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Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20181
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 2

Letni cilji:
 Zagotoviti prebivalcem območja izbor kvalitetnih podatkovnih zbirk ter zagotavljati
dostop na daljavo izven prostorov knjižnice za vse podatkovne zbirke.
 Omogočati ažurno brezplačno medknjižnično izposojo za gradivo knjižnic celjskega
območja za člane knjižnic na območju;
 Ponuditi prebivalcem podatkovno zbirko z elektronskimi knjigami ter usposobiti
zaposlene za suvereno svetovanje glede uporabe elektronskih knjig.
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke
V letu 2018 smo območno zbirko dopolnili z 2.376 enotami obveznega izvoda (2.264 naslovov) in
naročilom šestih podatkovnih zbirk (IUS info, FIND info, Ebonitete, spletni arhiv Večera). Večji del
naročnine smo poravnali s sredstvi OOK, manjši del pa iz lastnih sredstev knjižnice na območju,
sorazmerno glede na število potencialnih uporabnikov. Zbirki EBSCO eBooks in Press Reader smo
skupaj naročili Osrednja knjižnica Celje in Knjižnica Velenje ter stroške naročnine pokrili z lastnimi
sredstvi. Vse gradivo pridobljeno z naslova obveznega izvoda je bilo bibliografsko obdelano, ustrezno
zaščiteno in opremljeno ter pripravljeno za izposojo. O novostih smo ažurno obveščali knjižnice na
območju in uporabnike Osrednje knjižnice Celje preko spletne strani: http://www.knjiznica-celje.si/sl/onas/gradivo/seznam-novosti. V okviru zagotavljanja brezplačne medknjižnične izposoje je bilo med
knjižicami celjskega območja izvedenih 1.478 medknjižničnih izposoj. Iz sredstev OOK so bili kriti
stroški 2.125 paketov, kar je 14,2 % več kot v letu 2017.
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Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke
oziroma dosežene rezultate.
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Vsebino vpišite v bela polja.

Javna dostopnost dokumentov (vpišite
spletni naslov)
Upravljanje knjižnične zbirke
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva
Seznam knjižničnega gradiva (sredstva
OOK)

Izvajanje brezplačne medknjižnične
izposoje znotraj območja OOK

Spletni naslov: www.knjiznica-celje.si
Spletni naslov: v pripravi
Spletni naslov: https://www.knjiznica-celje.si/images/letnina%C4%8Drt-nakupa-2019_www.pdf
Spletni naslov:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=fi%3
DR*%28n%29da%3D2018*&db=sikce&mAt=allmaterials&
max=10000
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK

Brezplačna medknjižnična izposoja za
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK
uporabnika
Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti)
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost)
V letu 2018 smo nadaljevali z izgradnjo domoznanske zbirke regionalnega značaja, ki jo sestavlja
gradivo, ki se po vsebini nanaša na širše območje OOK.
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena)
V letu 2018 smo v okviru programa OOK zagotavljali dostop na daljavo do naslednjih podatkovnih
zbirk:
Večer (1.1.2018-31.12.2018) - 1.460,00 € - od tega 1.400, 00€ financirano iz programa OOK, 60,00 €
financirano iz lastnih sredstev vseh knjižnic na območju;
IUS info, Find Info (1.4.2018-31.3.2019) - 9.311,04 € - od tega 9.240,00 € financirano iz programa
OOK, 71,04 € financirano iz lastnih sredstev vseh knjižnic na območju;
Ebonitete (1. 3. 2018 – 28. 2. 2019) – 3.660,00 € - od tega 3.360,00 € financirano iz programa OOK,
300,00 € financirano iz lastnih sredstev vseh knjižnic na območju;
EBSCO eBook Public Library Subscription Collection (1. 5. 2018 – 30. 4. 2019) – 1.672,62 €
financirano iz lastnih sredstev Osrednje knjižnice Celje in Knjižnice Velenje
PressReader (1. 5. 2018 – 30. 4. 2019) – 3.704,94 €, v celoti financirano iz lastnih sredstev Osrednje
knjižnice Celje in Knjižnice Velenje
EBSCO Host (financirana iz sredstev Ministrstva za kulturo).

