenke z brano vsebino, prozo ali poezijo. Zgoščenke  je možno poslušati v knjižnici ali pa si 
jih izposoditi na dom. 

 V Domu upokojencev Tisje izvajamo projekt bralnih uric, enkrat mesečno, projekt izvajamo od leta 
2006. Smo skrbniki njihove knjižnice Ob potoku, glede na želje in potrebe stanovalcev doma, gradivo 
tudi dostavimo v dom. 

 V enoti Doma upokojencev Tisje, Šmelcu prav tako enkrat mesečno izvajamo bralne urice, slabovidnim 
stanovalcem dostavimo zvočne knjige.  

  Odpisane knjige podarjamo društvom in skupinam, vrtcem, ki skrbijo za socialno šibkejše. 

 Aktivno sodelujemo z osnovno šolo Litija, enoto s prilagojenim programom, ki  jo obiskujejo otroci s 
posebnimi potrebami. Zanje pripravljamo posebne bibliopedagoške ure. 

 V Knjižnici Litija smo gostili Tačke pomagačke in sicer v okviru Tačkovega festivala, v letu 2016 sta prišli 
vodnici s kužkoma v knjižnico Pod kostanji, v park pri KC Litija.  



 

 Sodelujemo z društvom diabetikov Litija/Šmartno, ki v naših prostorih pripravlja srečanja in 
predavanja.  

 Prav tako sodelujemo z društvom invalidov Litija/Šmartno, brezplačno nudimo prostor za njihova 
predavanja.  

 Od decembra 2016 sodelujemo s podjetjem Želva, ki usposablja in zaposluje invalide, saj imamo na 
polletnem usposabljanju lažjo invalidko, ki pomaga pri opravilih v knjižnici, kot je zavijanje knjig, 
pomoč pri pripravi pravljičnih uric (izrezovanje ipd…), urejanje knjižnice, pošte,  itd. 

 Enkrat mesečno se v prostorih knjižnice srečujejo člani društva Sožitje.  

 V sodelovanju z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pripravljamo 
mesečno čajanko s pregledom novosti, pogovorom o aktualnih dogodkih, zanimivostih, predlogih za 
branje… 

 Bolnim in ostarelim nudimo dostavo gradiva na dom. 

 Nudimo program IKT opismenjevanja 

 Dostop do Knjižnice Litija je za osebe na vozičkih in v vozičkih urejen s klančino, iz smeri železniške 
postaje. Klančina je tudi pri glavnem vhodu (do nadstropja žal še ne morejo dostopati). 

 V Knjižnici Litija je sedež Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, za društvo 
tiskamo vabila, organiziramo delavnice, srečanja, pomagamo pri administraciji.  

 Zaposleni Knjižnice Litija se na potrebe individualno odzivamo, sproti iščemo rešitve za odpravo malih 
ovir, ki invalidom otežujejo dostop do knjig. Izposojevalec ali informator iz nadstropja dostavita knjige 
težje gibljivim, slabovidnim pomagamo pri pisanju dokumentov in podobno.  

Pripravila: Aleksandra Mavretič 
 

8. Knjižnica Logatec 
Prilagoditve za uporabnike s posebnimi potrebami: 

 Branje ljudem s posebnimi potrebami – enkrat mesečno knjižnica organizira branje v Zavodu dom 
Marije in Marte - Karitas Logatec, dom za ostarele. 

 Izposoja zvočnih knjig (možna je tudi  v vseh treh krajevnih knjižnicah – Rovte, Hotedršica in Vrh Sv. 
Treh Kraljev). 

 Nekaj izvodov knjig za slepe in slabovidne z brajico. 

 Izvodi knjig z povečano pisavo imamo v sistemu Cobiss označene s predmetno oznako: leposlovje za 
slabovidne. 

 Didaktična in metodična priporočila za delo z osebami z motnjami branja: V sodelovanju z 
defektologinjo Tanjo Černe smo oblikovali seznam strokovne literature v tiskani obliki z naslovom: 
»Seznam priporočene literature za otroke z disleksijo in nasveti za njihove starše«. Na naši spletni 
strani imamo povezavo na ta seznam pod kazalko: Priporočilni seznam in napotki za dislektike. 
 
9. Knjižnica Medvode 

V Knjižnici Medvode imamo za uporabnike s posebnimi potrebami na voljo sledeče: 

 Spletna stran knjižnice je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom (z možnostjo povečanja besedila), 

 v prostorih knjižnice omogočamo izposojo dveh elektronskih lup, dveh tabličnih računalnikov in 
bralnih očal, 

 obisk knjižnice po dogovoru (sodelujemo z društvom Barka in z Društvom upokojencev Medvode; s 
slednjimi občasno izvajamo medgeneracijske ustvarjalne delavnice). 

 Sodelujemo s Centrom za socialno delo: 
v Knjižnici Medvode smo v začetku decembra v razstavnem prostoru postavili mizo z lepo ohranjenimi 
knjižnimi darovi v zvezi s projektom Knjižnice Medvode »S pisano besedo skupaj z vami napolnimo 
skledo!«. Na ta način (menjava knjige za hrano in higienske pripomočke) zbrane darove smo v začetku 
januarja predali vodji CSD Šiška, enota Medvode, kjer so jih razdelili pomoči potrebnim družinam v 
Medvodah. Projekt smo podaljšali do konca februarja, vsekakor pa ga bomo ponovili tudi v letošnjem 
decembru 2017. Na ta način smo s skupnimi močmi z uporabniki knjižnice družinam v stiski polepšali 
vsaj nekaj trenutkov. 

 Enkrat mesečno prirejamo Medvodkove igralne urice za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in še ne hodijo v 
šolo. 

 Uvedli smo oznake s piktogrami (izločili smo knjige zbirke Vid s povečanim tiskom in jih na hrbtni strani 
označili z znakom očal, posebej so označene tudi knjige z velikimi tiskanimi črkami za najmlajše. 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F116007867367933405011%2Fabout%3Fgl%3Dsi%26hl%3Dde&ei=LMx1VJDmLoL4ywOsgIGoAw&usg=AFQjCNEWfs7YCv3BSokPRmVEVjohtnXYAw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F116007867367933405011%2Fabout%3Fgl%3Dsi%26hl%3Dde&ei=LMx1VJDmLoL4ywOsgIGoAw&usg=AFQjCNEWfs7YCv3BSokPRmVEVjohtnXYAw&bvm=bv.80642063,d.bGQ


 

 Za izposojo gradimo zbirko zvočnih knjig, ki zaradi zmanjševanja sredstev raste počasi, prav tako za 
izposojo omogočamo tudi nekaj knjig za slepe in slabovidne z brajico, 

 Dostop invalidom omogoča klančina na glavnem vhodu in avtomatska vrata, ki jih odpira senzor.  

 Organiziramo prireditve za vse starostne skupine z raznoliko tematiko, 

 enkrat mesečno pripravljamo Knjižne večere, kjer se ob čaju in pecivu družijo predvsem starejši 
občani, 

 v letošnjem letu sodelujemo z zavodom Jelša (center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo), 
v preteklosti pa smo sodelovali z Želvo (podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov).  S tem, ko 
izvajamo storitev zaposlitvene rehabilitacije, omogočamo njihovim rehabilitantom usposabljanje na 
delovnem mestu. 

 Za naglušne uporabnike smo v prireditvenem prostoru knjižnice namestili indukcijsko zanko, 

 zbiramo knjižne darove in jih posredujemo CSD in društvom in skupinam, ki skrbijo za socialno šibkejše 
(varna hiša, Marinkina knjižnica v Škofji Loki, Dom starejših občanov v Cerkljah,…), 

 za starejše uporabnike knjižnice občasno in na njihovo željo izvajamo računalniške delavnice in 
delavnice za dostop do elektronskih knjig, 

 javni uslužbenci Knjižnice Medvode se tudi sproti individualno odzivamo na probleme in potrebe 
uporabnikov s posebnimi potrebami. 

 
Nadaljnji načrti v zvezi s tem: 

 oznaka gradiva za dislektike s piktogrami, 

 v letu 2017 uvajamo dostavo gradiva na dom starostnikom, invalidom, slabovidnim, bolnikom, ki 
okrevajo po operaciji  in trajno bolnim osebam (knjiga na dom) 

 v kolikor nam bodo omogočala finančna sredstva, nameravamo organizirati tudi učenje slovenščine za 
tujce 

 in izposojo didaktičnih pripomočkov za starejše. 
Pripravila: Jana Krašovec 

 
Ljubljana, 12. 2. 2018 Poročila zbral in uredil Aleš Klemen 

 
 



 

PRILOGA 6: Strokovna izhodišča za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK 
https://cezar.nuk.uni-lj.si/analize/studije.php  

https://cezar.nuk.uni-lj.si/analize/studije.php


 

PRILOGA 7: Analiza stanja domoznanstva v OSR na dan 31. 12. 2016 



 

OSREDNJESLOVENSKO OBMOČJE 
 

1 OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICAH NA OBMOČJU 
Na Osrednjeslovenskem območju knjižnično dejavnost opravlja ena osrednja območna 
knjižnica (OOK) in osem osrednjih knjižnic (OK). Vprašalnik o stanju domoznanske dejavnosti so 
izpolnile vse knjižnice območja. 
Ime knjižnice (Ime kraja) OOK OK 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika)  X 

Knjižnica Domžale (Domžale)  X 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik)  X 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica)  X 

Knjižnica Logatec (Logatec)  X 

Knjižnica Medvode (Medvode)  X 

Knjižnica Litija (Litija)  X 

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje)  X 

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) x  

 

2 ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 
2.1 DOMOZNANSKA DEJAVNOST GLEDE NA 2., 16., 27. IN ČLEN ZKNJ-1 
Ime knjižnice Domoznanska dejavnost glede na člene ZKnj-1 

 zbiranje, 
obdelovanje, 
varovanje in 
posredovanje 
domoznanskega 
gradiva 

varovanje 
knjižničnega 
gradiva, ki 
je kulturni 
spomenik 

posredovanje 
bibliografskih 

in drugih 
informacijskih 
proizvodov in 

storitev 

 koordinacija 
zbiranja, 

obdelave in 
hranjenja 

domoznanskega 
gradiva za svoje 

območje 

 organizacija 
kulturnih 

prireditev, ki 
so povezane z 
domoznansko 

dejavnostjo 

Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x  x  x 

Knjižnica Domžale 
(Domžale) 

x x x  x 

Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik 
(Kamnik) 

x  x  x 

Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica 
(Cerknica) 

x x x  x 

Knjižnica Logatec 
(Logatec) 

x  x  x 

Knjižnica 
Medvode 
(Medvode) 

x    x 

Knjižnica Litija 
(Litija) 

x x x  x 

Mestna knjižnica 
Grosuplje 
(Grosuplje) 

x x x  x 

Mestna knjižnica 
Ljubljana 
(Ljubljana) 

x  x x x 

 



 

Sklepamo lahko, da knjižnice, ki ne opravljajo dejavnosti varovanja knjižničnega gradiva, ki je 
kulturni spomenik, tega ne počnejo zato, ker nimajo v hrambi knjižničnega gradiva s statusom 
kulturnega spomenika, saj je postopek razglasitve kulturnega spomenika zapleten in 
dolgotrajen. V nadaljnjih izvedbah pregleda stanja domoznanstva bi bilo morda smiselno 
povprašati knjižnice o tem ali hranijo knjižnično gradivo, ki bi lahko imelo status kulturnega 
spomenika ter ali imajo namen sprožiti postopke za razglasitev.  

