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Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2008  
__________________________________________________________________________ 
Za vsako izvedeno nalogo navedite letne cilje, vsebinski okvir, obseg naloge ter ocenite učinke oziroma 
dosežene rezultate. 
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij  
 
- Načrtovani in izvedeni so bili nakup, prejem obveznih izvodov, obdelava in oprema 4.038 enot gradiva – 

mesečno smo obveščali knjižnice regije o novem gradivu prek knjižnične spletne strani. Na podlagi 
izdelanega programa nabave povečanega in zahtevnejšega knjižničnega gradiva in informacijskih virov smo 
se pri leposlovnem gradivu osredotočali na leposlovje v tujih jezikih. Spremljali smo vsa nagrajena dela in 
dopolnjevali oziroma obnavljali zbirko klasikov. Ravno tako smo kupovali nagrajene oziroma kakovostne 
primerke tujejezičnih slikanic z bolonjskega sejma mladinske literature. Dopolnjevali smo gradivo s 
področja knjižničarstva in gradiva s področja mladinskega knjižničarstva in mladinske književnosti, 
dograjevali zbirko s področja popotovanja v kotičku Samostojni popotnik v enoti Poljane. Izpostavili smo 
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nakup glasbenega tiska klasičnih in popularnih glasbenih zvrsti. Gradivo v tujih jezikih se je nabavljalo prek 
katalogov in na sejmu Frankfurt po Frankfurtu ter v večini primerov predstavlja edini izvod v Sloveniji. 

- Za otroke in mladino smo izvedli nabavo didaktičnih igrač za izposojo na dom. 
- KOŽ je z Zakonom o obveznem izvodu določena kot depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čemer je 

postala prejemnik obveznega izvoda tistih publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih 
sredstev. Predvsem prek obveznega izvoda pokrivamo kvalitetnejšo slovensko leposlovno ustvarjalnost. Pri 
leposlovju se opiramo na literarne nagrade, ki so predstavljene tudi na spletni strani knjižnice.  

- Nadaljevali smo promocijo zbirke in vzpodbujanja medknjižnične izposoje v regiji s pomočjo brezplačne 
medknjižnične izposoje za knjižnice regije, kakor tudi med knjižnicami regije. 

- Nabava elektronskih virov: v okviru koordinacije OOK sodelujemo s konzorcijem COSEC pri nabavi bolj 
specialnih elektronskih virov. Predhodni dostop do zbirke Grove Music Online in Grove Art Online smo v 
letu 2008 nadgradili s podatkovno zbirko Encyclopædie Britannicae Online Academic Edition, ki je 
najstarejša (že od leta 1771) in ena najboljših splošnih enciklopedij v angleškem jeziku. Nabava 
elektronskih virov in dostop do njih prek IP omogoča vsaki knjižnici regije in njenim uporabnikov 
neposreden in hiter dostop do gradiva in informacij; nakup elektronskih virov daje knjižnicam regije 
možnost neposredne, vsakodnevne uporabe gradiva, kupljenega iz sredstev OOK. Naš načrt je vsako leto 
pridobiti vsaj en dodaten elektronski podatkovni vir, ki bo obogatil ponudbo splošnih knjižnic regije. V letu 
2008 smo testno ponudili uporabnikom v KOŽ dostop do naročenih zbirk prek oddaljenega dostopa z 
registracijo na portalu KOŽ, v letu 2009 bo tak dostop do zbirk omogočen tudi za knjižnice regije. Hkrati je 
potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov regijskih knjižnic za uporabo elektronskih 
zbirk v sodelovanju z založniki zbirk. 

- Nadaljevali smo s pridobivanjem obveznih tiskov v regiji, do 31. 12. 2008 smo prejeli 1.529 monografskih 
knjižničnih enot, 1.588 enot serijskih publikacij ter 224 enot neknjižnega gradiva, skupno torej 3.341 enot 
knjižničnega gradiva. 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
 
- Oblikovanje  zbirnika podatkov o knjižnicah regije – statistične preglednice smo izdelali za leto 2007 

(priloga 1). Zbrani podatki izražajo stanje v regiji, njene prednosti in pomanjkljivosti, pomoč pri 
odpravljanju le teh je osnovna naloga območne knjižnice. Zbrani podatki bodo služili kot promocija 
splošnih knjižnic regije in kot osnova za pogovore z lokalnimi oblastmi. 