Učinki in doseženi rezultati:
Ocenjujemo, da smo v letu 2018 izpolnili zastavljene cilje na področju izvajanja naloge
zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij. V
primerjavi s preteklim letom se je število vseh aktivnih članov knjižnice se je zmanjšalo na
15.560 članov (15.864 v letu 2017). Število članov širšega območja se zmanjšalo iz 5.175
(2017) na 3.816 članov. Število realiziranih medknjižničnih izposoj v OOK je poraslo iz 1.355
(2017) na 1.478.. Analiza uporabe podatkovnih zbirk dostopnih na daljavo kaže porast obiska.
Najbolj obiskane podatkovne zbirke so bile IUS info, Ebonitete, EBSCO in Večer.

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

Letni cilji:
Pomagati knjižnicam pri permanentnem izboljševanju kvalitete dela z uporabniki.
Zagotavljati stabilnost delovanja informacijskih sistemov knjižnic na območju ter
zagotavljati njihov razvoj v skladu vseslovensko sprejetimi smernicami.
Nuditi knjižnicam na območju pomoč pri usposabljanju kadrov (organizacija delovne
prakse, izobraževanja).
Zagotavljati optimalno dostopnost in čim večjo izkoriščenost elektronskih virov v
knjižnicah.
S skupnimi projekti vseh knjižnic na območju in izboljšanjem svetovalnega dela v
izposoji razvijati bralno kulturo.
S sodelovanjem v delovnih skupinah in projektih osrednjih območnih knjižnic povečati
kvaliteto in učinkovitost izvajanja območnih nalog v slovenskem merilu.
Krepiti duha zaupanja in sodelovanja ob skupaj zastavljenih ciljih.