 
2.2 AKTIVNA VKLJUČENOST ORGANIZACIJSKIH ENOT (KK) V VZAJEMNI 

BIBLIOGRAFSKI SISTEM 

 
Knjižnica Litija je vključena v vzajemni bibliografski sistem z obema svojima enotama ter z 
dvema kolekcijskima zbirkama (Vače in Gabrovka), s preostalimi osmimi kolekcijskimi zbirkami 
pa ne.  

 
2.3 ORGANIZACIJA STROKOVNE OBDELAVE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
 
Ime knjižnice Strokovna obdelava domoznanskega gradiva 

 na 
domoznanskem 

oddelku 

na oddelku 
obdelave 

v okviru drugih 
oddelkov 

drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x x   

Knjižnica Domžale (Domžale)  x   

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

 x   

Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica (Cerknica) 

x x x  

Knjižnica Logatec (Logatec)  x   

Knjižnica Medvode (Medvode)    x 

Knjižnica Litija (Litija)  x   

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

 x   

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

   x 

 
5 knjižnic od 9 domoznansko gradivo obdeluje le na oddelku obdelave, 1 na domoznanskem 
oddelku in oddelku obdelave, 1 na domoznanskem oddelku, oddelku obdelave ter v okviru 
drugih oddelkov, 2 knjižnici od 9 pa sta navedli, da imata obdelavo domoznanskega gradiva 
urejeno drugače. Knjižnica Medvode ima en sam prostor, v katerem poteka vse 
administrativno in strokovno delo (administracija, obdelava,...). V Mestni knjižnici Ljubljana pa 



 

je organiziran specializiran Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke - 
Slovanska knjižnica, ki prevzema tudi naloge obdelave domoznanskega gradiva. 

 
2.4 DODELJEVANJE ENOTNO DOGOVORJENE OZNAKE «DOM« 

DOMOZNANSKEMU GRADIVU 
 
Ime knjižnice Enotno dogovorjena oznaka DOM 

se dodeljuje 

da ne da, vendar 
tudi druge 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika)  x  

Knjižnica Domžale (Domžale) x   

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik)  x  

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica)   x 

Knjižnica Logatec (Logatec) x   

Knjižnica Medvode (Medvode)  x  

Knjižnica Litija (Litija)  x  

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) x   

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana)   x 

 
Enotno dogovorjeno oznako »dom« domoznanskemu gradivu v vzajemnem bibliografskem 
sistemu v podpolju 992b dodeljuje le 5 knjižnic na območju, od tega 2 knjižnici poleg enotne 
oznake »dom« domoznanskemu gradivu dodeljujeta še druge oznake. Tako kar 4 knjižnice 
enotno dogovorjene oznake »dom« ne dodeljujejo, temveč za označevanje domoznanskega 
gradiva uporabljajo svoje interne oznake, navedene v spodnji preglednici.  

 
2.5 DEJAVNOSTI ZA PREDSTAVITEV ZBIRKE DOMOZNANSKEGA GRADIVA IN 

DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI  
 Ime kraja 

 Vrhnika Domžale Kamnik Cerknica Logatec Medvode Litija Grosuplje Ljubljana 

organizacija 
domoznanskih 
prireditev 
(domoznanskih 
pogovorov, 
literarnih večerov 
ipd.) 

x x x x x x x x X 

domoznanska 
bibliopedagoška 
dejavnost 

x x x x x x x x X 

domoznanske   x x    x  

Knjižnica Druge oznake v podpolju 992b 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika V podpolje 996r vpišemo oznako »dom« (leto). 

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik 

Ker je domoznansko gradivo postavljeno v posebni zbirki, to označimo v 
signaturi z interno oznako DO. 

Knjižnica Medvode 

Enotno dogovorjeno oznako »dom« smo uporabljali do 1. 4. 2009, ko smo se 
kot knjižnica izločili iz Mestne knjižnice Ljubljana in postali samostojni javni 
zavod. Da bi ločili dotedanje in naše nove domoznanske zapise, smo se 
odločili za oznako DGM. 

Knjižnica Litija 
Ker za ta dogovor nismo vedeli. pri obdelavi gradiva pa že v signaturi 
označimo domoznansko gradivo. 



 

dejavnosti za 
uporabnike s 
posebnimi 
potrebami 

razstavna dejavnost 
(priprava 
domoznanskih 
razstav) 

x x x x x x x x X 

publicistična 
dejavnost 

x  x x x  x x X 

priprava biografskih 
gesel za biografski 
leksikon v 
elektronski obliki 

  x x   x   

digitalizacija x x x x x x x x x 

objava 
domoznanskih 
vsebin na različnih 
portalih 

x x x x x x x x X 

izdelovanje 
bibliografij 

x  x x   x x X 

seznanjanje 
uporabnikov z 
drugimi 
domoznanskimi 
zbirkami na 
območju 

x x x x x x x x X 

pomoč drugim 
knjižnicam pri 
razreševanju 
identitete lokalnih 
avtorjev 

x x x x x x x x x 

drugo          

 

2.6 IZDELOVANJE BIBLIOGRAFIJ 
Ime knjižnice Bibliografije se izdelujejo 

 v tiskani obliki v elektronski obliki se ne izdelujejo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x   

Knjižnica Domžale (Domžale)   x 

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

x x  

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
(Cerknica) 

x x  

Knjižnica Logatec (Logatec)   x 

Knjižnica Medvode (Medvode)   x 

Knjižnica Litija (Litija) x   

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

x   

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

 x  

 
Bibliografije izdeluje 6 od 9 knjižnic, in sicer 3 samo v tiskani obliki, 1 samo v elektronski obliki, 
2 knjižnici pa izdelujeta bibliografije v obeh oblikah. 3 knjižnice bibliografij sploh ne izdelujejo. 



 

Kot razlog za to vse 3 navajajo, da niso zaznali potrebe po izdelovanju bibliografij, 2 pa navajata 
tudi kadrovske težave. 
 

2.7 PROMOCIJA DOMOZNANSKIH VSEBIN 

 
Domoznanske vsebine promovirajo vse knjižnice območja. 
 
2.7.1 Medijske poti za promocijo domoznanskih vsebin 
 
Ime knjižnice Promocija domoznanskih vsebin 

 spletne 
strani, 
portali 

socialna 
omrežja 

promocij
ski 
material 

tiskani 
mediji 

radio TV drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x x x x x   

Knjižnica Domžale (Domžale) x x x x    

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

x x x x    

Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica (Cerknica) 

x x x x x x  

Knjižnica Logatec (Logatec) x x x x x   

Knjižnica Medvode 
(Medvode) 

x x  x x x  

Knjižnica Litija (Litija) x x x x  x  

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

x x x x x x  

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

x x x x x x  

 
Najbolj pogoste medijske poti, ki jih knjižnice območja uporabljajo, so spletne strani in portali, 
socialna omrežja ter tiskani mediji, sledi promocijski material, nato pa radio in TV. 
 
2.7.1.1 Družbena omrežja za promocijo domoznanskih vsebin 
 
Ime knjižnice Družbena omrežja za promocijo 

 Facebook Pinterest YouTube Instagram Snapchat Drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x  x    

Knjižnica Domžale (Domžale) x      

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

x     x 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica x  x    



 

(Cerknica) 

Knjižnica Logatec (Logatec) x      

Knjižnica Medvode (Medvode) x      

Knjižnica Litija (Litija) x  x    

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

x      

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

x  x x  x 

 
Vse knjižnice območja (9) uporabljajo Facebook, 4 uporabljajo YouTube, 1 Instagram, 2 pa sta 
označili možnost Drugo (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik ter Mestna knjižnica Ljubljana 
uporabljata tudi Twitter). 
 

2.8 NAČRTI NA PODROČJU UREDITVE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V 
NASLEDNJEM TRILETNEM OBDOBJU 

 
Ime knjižnice Načrti glede ureditve domoznanske dejavnosti 

 oblikovanje 
domoznanske 

zbirke 

oblikovanje 
samostojnega 
domoznanske
ga oddelka 

poudarek 
na 
ustreznem 
varovanju in 
zaščiti 
gradiva 
(skladno z 
načeli IFLA) 

zaposlitev 
strokovnega 
delavca za 

domoznanst
vo 

drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

  x   

Knjižnica Domžale (Domžale) x  x   

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

    x 

Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica (Cerknica) 

    x 

Knjižnica Logatec (Logatec) x x x   

Knjižnica Medvode 
(Medvode) 

x    x 

Knjižnica Litija (Litija)     x 

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

   x x 

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

  x  x 

 
Na vprašanje o načrtih na področju ureditve domoznanske dejavnosti v naslednjem triletnem 
obdobju je odgovorilo vseh 9 knjižnic. Izmed navedenih predlogov knjižnice v največji meri 
načrtujejo poudarek na ustreznem varovanju in zaščiti gradiva (skladno z načeli IFLA) (4 
knjižnice) ter oblikovanje domoznanske zbirke (3 knjižnice). Oblikovanje samostojnega 
domoznanskega oddelka načrtuje 1 knjižnica (Knjižnica Logatec),prav tako zaposlitev 
strokovnega delavca za domoznanstvo (Mestna knjižnica Grosuplje). 
Kaj splošne knjižnice še načrtujejo na področju ureditve domoznanske dejavnosti v naslednjem 
triletnem obdobju, so navedle pod možnost “drugo”. 
 
 
 



 

 
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica je navedla drugo, a ni specificirala, kaj naj bi ta opcija pri njih 
zajemala. 
 