- Na podlagi popisa stanja splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije v letu 2007 smo pripravili 
predstavitvene zloženke skupaj z zemljevidom načrtovane knjižnične mreže osrednjih knjižnic regije 
(priloga 2). Zbrani podatki v zloženki bodo služili kot promocija mreže splošnih knjižnic 
osrednjeslovenske regije in kot osnova za njeno nadaljnjo načrtovanje in dopolnjevanje. 

- Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta »Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je namenjen 
mentorstvu na treh nivojih: za novozaposlene v knjižnici, za študente bibliotekarstva in za prostovoljce. V 
tem okviru tudi možnost krajšega usposabljanja novozaposlenih knjižničarjev iz knjižnic regije v OOK 
MKL (dopolnjen program je v prilogi 3).  

- Svetovanje pri načrtovanju lokalnih računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih sistemov na 
osnovi analize računalniške in komunikacijske opremljenosti v knjižnicah regije, ki je bila opravljena v 
letu 2004. S koordinacijo OOK pri NUK je bil izveden ponovni popis na ravni vseh OOK v letu 2008. V 
skladu z omenjeno nalogo je zastavljen in izveden tudi projekt strokovne ekskurzije sistemskih 
administratorjev vseh OOK v finske splošne knjižnice 

- V sodelovanju koordinacije nalog območnosti in IKT sistemske administracije regijskih knjižnic  je bila 
izvedena predstavitev javnega razpisa za izbor izvajalcev kulturnih projektov ter projektov nakupa 
informacijske in komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic, ki jih v letu 2008 financirala 
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (zapisnik je v prilogi 4). Po objavi rezultatov 
razpisa je bila izvedena in posredovana analiza rezultatov razpisa splošnim knjižnicam regije, ki je 
pokazala, da so bile knjižnice regije na razpisu relativno uspešne, posebno tiste, ki so sledile »Modelu 
infrastrukture za e-poslovanje slovenskih splošnih knjižnic« (priloga 5). 

- Svetovanje pri postavitvi novih spletnih strani v knjižnicah regije na podlagi v letu 2005 opravljene analize 
spletnih strani v knjižnicah regije. 
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- V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili: 
o predstavitev portala digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL) v sodelovanju z Mirom 

Pušnikom in dr. Urošem Kunaverjem iz Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani 
o izobraževanje »E-uprava, e-storitve, e-bančništvo«, ki ga je izvedel koordinator posebnih nalog 

OOK. 
- Za potrebe pripravnikov v splošnih knjižnicah regije smo izvedli vaje s področja AIK in UDK, ki služijo 

kot priprave na bibliotekarske strokovne izpite. 
- Priprava in vodenje informativnega sestanka splošnih knjižnic regije v prostorih Mestne knjižnice 

Grosuplje (priloga 6) in Mestne knjižnice Ljubljana (priloga 7). 
-  Sodelovanje 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. 
- Sodelovanje na dvodnevni regijski delavnici na temo izdelave strategije osrednjih območnih knjižnic za 

obdobje do leta 2013 v sklopu Tima OOK, ki je potekala od 13. do 14. maja v Fiesi.  
-  Predstavitev referata z naslovom Območnost – prednost ali ovira v komunikaciji med knjižnicami regije: 

primer osrednjeslovenske regije (Novo mesto, 3. strokovnem srečanju »Knjižnica - igrišče znanja in 
zabave: splošne knjižnice in odprtost komuniciranja«, 18. september) 

-  Predstavitev referata na 3. strokovni sredi »Mladi v sodobni knjižnici: primeri dobre prakse danskih 
splošnih knjižnic«, ki je meseca decembra potekala v KOŽ. 

 
Promocija regijskih knjižnic 

- V internem časopisu KOŽ Apolon se nadaljuje tematska rubrika »Iz regije«, v kateri knjižničarji regije 
poročajo o dogajanju v svojih knjižnicah in širše v lokalni skupnosti. 

- Predstavitev nalog osrednje območne knjižnice, kakor tudi splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije na 
spletni strani knjižnice. 

- MKL vzdržuje zelo tesne stike z Mestnim muzejem Ljubljana (sedaj Muzej in galerije mesta Ljubljane), ki 
je prav tako regijska ustanova. Izmenjujemo si promocijska gradiva in mesečne programe prireditev, ki jih 
posredujemo tudi vsem knjižnicam regije. Na področju dopolnjevanja zbirke glasbenih tiskov v Mediateki 
sodelujemo z glasbenim oddelkom NUK. 