2.1 svetovalno delo za območje OOK
Knjižnicam na območju smo nudili svetovanje za področje splošnih knjižničnih vprašanj. Na nas so se
obračali v glavnem v zadevah povezanih s knjižničnimi statistikami, statistik podatkovnih zbirk,
izpolnjevanja obrazcev poziva in poročila za nakup knjižničnega gradiva in podobno.
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju
Za zaposlene iz knjižnic na območju smo organizirali naslednje izobraževalne dogodke:
Predstavitev strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice (Vodeb, Zdravje, Kovář)
– 11.oktober 2018 – 28 udeležencev
2.1.2 promocija območnosti
Posebne naloge osrednje območne knjižnice smo promovirali preko spletne strani, facebooka ter s
stalno tedensko rubriko Zgodbe iz Kamre v časopisu Novi tednik. Skupaj smo promovirali program
OOK 120 krat (rubrike v časopisu, spletna stran, tv-oddaje, facebook).
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico
Koordinatorica posebnih nalog OOK in domoznanec sta sodelovala pri skupnih aktivnostih osrednjih
območnih knjižnic. Redno sta se udeleževala sestankov območnih koordinatorjev, skupine za
domoznanstvo in skupine sistemskih administratorjev. Udeležili smo se izobraževanj, ki jih je
organizirala koordinatorica: GDPR (5 udeležencev), ABC moderiranja (1 udeleženka), IPv6 (1
udeleženka), priprava prijav ena projekte (2 udeleženki).
Zaposleni smo se v okviru sodelovanja z nacionalno knjižnico udeležili tudi dveh sestankov
koordinatorjev, enega sistemskih administratorjev ter dveh sestankov direktorjev.
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država)
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja
Osrednja knjižnica Celje koordinira projekt Priporočamo, v katerem vse knjižnice celjskega območja
mesečno priporočajo kvalitetno leposlovna dela. V letu 2018 smo z lastnimi resursi prenovili spletno
stran projekta, ki je odslej dostopna na spletni strani: https://www.knjiznica-celje.si/priporocamo.
Prav tako koordinira območni Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja, v katerega prispeva
biografska gesla deset knjižnic na območju. Stroškov za ta dva projekta v okviru programa izvajanja
nalog OOK nismo načrtoval in zanju nismo porabljali sredstev.
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo)
Osrednja knjižnica Celje je v letu 2018 upravljala, urejala in razvijala domoznanski spletni portal Kamra
ter sodelovala v projektu Dobreknjige.si.
Prav tako je skrbno spremljala razvoj dogajanja v okviru priprave portala Znani Slovenci ter
promovirala in zagotavljala podatke o izvajanju za uporabnike brezplačne medknjižnične izposoje.
Nadaljevali smo z izvajanjem projekta priprave skupnega portala splošnih knjižnic (v sodelovanju z
Mariborsko knjižnico, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Mestno knjižnico Ljubljana). V letu
2018 smo izbrali izvajalca skupne spletne strani ter predlog vzorčnih spletnih strani ter pričeli s
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pisanjem vsebin za portal. Spletna stran bo predvidoma dosegljiva v prvi polovici leta
2019.Podrobnejši opis se nahaja v prilogi 1.
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte)
2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK
ali v vsej državi
Uporabnikom knjižnic na območju smo preko NUK zagotavljali dostop na daljavo do elektronskih
podatkovnih zbirk. Za knjižnice na območju smo spremljali uporabo podatkovnih zbirk, preverjali
ažurnost IP naslovov in odpravljali motnje. Za knjižnice na območju smo pripravljali promocijske
zloženke v katerih smo promovirali dostop do podatkovnih zbirk. Knjižnice smo tudi opozarjali na
nepravilne spletne povezave na njihovih spletnih straneh ter jim pomagali kreirati nove.
2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju
V letu 2018 smo sodelovali v projektu Prostorska analiza mreže – PAM, v okviru katere smo verificirali
in po potrebi dopolnili podatke o mreži splošnih knjižnic na našem območju. V okviru delovne skupine
za pripravo razvojnih izhodišče na področju IKT smo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, Mestno
knjižnico Kranj in KOK Ravne na Koroškem pripravili dokument Strateške usmeritve na področju IKT v
splošnih knjižnicah za obdobje 2018-2028, ki je nastal z namenom, da bi splošne knjižnice lažje sledile
trendom razvoja informacijsko-komunikacijske opreme, informacijske varnosti ter kompetenc
zaposlenih in uporabnikov na tem področju. Dokument je v zaključni fazi.
Koordinatorica je v okviru priprave doktorske disertacije na temo Vloga in pomen osrednjih območnih
knjižnic na sistem splošnih knjižnic izvedla raziskavo o vplivu OOK na sistem splošnih knjižnic.
Izvedena je bila anketa, in sicer smo med direktorji osrednjih knjižnic (dalje OK) in direktorji OOK
izvedli spletni anketi z namenom zbrati njihova mnenja o izvajanju posebnih nalog OOK, pogostosti