2.9 SODELOVANJE, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNEGA DELA Z 
DRUGIMI SORODNIMI USTANOVAMI 

 
Strokovno delo s 
sorodnimi 
ustanovami 

Ime kraja 
Vrhnika Domžale Kamnik Cerknica Logatec Medvode Litija Grosuplje Ljubljana 

z muzeji x x x x x  x x x 

z arhivi x   x   x x x 

z galerijami    x      

z drugimi 
knjižnicami 

x x x x  x x  x 

Z osnovnimi šolami x x x x x x x   

s srednjimi šolami    x   x  x 

z višjimi, visokimi 
šolami 

   x      

z društvi, zavodi, 
združenji, lokalnimi 
skupnostmi 

x x x x x x x x x 

drugo          

 

Splošne knjižnice Osrednjeslovenskega območja se pri svojem delu v največji meri povezujejo z 
društvi, zavodi, združenji in lokalnimi skupnostmi (vseh 9 knjižnic). Sledi sodelovanje z muzeji 
(8 knjižnic), z drugimi knjižnicami (7 knjižnic) in osnovnimi šolami (7 knjižnic). V manjši meri 
sodelujejo z arhivi (5 knjižnic), s srednjimi šolami (3 knjižnice), z galerijami (1 knjižnica) ter 
višjimi in visokimi šolami (1 knjižnica). 
Opozoriti je potrebno, da Knjižnica Logatec v tabeli ni označila sodelovanja z višjimi in visokimi 
šolami, vendar tovrstno sodelovanje navaja v naslednji točki (sodelovanje z 
Naravoslovnotehniško fakulteto pri simpoziju o dr. Andreju Gosarju). 
 

Knjižnica 
Načrti na področju ureditve domoznanske dejavnosti v 

naslednjem triletnem obdobju 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik Ureditev zbirke drobnega tiska. 

Knjižnica Medvode 
Nadaljevanje dosedanjega načina dela, prizadevanje za 
nadgradnjo knjižnice in s tem pridobitve novih 
prostorov, tudi domoznanskega kotička. 

Knjižnica Litija 
Širitev dostopnosti - digitalizacija, on line dostopi do 
nekaterih zbranih vsebin (objava na Kamri ...) 

Mestna knjižnica Grosuplje 
Dopolnjevanje in urejanje domoznanske zbirke, 
elektronski biografski leksikon. 

Mestna knjižnica Ljubljana 
Razvoj dejavnosti katalogizacije domoznanskih tematik 
ter prenova domoznanske spletne strani in spletne 
bibliografije. 



 

2.10 PRIPRAVA VSAJ 1 DOMOZNANSKEGA PROJEKTA LETNO V SODELOVANJU Z 
DRUGIMI SORODNIMI USTANOVAMI 

 

 
Domoznanskih projektov v sodelovanju z drugimi sorodnimi ustanovami na letni ravni ne 
pripravljata Knjižnica Medvode ter Mestna knjižnica Grosuplje. 
S katerimi ustanovami in na katerem področju sodelujejo knjižnice, prikazuje spodnja 
preglednica. 
 

 

Knjižnica Sodelovanje z ustanovami pri domoznanskih projektih 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
Muzejsko društvo Vrhnika - razstave, Muzej usnjarstva Šoštanja - 
sodelovanje na simpoziju, ZVKD - DEKD in TKD - dogodek, letos 
gostili regijsko srečanje. 

Knjižnica Domžale 
Društva (organizacija domoznanskih prireditev), Osnovne šole 
(domoznanska bibliopedagoška dejavnost). 

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik 

Kulturno društvo Motnik - Križnikov pravljični festival, 
medobčinski muzej Kamnik - gradivo za kamniško -komendski 
biografski leksikon, ZRC SAZU inštitut za slovensko narodopisje - 
priprava Križnikovih pravljic za objavo. 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
Leto 2017 - Fran Gerbič, OŠ na ožjem notranjskem, Notranjski 
regijski park, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Etnografski muzej, NUK 
... 

Knjižnica Logatec 

DEKD (v sodelovanju z osnovnimi šolami); zbiranje spominov 
(Europeana, Območna služba Mestna knjižnica Ljubljana); simpozij 
o dr. Andreju Gosarju (ZRC SAZU, Občina Logatec, Mohorjeva 
družba, Naravoslovnotehniška fakulteta); snemanje 
dokumentarnega filma o dr. Andreju Gosarju (RTV, Občina 
Logatec), digitalizacija občinskih zbornikov (veliko različnih 
društev, območna služba MKL) etc. 

Knjižnica Medvode  

Knjižnica Litija 
Z javnim zavodom Bogenšperk in Mestnim muzejem Litija - na 
področju različnih obletnic dogodkov in znanih osebnosti. 

Mestna knjižnica Grosuplje  

Mestna knjižnica Ljubljana 

Univerza za tretje življenjsko obdobje, različni muzeji in društva, 
arhiv RTV SLO, arhiv RS. Čez več let poteka cikel Ljubljana v 
gibljivih slikah, kjer nam partnerji prispevajo filmske posnetke. 
predvsem sodelujemo na področju razstavne in prireditvene 
dejavnosti. Glede pridobivanja domoznanskih vsebin smo napeljali 
povezave s številnimi ustanovami, ki nam redno pošiljajo v dar po 
en izvod svojih publikacij. 



 

Knjižnica Medvode in Mestna knjižnica Grosuplje na podvprašanje o ustanovah, s katerimi 
sodelujeta, nista odgovorili. 
 

3 OBSEG IN IZBOR STROKOVNO UREJENEGA KNJIŽNIČNEGA DOMOZNANSKEGA 
GRADIVA 

3.1 OBSEG INVENTARIZIRANEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
 
Preglednica prikazuje skupni obseg inventariziranega domoznanskega gradiva na dan 31. 12. 
2016 v knjižnicah Osrednjeslovenskega območja. 
 
Domoznansko gradivo Obseg 

 Osrednje knjižnice Krajevne knjižnice 

število naslovov 20.587 7.532 

- od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

191 210 

število inventarnih enot 24.300 12.623 

- od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

579 245 

 
Poglavje o obsegu inventariziranega domoznanskega gradiva na dan 31. 12. 2016 je izpolnilo 
vseh 9 knjižnic območja, vendar le za število naslovov in število inventarnih enot. Glede na 
izpolnjene podatke primarno domoznansko gradivo ločuje le Knjižnica Logatec. Podatke o 
številu naslovov, kot tudi inventarnih enot v KK je vneslo vseh 9 knjižnic, 2 od tega sta navedli, 
da nimajo zaloge (Knjižnica Medvode in Knjižnica Litija). 
 

3.2 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 
 
Domoznansko gradivo Prirast domoznanskega gradiva 

 Osrednje knjižnice Krajevne knjižnice 

število naslovov 1018 135 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se ločuje) 12 13 

število inventarnih enot 1164 151 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se ločuje) 24 14 

 
Knjižnice osrednjeslovenskega območja so posredovale podatke le za število naslovov in število 
inventarnih enot. Primarno domoznansko gradivo ločuje le Knjižnica Logatec. Pri podatkih o 
številu naslovov kot tudi inventarnih enot sta za KK dve knjižnici (Knjižnica Medvode in 
Knjižnica Litija)navedli, da nimata zaloge. 

 
3.3 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA GLEDE NA NAČIN PRIDOBIVANJA V 

OBDOBJU OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016 (ŠTEVILO) 
 
Način pridobivanja OK KK 

 naslovi Inventarne 
enote 

naslovi Inventarne 
enote 

nakup 402 462 34 35 

obvezni izvod 70 72 0 0 

dar 550 585 101 116 

zamena 0 0 0 0 

lastna izdaja 136 30 47 58 

Skupaj 1158 1149 182 209 



 

 
Največ domoznanskega gradiva so knjižnice Osrednjeslovenskega območja prejele iz darov in 
nakupa. 
 

3.4 ZBIRKA KNJIŽNEGA GRADIVA NA DAN 31. 12. 2016 IN PRIRAST V OBDOBJU 1. 
1. DO 31. 12. 2016 (OSREDNJE IN KRAJEVNE KNJIŽNICE SKUPAJ) GLEDE NA 
VRSTO DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 
Vrsta 
domoznanskega 
gradiva 

Št. naslovov v 
zbirki 

Prirast Št. 
inventarnih 
enot v zbirki 

Prirast Št. enot, ki še 
niso 

računalniško 
obdelane 
(ocena) 

knjige 16.736 744 29.586 1.409 322 

starejše dragoceno 
gradivo 

2.186 27 2.523 30 211 

- od tega antikvarno 
   gradivo 

120 1 214 1 221 

- od tega inkunabule 0 0 0 0 0 

siva literatura 1.048 27 113 6 1.013 

drugo 2.309 33 0 0 2.423 

Skupaj 22.399 832 3.2436 1.446 4.200 

 
Podatke za knjige je posredovalo 8 od 9 knjižnic Osrednjeslovenskega območja (Knjižnica 
Logatec je vrstico pustila prazno). Knjižnice so na dan 31. 12. 2016 imele v svojih 
domoznanskih zbirkah 16.736 naslovov knjig ter 29.586 inventarnih enot. Skupni prirast št. 
naslovov v zbirki je 744, št. inventarnih enot v zbirki pa 1.409. Knjižnice so v letu 2016 imele 
322 enot računalniško neobdelanega gradiva. 
 
Za starejše dragoceno gradivo podatka 2.186 št. naslovov v zbirki ter 2.523 inventarnih enot 
zajemata podatke 3 knjižnic območja (Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnice Franceta 
Balantiča Kamnik ter Mestne knjižnice Ljubljana), 5 knjižnic je navedlo, da ni zaloge, 1 pa na 
vprašanje ni odgovorila (Knjižnica Domžale). Prirast 27 naslovov v zbirki ter 30 inventarnih enot 
zajema podatke le 1 knjižnice (Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica), saj je 7 knjižnic odgovorilo, 
da ni zaloge, 1 pa na vprašanje ni odgovorila (Knjižnica Domžale). 22 enot računalniško 
neobdelanega starejšega dragocenega gradiva je navedla le 1 knjižnica (Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik).  
 
Podatki o št. naslovov in inventarnih enot antikvarnega gradiva zajemajo podatke 3 knjižnic 
območja (Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik ter Mestne 
knjižnice Ljubljana), ostale knjižnice so navedle, da ni zaloge, razen 1, ki na vprašanje ni 
odgovorila (Knjižnica Domžale). Podatki o prirastu zajemajo podatke 1 knjižnice (Knjižnice 
Jožeta Udoviča Cerknica). Po podatkih sodeč knjižnice območja v svoji zbirki ne hranijo 
inkunabul. 
 
Sivo literaturo po podatkih hranijo le 3 knjižnice (Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik in Knjižnica Medvode).  
 