 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 
- Hranjenje dokumentarnega in arhivskega gradiva – na osnovi dopisa Ministrstva za kulturo smo knjižnice 

kot javnopravne osebe dolžne skrbeti za ohranjanje, materialno varnost, celovitost in urejenost 
dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri našem delu. Sodelovanje z Zgodovinskim arhivom Ljubljana, 
enoto Mestni arhiv Ljubljana. 

- Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega izvoda, 
do katerega je knjižnica upravičena po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (UL RS, 69/2006). Skrbeli 
smo za informiranje zavezancev za obvezni izvod. 

- Priprava in izvedba regijskega projekta »Digitalizacija občinskih glasil bivših ljubljanskih občin« (priloga 
8). 

- Svetovanje knjižnicam pri prijavi projektov digitalizacije na razpisu Ministrstva za kulturo. 
- Delovanje v delovni skupini za pripravo in izvedbo popisa stanja domoznanstva v slovenskih splošnih 

knjižnicah. 
- Koordinacija regijskega portala KAMRA – v regiji smo po ponovni obuditvi delovanja portala določili 

redaktorja regijskega portala KAMRA. Koordinacija KAMRE bo v prihodnosti zelo pomembna razvojna 
naloga: redakcija, organizacija in koordinacija dela v regiji, interno izobraževanje in svetovanje lokalnim 
urednikom vsebin, popis in analiza baz, ki jih bomo v regiji vključili na portal KAMRA.  

- Sodelovanje v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK – Pridobivanje 
domoznanskega gradiva in v izvršnem odboru portala Kamra. Ekspertna skupina za domoznanstvo je v letu 
2008 pripravila strategijo domoznanske dejavnosti v Sloveniji (na nivoju Tima OOK). 
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4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
 
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. 
 
 
Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki  za podlago verodostojne 
knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v računovodstvu knjižnice. 
 
 
Poročilu prilagamo tudi naslednje obvezne priloge: 
Priloga 1 - obrazec:  

Vsebinsko poročilo za leto 2008 
Priloga 2 - obrazec:  

Finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2008 
 
 
 
 
Datum: 27.2.2009  Podpis odgovorne osebe in žig: 
  mag. Jelka Gazvoda 
 
 



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2007

Knjižnica:
Številka pogodbe:

Priloga 1: Vsebinsko poročilo za leto 2008

1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 

1.1 Pridobivanje gradiva    
Prirast za potrebe območne funkcije v številu inventarnih enot (obvezni izvod in nakup)

število enot:    načrtovano doseženo delež
A. OBVEZNI IZVOD

monografske publikacije 1.500 1.529 101,93%
serijske publikacije 1.400 1.588 113,43%
neknjižno gradivo 150 224 149,33%
podatkovne zbirke #DEL/0!
drugo #DEL/0!
skupaj 3.050 3.341 109,54%

B. NAKUP
monografske publikacije 500 400 80,00%
serijske publikacije 14 12 85,71%
neknjižno gradivo 280 282 100,71%
podatkovne zbirke 3 3 100,00%
drugo #DEL/0!
skupaj 797 697 87,45%

SKUPAJ A + B 3.847 4.038 104,96%

Prirast za potrebe območne funkcije v številu naslovov
število naslovov:    načrtovano doseženo delež

OBVEZNI IZVOD IN NAKUP
gradivo v slovenskem jeziku 2.000 1.971 98,55%
gradivo v tujih jezikih 500 460 92,00%
uradne publikacije #DEL/0!
referenčno gradivo #DEL/0!
skupaj 2.500 2.431 97,24%

1.2 Posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije
načrtovano doseženo delež

 delež članov s širšega območja knjižnice (v %) 50% 59% 0,09
 štev. novih članov (prvič vpisanih 2008) s širšega območja 1.000 1.400 140,00%
 delež izposojenega gradiva članom s širšega obm.  (v %) 48% 48,2% 0,00

1.3. Bibliografska obdelava gradiva za potrebe območne funkcije
število zapisov:      načrtovano doseženo delež

kreirani zapisi 500 461 92,20%
prevzeti zapisi 2.000 1.970 98,50%
normativni zapisi 500 463 92,60%
drugo #DEL/0!
skupaj 3.000 2.894 96,47%

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
3511-08-409204
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2.  Strokovna pomoč knjižnicam na območju

2.1 Oblike strokovne pomoči knjižnicam na območju v številu ur
število ur: načrtovano doseženo delež

svetovalno delo in drugo sodelovanje s splošnimi knjižnicami 
območja 550 500 90,91%
strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic območja 100 95 95,00%
analize stanja in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na 
območju 250 370 148,00%
analize razvojnih potreb glede digitalizacije in informacijske 
tehnologije 100 100 100,00%
izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in 
študente bibliotekarstva z območja 20 20 100,00%
sodelovanje s koordinacijsko službo NUK 400 350 87,50%
drugo (navedite) obdelava gradiva iz sredstev OOK 650 650 100,00%