sodelovanja, zadovoljstva in vpliva izvajanja ter o prihodnosti izvajanja posebnih nalog. V raziskavi
smo uporabili tudi kvalitativno metodo – intervju. Intervjuje smo izvedli z eksperti, ki imajo bogate
izkušnje na področju splošnih knjižnic ter s koordinatorji OOK, ki posebne naloge najbolje poznajo, saj
jih tudi izvajajo. Cilj intervjujev z eksperti je bil ugotoviti, kakšna so bila pričakovanja države in
strokovne javnosti ob imenovanju OOK in v kolikšni meri so bila pričakovanja realizirana ter zbrati
mnenja, kaj bi bilo potrebno v sistemu spremeniti, da bi ga izboljšali. Cilj intervjujev s koordinatorji
OOK je bil raziskati načine izvajanja posebnih nalog, zbrati predloge za dopolnitev vsebine nalog in
njihovo posodobitev, oceniti sodelovanje med deležniki v sistemu, evidentirati njegove prednosti in
slabosti ter zbrati predloge za izboljšanje stanja. Rezultati bodo na voljo po zagovoru doktorske
disertacije predvidoma sredi leta 2019.
2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
V začetku 2018 smo se na pobudo direktorjev Knjižnice Zagorje in Laško organizirali sestanek
direktorjev knjižnic Celjskega območja z namenom preveriti interes za implementacijo območnega
bibliobusa. Večinsko mnenje direktorjev je bilo, da je območje preveliko in en bibliobus ne bi
zadostoval, poleg tega lokalna skupnost močno zagovarja obstoje krajevnih knjižnic in posameznih
izposojevališč. Problem so tudi prometne povezave. Sklep sestanka je bil, da se k raziskavi možnosti
vpeljave ne pristopi. Spomladi 2018 smo skupa s Knjižnico Laško in osrednjo knjižnico Mozirje
kandidirali na razpisu LAS za pridobitev knjižnične in IKT opreme za knjižnice Mozirje, Laško, Rimske
Toplice ter enoti Osrednje knjižnice Celje (Vojnik in Štore) ter izposojevališče Šmartno v Rožni dolini.
Na razpisu žal nismo bili uspešni.
2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega
območja OOK
Za izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike v letu 2018 ni bila zainteresirana nobena
knjižnica niti za mentorstvo niso bili zainteresirani študenti bibliotekarstva.
2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških
dejavnosti
S šolskimi knjižnicami na območju smo koordinirali bibliopedagoške aktivnosti v okviru projektov
Rastem s knjigo za osnovnošolce in Rastem s knjigo za srednješolce. Knjižnicam na območju smo
distribuirali knjige v sklopu projekta. V vsebino bibliopedagoških ur je bila vključena tudi funkcija
Osrednje knjižnice Celje kot osrednje območne knjižnice.
2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje
Ažurno pripravljamo poseben seznam gradiva namenjen uporabnim z motnjami branja (disleksijo).
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Seznam gradiva je dostopen v katalogu: http://www.knjiznica-celje.si/sl/o-nas/za-posebne-skupineuporabnikov/knjige-prijazne-bralcem-z-disleksijo . Gradivo označujemo tudi v katalogu COBISS, kar je
v pomoč knjižnicam na območju pri izgradnji podobnih zbirk.
Kot vsako leto, smo tudi v letu 2018 pripravili poročilo o knjižničnih storitvah za posebne skupine
uporabnikov v knjižnicah na območju.
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov)
Z drugimi območnimi knjižnicami je Osrednja knjižnica Celje sodelovala v okviru delovnih skupin OOK,
ki jih vodi koordinatorica v NUK. Sodelovali smo tudi v uredniškem odboru portala Dobre knjige.
2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in
zamejcev)
Koordinirali smo gostovanje razstave v Knjižnici Pula.
2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah
(OK) na območju OOK
Območna koordinatorica je knjižnicam na območju nudila svetovanje na področju vzdrževanja
računalniških sistemov.
Učinki in doseženi rezultati:
Ocenjujemo, da smo načrtovani program v okviru naloge svetovanje knjižnicam območja izvedli
uspešno. Aktivnosti in izobraževanja, ki jih je organizirala Osrednja knjižnica Celje, so bile dobro
obiskane. V letu 2018 so se knjižnice na območju odločile, da podatkovnih zbirk Press Reader
in EBSCO eBooks ne bodo več financirale iz lastnih sredstev, zato nismo organizirali vseh
predvidenih izobraževanj, saj zaposleni naročene podatkovne zbirke obvladajo. Še vedno
ugotavljamo, da se obiskanost podatkovnih zbirk dostopnih na daljavo sicer izboljšuje,
ugotavljamo pa, da v glavnem na račun osrednje območne knjižnice. Obisk podatkovnih zbirk s
strani uporabnikov knjižnic na območju je na žalost zanemarljiv. S svetovanjem, ki ga izvaja
osrednja območna knjižnica, knjižnice na območju kvalitetno načrtujejo razvoj, skrbijo za
varnost svojih informacijskih sistemov ter skrbijo za posodabljanje IKT v knjižnicah. Knjižnice na
območju so aktivne pri sooblikovanju letnih programov nalog OOK. Že več let zapored
ugotavljamo, da so dogodki, ki jih organiziramo za knjižnice na območju slabše obiskani.
Knjižnice kot razlog navajajo prezaposlenost, oziroma pomanjkanje kadra.