 

3.5 ZBIRKA SERIJSKIH PUBLIKACIJ IN ČLANKOV NA DAN 31. 12. 2016 IN PRIRAST V 
OBDOBJU OD 1.1. DO 31. 12. 2016 (OSREDNJE IN KRAJEVNE KNJIŽNICE 
SKUPAJ) GLEDE NA VRSTO DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 
Vrsta 

domoznanskega 
gradiva 

Število 
naslovov v 

zbirki 

Prirast Število 
inventarnih 
enot v zbirki 

prirast Število enot, ki 
še niso 

računalniško 
obdelane 
(ocena) 

periodične 
publikacije 

652 114 4.387 230 175 

članki 17.419 675 3.586 1.398 7.412 

drugo 28 0 0 0 0 

Skupaj 18.099 789 7.973 1.628 7.587 

 
Pri periodičnih publikacijah število naslovov v zbirki (652) zajema podatke 8 knjižnic od 9, 1 
knjižnica pa ni odgovorila (Knjižnica Logatec). Prirast (114) prikazuje podatke 6 knjižnic, 2 
knjižnici sta navedli, da nimata zaloge (Knjižnica Litija in Knjižnica Medvode), 1 pa ni odgovorila 
(Knjižnica Logatec). Število inventarnih enot v zbirki (4.387) prikazuje podatke 8 knjižnic, 1 
knjižnica pa ni odgovorila (Knjižnica Logatec). Prirast inventarnih enot prikazuje podatke 6 
knjižnic, 2 knjižnici sta navedli, da ni zaloge (Knjižnica Litija in Knjižnica Medvode), 1 pa ni 
odgovorila (Knjižnica Logatec). Oceno števila enot, ki še niso računalniško obdelane (175) so 
navedle 4 knjižnice, 3 so navedle, da ni zaloge (Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Litija in 
Mestna knjižnica Ljubljana), 2 pa nista odgovorili (Knjižnica Logatec in Knjižnica Domžale). 
 
Število naslovov člankov v zbirki (17.419) zajema podatke 7 knjižnic, saj je 1 knjižnica navedla, 
da nimajo zaloge (Knjižnica Litija), 1 pa na vprašanje ni odgovorila (Knjižnica Logatec). Pri 
prirastu števila naslov (675) preglednica prikazuje prirast 5 knjižnic. 3 knjižnice so navedle, da 
ni zaloge (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija in mestna knjižnica Ljubljana), 1 
pa ni odgovorila (Knjižnica Logatec). Število inventarnih enot (3.586) zajema podatke 3 knjižnic, 
saj sta 2 knjižnici odgovorili, da ni podatka (Mestna knjižnica Ljubljana in Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika), 2 da ni zaloge (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Knjižnica Litija), 2 knjižnici pa 
nista podali odgovora (Knjižnica Logatec in Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica). Pri prirastu 
inventarnih enot (1.398) sta 2 knjižnici navedli, da ni zaloge (Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik in Knjižnica Litija), 2 knjižnici pa nista odgovorili (Knjižnica Logatec in Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica). Tako je v tabeli le prikaz prirasta 5 knjižnic. Podatek o oceni števila enot, ki 
še niso računalniško obdelane (7.412), zajema podatke 5 knjižnic, 1 je navedla, da ni podatka 
(Mestna knjižnica Grosuplje), 1 nima zaloge (Mestna knjižnica Ljubljana), 2 pa nista odgovorili 
(Knjižnica Logatec in Knjižnica Domžale).  
 
Pod drugo je le ena knjižnica navedla število naslovov v zbirki (28, Mestna knjižnica Ljubljana), 
4 da ni zaloge (Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija 
in Knjižnica Medvode), 3 knjižnice pa niso odgovorile (Knjižnica Logatec, Knjižnica Jožeta 
Udoviča Cerknica in Cankarjeva knjižnica Vrhnika). Vse ostale rubrike je izpolnilo 5 knjižnic 
(Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija, Mestna 
knjižnica Ljubljana in Knjižnica Medvode), in sicer je pri prirastu števila naslov, številu 
inventarnih enot v zbirki in prirastu inventarnih enot vseh 5 knjižnic navedlo, da ni zaloge. 
Glede enot, ki še niso računalniško obdelane, je 5 knjižnic navedlo, da nimajo zaloge, 4 pa niso 
odgovorile (Knjižnica Logatec, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Domžale in 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika). 



 

3.6 ZBIRKA NEKNJIŽNEGA GRADIVA 
 
Vrsta 
domoznanskega 
gradiva 

Število 
naslovov v 

zbirki 

Prirast Število 
inventarnih 
enot v zbirki 

Prirast Število enot, ki še 
niso računalniško 
obdelane (ocena) 

rokopisi 13 1 14 1 100 

zapuščine 
(korpusi) 

0 0 0 0 8 

slikovno gradivo 4.019 130 2.337 132 4.085 

glasbeni tiski 101 6 118 6 0 

kartografsko 
gradivo 

149 4 209 9 5 

videoposnetki 1.033 70 1.330 71 120 

zvočni posnetki 224 9 274 11 1 

večvrstno gradivo 8 1 9 1 10 

elektronski viri 68 1 72 1 0 

drobni tiski 485 0 679 0 4.934 

mikrofilmi 49 0 902 0 0 

drugo 42 1 103 2 0 

Skupaj 6.191 223 6.047 234 9.263 

 

3.7 DODATNA POJASNITEV PRIRASTA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
 
Prirast domoznanskega gradiva v posamezni knjižnici so lahko respondenti pojasnili v obliki 
odprtega vprašanja. Odgovorile so 4 knjižnice: od tega sta dve navedli, da prirasta 
domoznanskega gradiva ne želita dodatno pojasniti, ena pa je označila z znakom (-), kar lahko 
razumemo, da dodatnih pojasnil glede prirasta domoznanskega gradiva ne želijo podati. Edini 
preostali odgovor je podan v spodnji preglednici. 

 

4 ŠTEVILO IN USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA KADRA V DOMOZNANSTVU 
4.1 STROKOVNI DELAVCI, KI SKRBIJO ZA DOMOZNANSKO DEJAVNOST 
 
Ime knjižnice Strokovni delavci 

 Število EPZ - število 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) 4 1 

Knjižnica Domžale (Domžale) 1 0,70 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik) 2 0,20 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica) 1 0,35 

Knjižnica Pojasnila o prirastu domoznanskega gradiva 

Knjižnica Logatec 

 Zapuščine (korpusi) - v knjižnici hranimo tri zapuščine - dr. Andreja Gosarja, 
Ivana Albrehta in Andreja Žigona. Vse zapuščine vsebujejo rokopise, a nič od tega 
ni računalniško obdelano, tudi najverjetneje v nadaljnje ne bo. neobdelanega 
slikovnega gradiva imamo ogromno v zapuščini Andreja Žigona, ki se je ukvarjal s 
fotografijo, poleg tega imamo računalniško neobdelano tudi zbirko starih 
razglednic. 



 

Knjižnica Logatec (Logatec) 2 0,10 

Knjižnica Medvode (Medvode) 1 0,55 

Knjižnica Litija (Litija) 4 1 

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) 2 0,10 

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) 5 5 

Skupaj 22 9 

 
Na Osrednjeslovenskem območju je zaposlenih 22 strokovnih delavcev, ki skrbijo za 
domoznansko dejavnost. Največ knjižnic ima zaposlenega po enega (3) ali dva (3) strokovna 
delavca, ki skrbita za domoznansko dejavnost, dve knjižnici imata zaposlene štiri, ena pa pet 
strokovnih delavcev. Glede na EPZ imajo OK osrednjeslovenskega območja večinoma manj kot 
enega strokovnega delavca na posamezno knjižnico, v dveh knjižnicah enega, OOK pa 5 
strokovnih delavcev. 
 

4.2 STOPNJA FORMALNE IZOBRAZBE 
 
Stopnja izobrazbe Število 

strokovnih 
delavcev 

Število s 
strokovnim 

izpitom 

srednješolska izobrazba - raven 3, 4 in 5 1 1 

višješolski programi do 1994 višješolski strokovni programi - 
raven 6/1 

5 4 

specializacija po visokošolskih strokovnih programih, 
univerzitetna izobrazba, magisteriji stroke (ZA imenom, 2. 
bolonjska stopnja) - raven 7 

14 14 

specializacija po univerzitetnih programih, magisteriji 
znanosti (PRED imenom) - raven 8/1: 

2 2 

 
1 oseba z izobrazbo 6/1 nima opravljenega strokovnega izpita, pri čemer se predvideva, da gre 
morda za novo zaposlitev, za kar pa velja, da se mora opraviti v roku 2 let (69. člen ZKnj-1). 

 
4.3 USPOSOBLJEN KADER Z DOVOLJENJI/POOBLASTILI ZA KREIRANJE 

BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV 
 
Knjižnica ima usposobljen 
kader 

Ime kraja 
Vrhnik

a 
Domžale Kamni

k 
Cerknica Logate

c 
Medvod

e 
Litij

a 
Grosuplj

e 
Ljublja

na 

z dovoljenjem A - 
pooblastila za vzajemno 
katalogizacijo 
monografskih publikacij 
(knjig) ter za kreiranje 
zbirnih zapisov za 
izvedena dela 

x x x x x x x x x 

z dovoljenjem B - 
pooblastila za vzajemno 
katalogizacijo sestavnih 
delov in kontinuiranih 
virov 

x x x x x x   x 

z dovoljenjem C - 
pooblastila za vzajemno 
katalogizacijo neknjižnega 
gradiva 

x x x x  x x  x 

z dovoljenjem D -         x 



 

pooblastila za vzajemno 
katalogizacijo 
antikvarnega gradiva 

Z dovoljenjem za 
redakcijo zapisov v 
normativni bazi podatkov 
CONOR 

 x x   x   x 

 
Na vprašanje o usposobljenem kadru z dovoljenji/pooblastili za kreiranje bibliografskih zapisov 
v sistemu COBISS je odgovorilo vseh 9 knjižnic. Vse knjižnice imajo dovoljenje A (9), večina jih 
ima tudi dovoljenje B (7) in C (7), nekoliko manj knjižnic ima dovoljenje za redakcijo zapisov v 
normativni bazi podatkov CONOR (4), le 1 pa ima dovoljenje D. Zaskrbljujoče je dejstvo, da kar 
dve knjižnici (Knjižnica Litija in Mestna knjižnica Grosuplje) nimata dovoljenja B, torej 
pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in kontinuiranih virov, ter da ima ena od 
knjižnic na območju (Mestna knjižnica Grosuplje) le dovoljenje A ter nobenega drugega. 
Sklepamo lahko, da je Mestna knjižnica Grosuplje zaznala potrebo po kadru z dodatnimi 
dovoljenji, saj je v vprašalniku pod točko 2. 8 navedla, da ima v naslednjih treh letih namen 
zaposliti strokovnega delavca za izvajanje domoznanske dejavnosti. 
 