2.1 Oblike strokovne pomoči knjižnicam na območju v številu projektov
število projektov: načrtovano doseženo delež

lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 1 1 100,00%
skupni projekti v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja

3 3 100,00%
skupni projekti v sodelovanju z drugimi območnimi 
knjižnicami (nacionalni nivo) 3 3 100,00%

 Od tega:
sodobne informacijske storitve za uporabnike 1 1 100,00%
koordinacija ali izvedba digitalizacije 1 1 100,00%
koordinacija ali izvedba knjižničnih storitev za posebne 
skupine uporabnikov #DEL/0!
koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na 
območju #DEL/0!
koordinacija ali izvedba sodelovanja s šolskimi knjižnicami in 
skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za učence in dijake 
na območju 1 1 100,00%
drugo (navedite) #DEL/0!

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

število ur: načrtovano doseženo delež
koordinacija strokovnih načel domoznanstva na območju 200 250 125,00%
informiranje zavezancev za obvezni izvod #DEL/0!
posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod 
nacionalni knjižnici #DEL/0!
seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami 
(tudi v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti muzejih in arhivih) 
na območju knjižnice 50 50 100,00%
drugo (navedite) vnos vsebin na portal Kamra 250 300 120,00%

2.4.2010 OOK - obrazec_porocilo_priloge_2008.xls Priloga 1/ str. 2 
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4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja

število enot: načrtovano doseženo delež
prejeto izločeno gradivo iz splošnih knjižnic na območju 0 #DEL/0!
lastno izločeno gradivo 10.000 16.534 165,34%

 SKUPAJ število enot 10.000 16.534 165,34%

OD TEGA:
monografske publikacije 14.147 #DEL/0!
serijske publikacije 865 #DEL/0!
drugo 1.522 #DEL/0!

OD TEGA:
gradivo, ki ima lastnosti kulturnega spomenika regionalnega 
pomena 0 0 #DEL/0!
gradivo, ki ima lastnosti kulturnega spomenika državnega 
pomena 0 0 #DEL/0!
gradivo, ki ima lastnosti kulturnega spomenika lokalnega 
pomena 0 0 #DEL/0!

 SKUPAJ število enot 0 0 #DEL/0!

OD TEGA:
ohranjeno v knjižnici 0 0 #DEL/0!
posredovano NUK ali drugi knjižnici 0 0 #DEL/0!

5. Informacijska in komunikacijska oprema (IKT) kupljena v letu 2008 za potrebe 
    izvajanja nalog osrednje območne knjižnice

vrsta opreme količina
računalnik (z operacijskim sistemom)
strežnik
monitor
tiskalnik
skener
projektor

Datum: 27.2.2009 Žig: Odgovorna oseba:
mag. Jelka Gazvoda
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Knjižnica:
Številka pogodbe:

Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog 

Programski stroški v okviru javne službe Vir MK Drugi viri Skupaj
1. Zagotavljanje povečanega in 
zahtevnejšega izbora knjižničnega 
gradiva in informacij

37.620,93 0,00 37.620,93

stroški dela 4.902,12 4.902,12
stroški nakupa gradiva 32.271,44 32.271,44
programski stroški 447,37 447,37

2. Strokovna pomoč knjižnicam območja 29.146,31 0,00 29.146,31

stroški dela 25.937,15 25.937,15
programski stroški 3.209,16 3.209,16

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in 
hranjenja domoznanskega gradiva

29.014,33 0,00 29.014,33

stroški dela 4.425,01 4.425,01
programski stroški 1.289,74 1.289,74
programski stroški digitalizacije 23.299,58 23.299,58

4. Usmerjanje in izločanje knjižničnega 
gradiva s svojega območja

0,00 0,00 0,00

stroški dela 0,00
programski stroški 0,00

5. Nakup IKT za potrebe izvajanja nalog 
osrednje območne knjižnice

0,00 0,00 0,00

Skupaj: 95.781,57 0,00 95.781,57

Opomba: porabljena sredstva so manjša od celotne vrednosti prejetih sredstev zaradi računov za nakup knjižničega gradiva, izstavljenih šele v letu 2009.

Datum: 27.2.2009 Žig: Odgovorna oseba:
mag. Jelka Gazvoda

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
3511-08-409204
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