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

Letni cilji:
-

-

načrtovanje in koordinacija domoznanske dejavnosti na območju;
koordinirano pridobivanje domoznanskih gradiv in posredovanje ob tem zbranih
informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici;
koordinirana bibliografska obdelava domoznanskega gradiva in graditev kvalitetne ter
aktualne zbirke domoznanskih informacijskih virov;
krepitev domoznanskih aktivnosti v posameznih knjižnicah na območju in povezovanje
z namenom izmenjave dobrih praks in skupne promocije domoznanstva na območju;
digitalizacija domoznanske kulturne dediščine, ki jo želimo objaviti na knjižničnih
portalih in tako omogočiti uporabnikom brezplačen neposredni dostop do digitalizirane
kulturne dediščine in s tem boljše poznavanje lokalne in regionalne ter posredno tudi
nacionalne kulturne dediščine in krepitev identitete na navedenih nivojih;
promocija domoznanske dejavnosti;
koordinacija dejavnosti na območju pri vnosu vsebin na portal Kamra ter redakcijsko
delo pri delovanju portala;
sodelovanje v delovni skupini za domoznanstvo;

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju
OOK
Knjižnicam na območju smo svetovali glede nabave, obdelave in hranjena domoznanskega gradiva.
Prav tako smo knjižnicam na območju nudili svetovanje glede digitalizacije in jim pomagali pri
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reševanju avtorskopravnih dilem ter na področju pridobivanja soglasij za objavo digitaliziranega
gradiva na spletnih portalih. Organizirana sta bila dva koordinacijska sestanka z osrednjimi knjižnicami
na območju. Na prvem je bila predstavljena analiza rezultatov domoznanskega vprašalnika, na drugi
sestanek pa je bil posvečen zbiranju podatkov o digitaliziranem gradivu na območju za potrebe
digitalnega repozitorija domoznanskega gradiva. Uspešno smo izmenjevali avtorske razstave OKC
znotraj območja OOK in med posameznimi OOK.
3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod
Z namenom informiranja zavezancev za obvezni izvod smo aktivnosti usmerjali v seznanjanje
potencialnih izdajateljev (šole, društva) z zakonskimi obveznostmi, ki jih nalaga Zakon o obveznem
izvodu publikacij.
3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici
V medijih in drugih informacijskih virih smo spremljali informacije o produkciji domoznanskega gradiva.
Narodni in univerzitetni knjižnici smo posredovali informacije za 11 založnikov (11 naslovov oz. 111
izv. publikacij).
3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti
muzejih in arhivih) na območju OOK
Uporabnike permanentno seznanjamo z domoznanskimi zbirkami drugih kulturnih zavodov.
Najpogosteje smo v lanskem letu uporabnike usmerjali Zgodovinski arhiv Celje ter v oba muzeja,
Pokrajinski muzej in Muzej novejše zgodovine Celje. Z vsemi tremi inštitucijami domoznanski oddelek
tudi uspešno sodeluje in promovira domoznanske projekte.
3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja
Knjižnicam na območju in tudi zaposleni v knjižnici smo svetovali glede obdelave domoznanskega
gradiva. Teme svetovanja so bila predvsem obdelava člankov, objavljenih v spletnih publikacijah,
obdelava gradiva v maski za zbirne zapise ter obdelava slikovnega gradiva. Svetovanja smo izvajali
telefonsko.
3.6 izvajanje normativne kontrole
Permanentno smo izvajali normativno kontrolo domoznanskih avtorjev ter nudili pomoč pri
razreševanju avtorjev. V preteklem letu smo redigirali 291 normativnih zapisov za domoznanske
avtorje.
3.7 izvajanje digitalizacije na območju
Koordinirali smo pripravo gradiv za digitalizacijo in objavo v dlib-u serijskih publikacij
V okviru programa območnih nalog za leto 2018 je v sodelovanju s knjižnicami na območju smo
digitalizirali naslednje serijske publikacije: Cinkarnar (1954-2004), Rudar (1973-2003) v sodelovanju s
Knjižnico Velenje in Premogovnikom Velenje; Zasavski udarnik, Zasavski vestnik in Zasavski tednik
(1948-1965) v sodelovanju z Rudnikom Trbovlje-Hrastnik in Muzejem Trbovlje.
Osrednja knjižnica Celje je opravila postopke načrtovanja in vodenja projekta. Digitalizacijo in
konverzijo metapodatkov je opravil najcenejši izvajalec. Večin gradiva, ki smo ga digitalizirali hrani
naša knjižnica, preostanek gradiva pa smo pridobili s pomočjo partnerskih inštitucij. Digitalizirano
gradivo je bilo predano NUK, objava gradiva na portalu dLib.si je v teku.
V okviru projekta Mladi za Celje smo nadaljevali z objavljanjem raziskovalnih nalog z domoznansko
tematiko v vzajemnem katalogu Opravljen je bil prevzem 138 (lani 124) raziskovalnih nalog projekta
Mladi za Celje, ki poteka v okviru pristojne Komisije v okviru Oddelka za družbene dejavnosti pri
Mestni občini Celje, od tega 72 (lani 61) osnovnošolskih in 66 (lani 63) srednješolskih, vključno z
nalogami projektu priključenih šol iz Vojnika, Frankolovega, Šentjurja, Štor in Rimskih Toplic..
Raziskovalne naloge smo bibliografsko obdelali, vključili v zbirko raziskovalnih nalog in polna besedila
nalog vpeli v COBISS.
Poročilo o izvajanju uredništva in vnosa na portal Kamra je v posebni prilogi.
3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis)
Z namenom krepitve povezovalne vloge OOK na celjskem območju in z ostalimi območji ter knjižnicah
na Hrvaškem smo v program izmenjave programov izvedli gostovanja naslednjih razstav:
Pulj pred 1. svetovno vojno, gostujoča domoznanska razstava puljske knjižnice, ki je bila na
ogled v letu 2017 v Celju, Novi Gorici in Kranju, je v letu 2018 še gostovala v Kopru, Novem
mestu, Ljubljani, Mariboru in Pulju;
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-