4.3.1 Število vseh zaposlenih s posameznimi dovoljenji 
 
Kader z 
dovoljenji/poobla
stili 

Ime kraja 
Vrhnik
a 

Domžal
e 

Kamni
k 

Cerknic
a 

Logate
c 

Medvod
e 

Litij
a 

Grosuplj
e 

Ljubljan
a 

 

Število 
Skup
aj 

z dovoljenjem A -  3 6 3 4 3 3 1 1 21 45 

z dovoljenjem B1 - 
pooblastila za 
vzajemno 
katalogizacijo 
sestavnih delov 

3 2 2 3 3 3 0 0 13 29 

 z dovoljenjem B2 - 
pooblastila za 
vzajemno 
katalogizacijo 
kontinuiranih virov 

3 1 1 1 0 1 0 0 7 14 

 z dovoljenjem SER 
- pooblastila za 
vzajemno 
katalogizacijo 
serijskih publikacij 

3 0 1 1 0 0 0 0 - 5 

Z dovoljenjem C 3 3 2 3 0 2 1 0 13 27 

Z dovoljenjem D 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

z dovoljenjem za 
redakcijo zapisov 
normativni bazi 
podatkov CONOR 

0 3 1 0 0 0 0 0 10 14 

 



 

4.4 UDELEŽBA ZAPOSLENIH, KI SE UKVARJAJO Z DOMOZNANSKO DEJAVNOSTJO, 
NA RAZLIČNIH STROKOVNIH USPOSABLJANJIH 

 

 
Vse knjižnice so odgovorile, da se zaposleni, ki se ukvarjajo z domoznansko 
dejavnostjo, udeležujejo različnih strokovnih usposabljanj. 
 
4.4.1 Strokovna usposabljanja, ki se jih udeležujejo zaposleni  
 
Ime knjižnice Strokovna usposabljanja zaposlenih 

tečaji  predavanja delavnice seminarji kongresi izobraževanje 
v tujini 

drugo 

Cankarjeva 
knjižnica 
Vrhnika 
(Vrhnika) 

x x   x   

Knjižnica 
Domžale 
(Domžale) 

 x x     

Knjižnica 
Franceta 
Balantiča 
Kamnik 
(Kamnik) 

x x   x   

Knjižnica Jožeta 
Udoviča 
Cerknica 
(Cerknica) 

 x x x    

Knjižnica 
Logatec 
(Logatec) 

x x x x    

Knjižnica 
Medvode 
(Medvode) 

      x 

 Litija (Litija)  x  x    

Mestna knjižnica 
Grosuplje 
(Grosuplje) 

x x x x x   

Mestna knjižnica 
Ljubljana 
(Ljubljana) 

x x x x x x x 

 



 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, se največ zaposlenih, ki se ukvarjajo z 
domoznansko dejavnostjo, udeležuje predavanj (odgovorilo 8 knjižnic od 9), potem 
tečajev (odgovorilo 5 knjižnic od 9), delavnic (odgovorilo 5 knjižnic od 9) in seminarjev 
(odgovorilo 5 knjižnic od 9), nekoliko manj kongresov (odgovorile 4 knjižnice od 9), 
najmanj pa je izobraževanja v tujini (odgovorile le 1 knjižnica – OOK). Možnost “drugo” 
sta izbrali 2 knjižnici, le 1 pa je tudi navedla usposabljanja, ki se jih poleg naštetih 
zaposleni še udeležujejo. Slednja je navedla vsakoletno udeležbo na Festivalu 
domoznanstva: Domfestu, kjer gre za napako, saj Domfest poteka na dve leti.  
 
4.4.2 Število oseb, zaposlenih v domoznanski dejavnosti, ki so se usposabljale v obdobju 

2014 – 2016 (strokovno, širše knjižničarsko …) 
 
Ime knjižnice  Usposabljanja v obdobju 2014 – 2016 

(število oseb) 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) 4 

Knjižnica Domžale (Domžale) 1 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik) 2 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica) 3 

Knjižnica Logatec (Logatec) 2 

Knjižnica Medvode (Medvode) 0 

Knjižnica Litija (Litija) 4 

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) 2 

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) 3 

Skupaj 21 

 
Na vprašanje o usposabljanju v obdobju 2014 - 2016 je odgovorilo vseh 9 knjižnic. Izmed 
zaposlenih v domoznanski dejavnosti sta se v obdobju 2014 - 2016 v največji meri iz 
posamezne knjižnice usposabljali 2 osebi (navedle 3 knjižnice), čemur sledi usposabljanje 3 in 4 
oseb (navedli po 2 knjižnici). Ena knjižnica je navedla, da se je v tem obdobju usposabljala 1 
oseba, ena knjižnica pa, da se v tem obdobju ni usposabljala nobena oseba, zaposlena v 
domoznanski dejavnosti. Naknadno smo ugotovili, da omenjena knjižnica ni tolmačila udeležbe 
na Domfestu kot vrsto usposabljanja, tako da se je v resnici pri njih v tem obdobju usposabljala 
1 oseba, zaposlena v domoznanski dejavnosti. 

 

5 PROSTOR IN OPREMA ZA DOMOZNANSKO GRADIVO 
5.1 KNJIŽNICA IMA SAMOSTOJNI DOMOZNANSKI ODDELEK 
 

 
 
 



 

Ime knjižnice Domoznanski oddelek 

Leto ustanovitve Površina (m
2
) 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) 2014 70 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica) 1992 50 

Knjižnica Litija (Litija) 1992 30 

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) 2007 46 

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) 2008 600 

 
Domoznanskega oddelka nimajo: Knjižnica Domžale, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Knjižnica Logatec in Knjižnica Medvode. 
V Mestni knjižnici Ljubljana je organiziran specializiran Center za domoznanstvo in specialne 
humanistične zbirke- Slovanska knjižnica. Že leta 1993 pa je Knjižnica Prežihov Voranc, ena 
izmed predhodnic Mestne knjižnice Ljubljana, takrat še kot samostojna knjižnica ustanovila 
domoznanski oddelek, kjer je bil leta 2007 en polno zaposlen bibliotekar. 
Vseh 5 knjižnic (1 OOK in 4 OK), ki imajo domoznanski oddelek, je tudi navedlo površino (m2) 
in leto ustanovitve oddelka. Na podlagi zgornje preglednice, v kateri so zbrani podatki iz 
vprašalnika, ima največjo površino (600 m2) domoznanski oddelek v Mestni knjižnici Ljubljana, 
najmanjšo (30 m2) pa Knjižnica Litija. V OK ima največjo površino domoznanski oddelek v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika (70 m2), najmanjšo pa, kot zapisano že zgoraj, oddelek v Knjižnici 
Litija (30 m2). 
Najstarejša domoznanska oddelka (ustanovljena leta 1992) v osrednjeslovenskih splošnih 
knjižnicah imata Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica in Knjižnica Litija, najmlajši (iz leta 2014) pa 
je v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki.  
 

5.2 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI 
 
Ureditev 
domoznanskega 
gradiva v OK 

Ime kraja 
Vrhnika Domžale Kamnik Cerknica Logatec Medvode Litija Grosuplje Ljubljana 

domoznansko gradivo 
ni postavljeno ločeno 
od ostalega 
knjižničnega gradiva 

         

domoznansko gradivo 
je postavljeno deloma 
ločeno, deloma pa 
skupaj z ostalim 
knjižničnim gradivom 

 x   x x   x 

domoznansko gradivo 
je postavljeno ločeno 
od ostalih delov 
knjižnične zbirke, tudi 
če ni organizirano v 
posebno zbirko 

 x x  x     

domoznansko gradivo 
je postavljeno na 
domoznanskem 
oddelku 

x   x   x x x 

domoznansko gradivo 
je organizirano v 
posebne zbirke 

x  x  x   x x 

drugo x         

 



 

Odgovore je podalo vseh 9 splošnih knjižnic na območju. Izmed ponujenih možnosti, med 
katerimi so respondenti lahko izbrali več odgovorov, ima največ knjižnic domoznansko gradivo 
postavljeno na domoznanskem oddelku (5 od 9) ter organizirano v posebne zbirke (5 od 9). 4 
knjižnice imajo domoznansko gradivo postavljeno deloma ločeno, deloma pa skupaj z ostalim 
knjižničnim gradivom, pri 3 knjižnicah pa je domoznansko gradivo postavljeno ločeno od 
ostalih delov knjižnične zbirke, tudi če ni organizirano v posebno zbirko. 
Za nobeno osrednjeslovenskih splošnih knjižnic pa ne velja, da domoznansko gradivo ni 
postavljeno ločeno od ostalega knjižničnega gradiva. 
 

5.3 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA ODDELKA V ORGANIZACIJSKIH 
ENOTAH (KRAJEVNIH KNJIŽNICAH) 

 
Ureditev domoznanskega 
gradiva v KK 

Ime kraja 
Vrhnika Domžale Kamnik Cerknica Logatec Medvode Litija Grosuplje Ljubljana 

domoznansko gradivo ni 
postavljeno ločeno od 
ostalega knjižničnega 
gradiva 

      x   

domoznansko gradivo je 
postavljeno deloma 
ločeno, deloma pa skupaj 
z ostalim knjižničnim 
gradivom 

x x  x     x 

domoznansko gradivo je 
postavljeno ločeno od 
ostalih delov knjižnične 
zbirke, tudi če ni 
organizirano v posebno 
zbirko 

  x  x   x  

domoznansko gradivo je 
postavljeno na 
domoznanskem oddelku 

         

domoznansko gradivo je 
organizirano v posebne 
zbirke 

         

drugo      x   x 

 

Kot v 13. členu določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 
(2003) imajo v svojih krajevnih knjižnicah domoznansko gradivo postavljeno ločeno od ostalih 
delov knjižnične zbirke, tudi če ni organizirano v posebno zbirko, 3 knjižnice (Mestna knjižnica 
Grosuplje, Knjižnica Logatec, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), sicer pa je načeloma v vseh 
organizacijskih enotah domoznansko gradivo postavljeno deloma ločeno, deloma pa skupaj z 
ostalim knjižničnim gradivom (navedle 4 knjižnice od 9). V eni od knjižnic pa v vseh 
organizacijskih enotah ni postavljeno ločeno od ostalega knjižničnega gradiva.  
2 knjižnici sta glede ureditve domoznanskega gradiva v krajevnih knjižnicah pod drugo navedli 
dodatni obrazložitvi in sicer je Knjižnica Medvode navedla, da nima organizacijskih enot 
oziroma KK, MKL pa je navedla, da imajo krajevne knjižnice sprotno – aktualno domoznansko 
gradivo, ki je vezano na lokalno okolje in ga po določenem časovnem obdobju pošljejo v Center 
za domoznanstvo.  
 



 

5.4 OBLIKOVANJE NOVE DOMOZNANSKE ZBIRKE, ODDELKA, POSEBNE ZBIRKE V 
OBDOBJU 2009 – 2016 V KNJIŽNIČNI MREŽI 

 

 
 
V obdobju 2014-2016 ni bilo oblikovanih zbirk oz. oddelka v: Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica, 
Knjižnici Domžale, Knjižnici Litija in Mestni knjižnici Grosuplje.  
Na vprašanje o oblikovanju nove domoznanske zbirke, oddelka, posebne zbirke v obdobju 
2009 – 2016 v knjižnični mreži je odgovorilo vseh 9 splošnih knjižnic z območja, in sicer je bila 
oblikovana v tem obdobju nova domoznanska zbirka, oddelek in/ali posebna zbirka v 6 
knjižnicah, v 4 knjižnicah do oblikovanja še ni prišlo. 
 

 
V obdobju 2009 – 2016 so knjižnice najpogosteje oblikovale nove domoznanske oz. posebne 
zbirke, ena (Cankarjeva knjižnica Vrhnika) pa tudi nov domoznanski oddelek. Izmed navedenih 
novosti je zanimiva zbirka na podlagi donacije (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik), kar ima 
dejansko tudi podlago v 14. členu ZKnj-1, da knjižnica prevzema donacije knjižničnega gradiva, 
ki je pomembno po merilih knjižnične stroke. 
 

Knjižnica 
Nova domoznanska zbirka, oddelek, posebna zbirka v 

obdobju 2009-2016 

Mestna knjižnica Ljubljana 
Zbirka Prešerniana (2015), zbirka Franceta Škerla 
(2016), zbirka razglednic (2013-2014). 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik Donacija dr. Nikolaja Sadnikarja, 2012. 

Knjižnica Medvode 

V letu 2012 in 2014 smo v knjižnici postavili dve 
samostojni omari (s prostornino 2,6 kvadratnega 
metra), eno za arhivsko, drugo za domoznansko 
gradivo. del domoznanske zbirke stoji skupaj z ostalim 
gradivom. 

Knjižnica Logatec 
V letu 2016 smo izoblikovali zbirko GOSAR, ki združuje 
vsa dela dr. Andreja Gosarja. 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
 Vrhnika, 2014, knjižnica IUV Vrhnika, 2016, Knjižna 
zbirka čebelarja Jožeta Tršarja.  



 

5.5 DOSTOP DO DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI IN V 
KRAJEVNIH KNJIŽNICAH (KK) 

 
Dostop do domoznanskega 
gradiva 

Ime kraja 
Vrhnika Domžale Kamnik Cerknic

a 
Logatec Med

vode 
Litija Gros

uplje 
Ljubl
jana 

OK K
K 

OK KK OK KK OK K
K 

OK K
K 

O
K 

K
K 

O
K 

K
K 

O
K 

K
K 

O
K 

K
K 

gradivo je v prostem pristopu    x     x x         

gradivo je delno v prostem 
pristopu 

 x x  x x   x x x  x   x x x 

gradivo je postavljeno v 
skladiščnih prostorih knjižnice 
in strokovno urejeno, da 
omogoča takojšnjo dostopnost 

  x      x x x  x      

gradivo je postavljeno na 
domoznanskem oddelku 

x  x x   x x       x  x x 

drugo                  x 

 
V prostem pristopu v OK ima domoznansko gradivo 1 knjižnica (Knjižnica Logatec), v KK pa 
poleg slednje tudi Knjižnica Domžale. 
 
Delno imajo v prostem pristopu domoznansko gradivo v OK Knjižnica Domžale, Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Litija in Mestna 
knjižnica Ljubljana. Delno v prostem pristopu v KK pa imajo domoznansko gradivo Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Logatec, Mestna knjižnica 
Grosuplje in Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
V skladiščnih prostorih knjižnice in strokovno urejeno, tako da omogoča takojšnjo dostopnost, 
je gradivo v OK postavljeno v 4 knjižnicah: Knjižnici Domžale, Knjižnici Logatec, Knjižnici 
Medvode in Knjižnici Litija. V KK je domoznansko gradivo postavljeno v skladiščnih prostorih v 
enotah/enoti Knjižnice Logatec. 
 
Na domoznanskem oddelku v OK je domoznansko gradivo postavljeno v 5 knjižnicah: 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika, Knjižnici Domžale, Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica, Mestni 
knjižnici Grosuplje ter Mestni knjižnici Ljubljana. V KK pa imajo domoznansko gradivo na 
domoznanskem oddelku postavljeno Knjižnica Domžale, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica ter 
Mestna knjižnica Ljubljana. Pri tem je treba opozoriti na dejstvo, da je Knjižnica Domžale pod 
točko 5.1 navedla, da nima domoznanskega oddelka. 
 
Knjižnice, ki imajo dostop do domoznanskega gradiva urejeno drugače, so to lahko tudi 
označile, in sicer ima tako v KK Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
Število KK, kjer še ni urejen dostop do domoznanskega gradiva, sta navedli dve knjižnici. 
Knjižnica Domžale je navedla, da gradivo še ni delno v prostem pristopu v 4 KK, da gradivo še ni 
postavljeno v skladiščnih prostorih knjižnice in strokovno urejeno, da omogoča takojšnjo 
dostopnost v 4 KK ter da gradivo še ni postavljeno na domoznanskem oddelku v 2 KK. Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik pa je navedla, da gradivo še ni delno v prostem pristopu v 3 KK. 
 



 

5.6 IZPOSOJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 
 
Ime knjižnice Izposoja domoznanskega gradiva na dom 

da število izposoj ne 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) x 10  

Knjižnica Domžale (Domžale) x 602  

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik)   X 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica) ¸x 5200  

Knjižnica Logatec (Logatec) x -  

Knjižnica Medvode (Medvode) x 1399  

Knjižnica Litija (Litija) X 1044  

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) x 867  

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) x 15051  

 
Na vprašanje so odgovorile vse knjižnice Osrednjeslovenskega območja. Samo ena knjižnica 
(Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik) domoznanskega gradiva ne izposoja na dom. Knjižnica 
Logatec je navedla, da za število izposoj domoznanskega gradiva na dom nimajo podatka, 
ostale knjižnice pa so navedle število izposoj. 

 
5.7 POSREDOVANJE DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 
 

 
Domoznanske informacije posredujejo vse knjižnice na območju. 
 
5.7.1 NAČINI POSREDOVANJA DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 
 
Ime knjižnice Načini posredovanja domoznanskih informacij 

osebno po telefonu po 
elektronski 

pošti 

drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) x x x  

Knjižnica Domžale (Domžale) x x   
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
(Kamnik) 

x x x  

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
(Cerknica) 

x x x  

Knjižnica Logatec (Logatec) x x x x 

Knjižnica Medvode (Medvode) x x x  
Knjižnica Litija (Litija) x x x  

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) x x x  

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana) x x x  



 

Vse knjižnice Osrednjeslovenskega območja posredujejo domoznanske informacije osebno, po 
telefonu in po elektronski pošti. Ena od knjižnic (Knjižnica Logatec) je navedla, da 
domoznanske informacije posreduje tudi na druge načine in pri tem izpostavila naslednje: 
medknjižnična izposoja, izposoja za potrebe razstave(NUK, Gosar) in filma (RTV, Gosar). 

 
5.8 SKRB ZA PRAVILNO ZAŠČITO IN HRANJENJE GRADIVA (IFLA NAČELA ZA 

HRAMBO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN PREDPISANO RAVNANJE Z NJIM) 
 
Skrb za pravilno 
zaščito in hranjenje 
gradiva 

Ime kraja 
Vrhnika Domžale Kamnik Cerknica Logatec Medvode Litija Grosuplje Ljubljana 

z zagotavljanjem 
varnosti in 
preprečevanjem 
nesreč v knjižničnih 
zgradbah in okolici 

x x x x x x x x x 

s primernimi 
klimatskimi pogoji 

x x  x   x x x 

z ustreznim ravnanjem 
s tradicionalnim 
gradivom, 
fotografskim in 
filmskim gradivom ter 
avdiovizualnimi nosilci 

x x x x  x x x X 

 z izvajanjem 
reprodukcije gradiva 
(fotokopiranje, 
mikrofilmanje in 
digitalizacija) 

x x x x x x x x x 

 
Največji poudarek dajejo knjižnice območja zagotavljanju varnosti in preprečevanju nesreč v 
knjižničnih zgradbah in okolici (9 knjižnic) ter izvajanju reprodukcije gradiva (fotokopiranje, 
mikrofilmanje in digitalizacija) (9 knjižnic). Sledi skrb za ustrezno ravnanje s tradicionalnim 
gradivom, fotografskim in filmskim gradivom ter avdiovizualnimi nosilci (8 knjižnic) ter nato še 
skrb za primerne klimatske pogoje (6 knjižnic).  
 

6 DIGITALIZACIJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
6.1 IZVAJANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
 

 
 
Digitalizacijo domoznanskega gradiva izvajajo vse knjižnice na območju. 
 



 

6.1.1 IZVEDBA IN FINANCIRANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 
 
Ime knjižnice Izvedba in financiranje digitalizacije 

z lastnim 
kadrom in 
opremo 

pri 
zunanjem 
izvajalcu 

z lastnimi 
sredstvi 

v okviru 
izvajanja 
posebnih 
nalog OOK 

drugo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
(Vrhnika) 

x x x x  

Knjižnica Domžale (Domžale) x x x x  

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik (Kamnik) 

 x x x  

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
(Cerknica) 

x x x x  

Knjižnica Logatec (Logatec) x   x  

Knjižnica Medvode (Medvode)  x  x  

Knjižnica Litija (Litija) x   x  

Mestna knjižnica Grosuplje 
(Grosuplje) 

x x x x  

Mestna knjižnica Ljubljana 
(Ljubljana) 

x x x x  

 
Glavni način izvajanja in financiranja digitalizacije domoznanskih gradiv v slovenskih splošnih 
knjižnicah je v okviru izvajanja posebnih nalog OOK, kar je označilo vseh 9 knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja. Sledi digitalizacija z lastnim kadrom in opremo v 7 knjižnicah, 2 
knjižnici pa teh pogojev za opravljanje digitalizacije nimata. Pri zunanjem izvajalcu poteka 
digitalizacija v 7 knjižnicah, 2 knjižnici pa ne izvajata digitalizacije pri zunanjem izvajalcu. Z 
lastnimi sredstvi digitalizira 6 knjižnic, medtem ko 3 knjižnice nimajo lastnih sredstev za 
digitalizacijo. 
 

6.2 DOSTOPNOST DIGITALIZIRANEGA GRADIVA UPORABNIKOM 
 
Ime knjižnice Dostopnost digitaliziranega gradiva 

Lokalno v 
knjižnici 

Z dostopom na 
daljavo 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vrhnika) x x 

Knjižnica Domžale (Domžale)  x 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Kamnik)  x 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Cerknica) x x 

Knjižnica Logatec (Logatec) x x 

Knjižnica Medvode (Medvode) x x 

Knjižnica Litija (Litija) x x 

Mestna knjižnica Grosuplje (Grosuplje) x x 

Mestna knjižnica Ljubljana (Ljubljana)  x 

 
Digitalizirano gradivo je uporabnikom dostopno lokalno v knjižnici v 6 knjižnicah območja, z 
dostopom na daljavo pa v vseh 9 knjižnicah. 
 

6.3 OKVIRNI NAČRT DIGITALIZACIJE V NASLEDNJIH TREH LETIH (VSEBINSKO IN 
TERMINSKO, NA SPLOŠNO, OCENA) 



 

Okvirni načrt digitalizacije v naslednjih treh letih je podalo 7 splošnih knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja (navedeni so v spodnji preglednici). Načrta nista podali Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica in Knjižnica Litija.  
 
Največ je želja po digitalizaciji domoznanskih monografij, pa tudi raritet, slikovnega gradiva in 
člankov. Omenjajo tudi izdelavo biografskega leksikona, popis člankov z domoznansko vsebino, 
dopolnjevanje domoznanskih vsebin na portalu Kamra, izid domoznanskega zbornika ter 
domoznanskih del.  

 
7 SINERGIJSKI UČINKI SODELOVANJA S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU 
7.1 PRIČAKOVANJA OD IZVAJANJA TRETJE POSEBNE NALOGE OSREDNJE 

OBMOČNE KNJIŽNICE – OOK (KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN 
HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA) 

 
Svoja pričakovanja na področju izvajanja tretje posebne naloge OOK, in sicer koordinacije 
zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva, je navedlo 8 knjižnic 
Osrednjeslovenskega območja, 1 odgovora ni podala (Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica). 
Od izvajanja tretje posebne naloge OOK knjižnice na območju (OK) v glavnem pričakujejo, da se 
bo dosedanje sodelovanje nadaljevalo in nagradilo. OK si želijo koordinacijo praktično na vseh 
področjih domoznanske dejavnosti, najpogosteje pa so navedle svetovanje in pomoč pri 
digitalizaciji gradiva, sodelovanje pri skupnih projektih ter izobraževanja in usposabljanja s 

Knjižnica Načrti digitalizacije 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
Digitalizacija domoznanskih člankov glede na razpoložljiv kader 
in sredstva. 

Knjižnica Domžale 

Radi bi digitalizirali knjige Staneta Stražarja, ki je napisal kar 
nekaj knjig, ki opisujejo naše kraje. Ker je avtor pokojni, bomo 
poskušali dobiti dovoljenje za digitalizacijo gradiva od njegovih 
sorodnikov. Digitalizacijo bi radi izvedli s podporo OOK v 
naslednjih treh letih. 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Digitalizacija izbora domoznanskih monografij, ki so bile izdane 
pred letom 1940. Vključili bomo tudi prvotiske pesniških zbirk in 
drugih leposlovnih del kamniških in komendskih avtorjev. 
Digitalizirane domoznanske vsebine bomo objavljali v digitalni 
knjižnici Slovenije in spletnem portalu kamra. Okvirno bomo 
digitalizirali 2 deli na leto. 

Knjižnica Logatec 
Veliko gradiva bi bilo treba digitalizirati iz zapuščin, ki jih hrani 
knjižnica. V okviru časovnih in kadrovskih in tehničnih zmožnosti 
bomo to tudi v čim večji meri storili. 

Knjižnica Medvode 
V sodelovanju z OOK MKL želimo vsako naslednje leto 
digitalizirati 8 izvodov monografij, z zunanjim izvajalcem pa 
slikovno gradivo. 

Mestna knjižnica Grosuplje 

Izdelava elektronskega biografskega leksikona, popis člankov z 
domoznansko vsebino, dopolnjevanje domoznanskih vsebin na 
Kamri, izid domoznanskega zbornika (zbornik občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Dobrepolje) in izid treh domoznanskih del (stare 
razglednice) do leta 2019, če bodo na voljo človeški in finančni 
viri. 

Mestna knjižnica Ljubljana 

V Slovanski knjižnici obstaja večji fond raritet, za naslednja leta 
pripravljamo obsežnejši načrt postopne digitalizacije večine teh 
raritet, v okviru finančnih zmožnosti in virov financiranja, ter 
skladno z našimi postavljenimi prioritetami glede domoznanskih, 
za lokalno skupnost zanimivih gradiv. 



 

področja domoznanske dejavnosti . OOK pa izpostavlja nadaljevanje dobrih praks in projektov, 
ki so se izkazali za uspešne. Natančen pregled odgovorov knjižnic se nahaja v spodnji 
preglednici. 

 

7.2 ZADOVOLJSTVO S SODELOVANJEM S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU NA 
PODROČJU DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

 
OOK Mestna knjižnica Ljubljana ocenjuje zadovoljstvo sodelovanja s knjižnicami na območju 
kot »dobro«. To utemeljuje z izjavo, da knjižnice območja uspešno sodelujejo predvsem na 
področju digitalizacije gradiv iz fondov knjižnic, ki imajo izrazito domoznanski značaj (npr. 
občinska glasila in zborniki), kakor tudi pri grajenju zbirk na domoznanskem portalu Kamra. 
Knjižnicam so v podporo tudi pri pripravi strokovnih mnenj, ki so jim v pomoč pri pridobivanju 
domoznanskih gradiv in utemeljevanju financerjem glede upravičenosti in pomena nakupa 
lokalnih domoznanskih gradiv za potrebe posameznih knjižnic. Uspešno poteka tudi 
koordinacija skupnih projektov domoznanskega značaja (npr. priprava bibliografije 
domoznanskih serijskih publikacij). 
 

 
 
3 OK ocenjujejo zadovoljstvo sodelovanja z OOK na področju koordinacije domoznanstva kot 
»zelo dobro«, kar utemeljujejo s tem, da z OOK odlično sodelujejo na projektu Kamra, trudom 

Knjižnica 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega 

gradiva OOK - pričakovanja 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika Izobraževanja, finančna in kadrovska podpora 

Knjižnica Domžale 
Pričakujemo, da nam bo OOK še naprej nudila svetovanje pri 
digitalizaciji in reševanju avtorskopravne dileme s področja 
pridobivanja soglasij za objavo na Kamri 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
Pričakujemo koordinacijo in izobraževanje ter pomoč pri 
obdelavi domoznanskih člankov in prispevkov. 

Knjižnica Logatec 

Pomoč pri zahtevnejših strokovnih nalogah, napotki pri 
zahtevnejšem domoznanskem delu, predvsem bi si želeli 
kakšno izobraževanje s področja domoznanstva - najsi bo o 
obdelavi, digitalizaciji, hranjenju itn. domoznanskega gradiva. 

Knjižnica Medvode 
Vzajemna pomoč, nadaljevanje in nadgradnja dosedanjega 
sodelovanja. 

Knjižnica Litija 
Pomoč pri zbiranju in digitalizaciji - s smislu skupnih regijskih 
projektov ter spodbude pri novih znanjih. 

Mestna knjižnica Grosuplje 
Domoznanska dejavnost je primarna naloga vsake knjižnice na 
svojem območju, od OOK pričakujemo pomoč pri obdelavi 
različnih vrst gradiva 

Mestna knjižnica Ljubljana 
Nadaljevanje dobrih praks in projektov, ki so se izkazali za 
uspešne: Kamra, projekti digitalizacije, strokovno-teoretično 
delo v okviru posvetov Domfest. 



 

OOK za reševanje njihovih problemov ter pri nudenju pomoči in informacij in z možnostjo 
izposoje tehnične opreme. 
 
3 OK ocenjujejo zadovoljstvo sodelovanja z OOK na področju koordinacije domoznanstva kot 
»dobro«, kar utemeljujejo s tem, da je sodelovanje korektno, pri tem pa izpostavljajo 
digitalizacijo knjižničnega gradiva, izposojo tehnične opreme in gradiva za domoznanske 
razstave, pripravo izobraževanj za nove projekte, izpostavljanje vsebin in poudarkov ter pomoč 
pri uvajanju novosti. Ena od treh knjižnic utemeljitve svojega mnenja ni podala. 
 
2 OK ocenjujeta zadovoljstvo sodelovanja z OOK na področju koordinacije domoznanstva kot 
»niti dobro, niti slabo«, česar ne utemeljujejo – ena od knjižnic namreč utemeljitve ni podala, 
druga pa je zapisala le, da dobro poteka koordinacija na področju izobraževanja. 
 

 
 
7.3 MNENJE O PRISPEVKU K IZGRADNJI DOMOZNANSKE OBMOČNE ZBIRKE OOK 
 
Po mnenju Mestne knjižnice Ljubljana (OOK) prispeva k izgradnji domoznanske območne 
zbirke v OOK sodelovanje knjižnic na območju, digitalizacija, skupni projekti na področju 
domoznanstva ter koordinacija regijskih domoznanskih prireditev in projektov, ne pa tudi 
usmerjanje izločenega (odpisanega) gradiva v OOK. 
 

 



 

7.4 POZITIVNI UČINKI KOORDINACIJE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU 
 

 
 
7 knjižnic Osrednjeslovenskega območja meni, da so učinki koordinacije domoznanske 
dejavnosti na območju pozitivni, 1 knjižnica (Mestna knjižnica Grosuplje) pa meni, da 
koordinacija domoznanske dejavnosti, ki jo izvajajo OOK, nima pozitivnih učinkov na izvajanje 
domoznanstva v knjižnicah na območju. To utemeljuje z navedbo, da OOK knjižnicam na 
območju pomaga le pri obdelavi različnih tipov gradiva in s spletnimi rešitvami. 
 
1 knjižnica (Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica) se ni opredelila glede učinkov koordinacije 
domoznanske dejavnosti, ki jo izvajajo OOK. 
 
Pozitivne učinke koordinacije OOK je 6 knjižnic tudi pojasnilo, kot je razvidno iz spodnje 
preglednice. 
 

 

Knjižnica 
Pozitivni učinki koordinacije domoznanske dejavnosti OOK na 

območju 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika Širše prepoznavanje domoznanske dejavnosti. 

Knjižnica Domžale 
OOK ima navadno kader, ki se ukvarja samo z domoznanstvom 
in ima tako več časa ter izkušenj s tega področja, da prenese 
dobro prakso iz OOK na OK. 

Knjižnica Logatec 

V manjših knjižnicah je domoznanstvo velikokrat zelo na koncu 
prioritet dela v knjižnici, zanj je namenjen zelo omejen čas. S 
pomočjo koordinacije mnogokrat prejmemo pomoč, zelo dobra 
oblika le-te so npr. sredstva, namenjena za digitalizacijo 
domoznanskega gradiva. 

Knjižnica Medvode 

OOK ima poleg strokovnega kadra tudi več finančnih sredstev, 
ki omogočajo razvoj dejavnosti, vidnost domoznanskih vsebin 
na celotnem območju, poleg tega se aktivnosti ne podvajajo 
(npr. gradivo je digitalizirano enkrat, povezave omogočajo 
dostop vsem zainteresiranim. 

Knjižnica Litija 
Izpostavljanje vsebin, poudarkov, pomoč pri uvajanju novosti 
ter izobraževanje. 

Mestna knjižnica Ljubljana 
Na podlagi odziva knjižnic območja, ki je še posebno pozitiven 
pri skupnih projektih digitalizacije. 



 

8 RAZVOJ DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 
8.1 MNENJA IN PREDLOGI GLEDE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 
 
Mnenja in predloge glede domoznanske dejavnosti je na Osrednjeslovenskem območju podalo 
5 knjižnic.  

 

8.2 VIZIJA DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 
 
Vizijo domoznanske dejavnosti je podalo 7 splošnih knjižnic Osrednjeslovenskega območja.  

Knjižnica Mnenja in predlogi 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika Čim več skupnih projektov, srečanj. Sistemska/celostna 
ureditev pravnih osnov na nacionalnem nivoju (digitalizacija – 
avtorske pravice). 

Knjižnica Domžale Predlagam, da bi domoznanski delavci imeli v okviru svoje 
OOK redna izobraževanja. 

Knjižnica Medvode Tudi v knjižnicah, kot je naša, bi bilo gradiva in dela dovolj za 
polno zaposlenega delavca na področju domoznanstva, zato 
bi bilo morda potrebno razmisliti o znižanju zahtev pri 
določanju števila domoznanskega gradiva, ki dovoljuje 
zaposlitev delavca za samo to področje. 

Mestna knjižnica Grosuplje Potrebni so skupni kriteriji za pridobivanje, obdelavo, 
hranjenje in posredovanje v skladu s tehničnimi danostmi in 
potrebami uporabnikov. 

Mestna knjižnica Ljubljana Pridobiti domoznanski obvezni izvod za območje posamezne 
OOK. Več sredstev za projekte digitalizacije, predvsem pa po 
prioritetah in na nacionalni ravni priprava seznama vsebin, ki 
jih je še potrebno digitalizirati. Tu vidimo veliko vlogo NUK ter 
njene službe za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice, ki bi 
morala pripraviti usklajen akcijski načrt s prioritetami v 
sodelovanju z vsemi (ne le splošnimi) knjižnicami, ki v svojih 
fondih hranijo domoznansko in drugo za širšo javnost 
zanimivo gradivo. Pri tem vidimo tudi pomembno vlogo OOK, 
ki bi se morale aktivno vključiti v pripravo tovrstne nacionalne 
strategije digitalizacije. 

Knjižnica 
Sodelovanje z drugimi sorodnimi ustanovami  

pri domoznanskih projektih 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika 
Zbiranje, ustrezna obdelava in posredovanje (promocija) preko 
različnih medijev v lokalnem okolju in širše. 

Knjižnica Domžale 
Naša vizija je ustanovitev domoznanskega oddelka in enega 
strokovnega delavca, ki se bo polni delavni čas ukvarjal z 
domoznanstvom  

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
Omogočanje dostopnosti domoznanskega gradiva z digitalizacijo 
in ureditvijo gradiva, ki še ni urejeno (drobni tisk, slikovno 
gradivo). 

Knjižnica Medvode 

Nadaljevali bomo z doslej zastavljenim delom (zbiranje, ..., 
digitalizacija, domoznanski večeri, sodelovanje z in izobraževanje 
lokalne skupnosti o pomenu domoznanstva, sodelovanje na 
spletnem portalu Kamra, širjenje vsebin preko socialnih omrežij, 
samostojni domoznanski oddelek s polno zaposlenim 
domoznanskim delavcem v novem prizidku knjižnice ... 

Knjižnica Litija 
Z zbiranjem domoznanstva omogočati prepoznavnost, omogočati 
dostopnost do zbranega gradiva (on-line). 



 

 

9 PRIMERJAVA Z REZULTATI NA DRŽAVNI RAVNI 
 
H1: Vse splošne knjižnice in UKM zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo domoznansko 
gradivo (Zakon o knjižničarstvu, 2001, 2. in 29. člen). 
 
Hipotezo lahko za Osrednjeslovensko območje potrdimo, saj vse splošne knjižnice območja 
zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo domoznansko gradivo. Mestna knjižnica Ljubljana je 
ena izmed dveh OOK, ki ne opravljata nalog varovanja knjižničnega gradiva, ki je kulturni 
spomenik, saj tovrstnega gradiva nimata v svoji zbirki. To nalogo na območju opravljajo 4 
knjižnice: Knjižnica Domžale, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Litija in Mestna 
knjižnica Grosuplje. 
 
H2: 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). 
 
Hipoteze za Osrednjeslovensko območje ne moremo potrditi, saj je domoznansko gradivo 
postavljeno deloma ločeno, deloma pa skupaj z ostalim knjižničnim gradivom v 4 OK ter 4 KK. 
 
H3: 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). 
 
Hipoteze za Osrednjeslovensko območje ne moremo potrditi, saj nobena od knjižnic na 
območju ne dosega prirasta, navedenega kot pogoj za zaposlitev kadra. 
 
H4: Vse domoznansko gradivo, ki ga hranijo splošne knjižnice in UKM, je obdelano in dostopno 
v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu. 
 
Hipoteze za Osrednjeslovensko območje ne moremo potrditi, saj je v knjižnicah na območju še 
precej neobdelanega gradiva, ki tako ni dostopno v nacionalnem vzajemnem bibliografskem 
sistemu.  
 
H5: Vse splošne knjižnice in UKM digitalizirajo domoznansko gradivo, ki je nato v digitalni obliki 
dostopno na daljavo. 
 
Za Osrednjeslovensko območje lahko to hipotezo potrdimo, saj vse splošne knjižnice na 
območju digitalizirajo domoznansko gradivo ter nato omogočajo njegovo dostopnost na 
daljavo . 
 

Mestna knjižnica Grosuplje 
Zaposliti strokovnega sodelavca, ki bo skrbel za domoznansko 
dejavnost. 

Mestna knjižnica Ljubljana 

Vzpostavitev in razvoj izobraževalnih vsebin za mlade o dediščini 
mesta kot storitev v prostorih knjižnice in kot zabavna promocija 
dediščine v virtualnem okolju, ki je domače mladini; 
uravnoteženje dejavnosti vnosa novih zapisov v vzajemni katalog 
v smislu boljšega pokrivanja sodobnih vsebin v primerjavi s skrbjo 
za obdelavo starejših virov, skrb za kvalitetno domoznansko 
bibliografijo. krepitev vloge in prepoznavnosti centra za 
domoznanstvo in specialne humanistične zbirke Mestna knjižnica 
Ljubljana tudi na nacionalnem nivoju.  



 

V Mestni knjižnici Ljubljana želimo izpostaviti, da slovenske splošne knjižnice v statistikah še 
vedno upoštevamo različne kriterije za to, kaj štejemo pod domoznansko gradivo in kaj ne. Od 
tod izhajajo razlike med vrednostmi pri posameznih knjižnicah, posledično pa so le-te med 
seboj neprimerljive. V Mestni knjižnici Ljubljana, na primer, pri uvrščanju gradiva med 
domoznansko upoštevamo tisto res najožjo definicijo domoznanskega gradiva (vključimo le 
gradivo, ki je posebnega pomena za Ljubljano), saj večina produkcije nastane prav v Ljubljani, 
zato se nam ne zdi smiselno, da bi v domoznansko gradivo uvrščali vse, kar je bilo izdano na 
našem območju. Ker je torej naša definicija domoznanskega gradiva precej ožja od tistih, ki se 
jih držijo ostale knjižnice, so razlike v številkah pri obsegu domoznanskega gradiva ter prirastu 
med MKL in drugimi OOK zelo očitne. 



 

PRILOGA 8:  Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega 
območja na portalu Kamra v letu 2017 



 

Poročilo o objavljenih spletnih zbirkah knjižnic Osrednjeslovenskega območja na 
portalu Kamra v letu 2017 
 
Moja ulica 2017 
Objavljeno (7 nadrejenih zbirk): 
- Mestna knjižnica Ljubljana (Matjaž Rolih – knjižničar, pravljičar, domoznanec; 

Usoda trgovske družine Bergmann iz Litije (gradivo pripravila Knjižnica Litija); Fran 
Milčinski(1867-1932), pisatelj, ki je pravo združil s humorjem) 

- Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Cankarjev koledar 2018) 
- Knjižnica Medvode (Medvoški kraji) 
- Knjižnica Logatec (Dr. Andrej Gosar) 
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Plečnik's works in Kamnik and in it's 

surroundings) 
 
Ostale zbirke 
Objavljeno (14 nadrejenih zbirk): 
- Mestna knjižnica Ljubljana (Arhiv negativov na steklih Oddelka za geografijo, 

Pustovanje v Ljubljani: od prvih virov do druge svetovne vojne; Promet v slovenski 
prestolnici skozi 20. stoletje (objavljena z zamikom 25. 1. 2018); Arhitekt Marjan 
Tepina na čelu Mestnega sveta Ljubljane; Fran Albreht (1889-1963), ljubljanski 
župan; Dr. Vladimir Ravnihar (1871-1954), ljubljanski župan; Ljubljanski mestni 
očetje od julija 1953 do junija 1961; Matija Maležič – predsednik Mestnega 
ljudskega odbora Ljubljana; Jakob Avšič, predsednik ljubljanskega MLO in vojaški 
general) 

- Cankarjeva knjižnica Vrhnika (Vzdrževalne službe v Industriji usnja Vrhnika) 
- Knjižnica Medvode (Medvoška kultura) 
- Knjižnica Litija (Spominska obeležja prve svetovne vojne v Litiji, Šmartnem in 

okolici; Spominska obeležja NOB v litijski okolici) 
- Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (Alpsko območje z dolino Kamniške Bistrice na 

starih razglednicah do konca druge svetovne vojne) 