-

-

87. celjski pešpolk – ob 100-letnici bitke za Škabrijel. Razstava o Celjskem 87. pehotnem
polku (avtorja Janja Jedlovčnik, Srečko Maček), ki je bila v letu 2017 na ogled v Celju in Novi
Gorici, je v letu 2018 gostovala še v Velenju, Mozirju, Brežicah, Žalcu; Šentjurju, na Ptuju, v
Šmarju pri Jelšah, Mariboru in Pulju.
Friderik II. Celjski in Veronika Deseniška, avtorja Franca Kralja – gostovanje v puljski
knjižnici (februar-marec).
Miha Maleš (1903-1987): ilustracije Prešernovega sonetnega venca. Po gostovanjih v letu
2017 v Pulju, Karlovcu, Novem mestu, Celju, je razstava gostovala v prvi polovici leta 2018 v
Novi Gorici.
J.G. Seidl: gostovanje razstave v Muzeju Laško (marec 2018) in v Centru Rinka v Solčavi
(september 2018).

Učinki in doseženi rezultati:
V okviru naloge koordinacije zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva smo v
preteklem letu v celoti izvedli načrtovani program. Poleg svetovanja glede obdelave
domoznanskih gradiv, informiranja zavezancev za obvezni izvod in obveščanja NUK o
zavezancih smo največ aktivnosti usmerili v projekt zagotavljanja vsebin za regijski
domoznanski portal Kamra in izvedbo aktivnosti za pripravo popisa serijskih publikacij.
Ocenjujemo, da je bil progam v okviru koordinacije domoznanske dejavnosti izpeljan kvalitetno
in uspešno

4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK
- Spodbujati knjižnice k permanentni skrbi za aktualnost in relevantnost njihovih
knjižničnih zbirk.
- Pomagati knjižnicam pri uporabi orodij za učinkovito upravljanje z zbirkami.
- Svetovati pri odprtih vprašanjih, povezanih z odpisom gradiva.
- Zagotavljati, da bo gradivo, ki še lahko prispeva k širjenju znanja in informacij, prišlo na
ustrezno mesto.

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo uradnih
publikacij s svojega območja?

DA

NE

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega gradiva?

DA

NE

4.3 Ali hranite za območje OOK pomembno
gradivo, izločeno iz splošnih knjižnic na
območju OOK?
4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega
spomenika regionalnega pomena?
4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega
spomenika lokalnega pomena?

DA

NE

DA

NE

DA

NE

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.
2.
3.
4.
7

SKUPAJ:
Učinki in doseženi rezultati:
Iz knjižnic na območju v letu 2018 nismo prejeli nobenega seznama odpisanega gradiva. Redno
smo odpisano gradivo iz naše knjižnice ponujali tudi ostalim knjižnicam na območju ter drugim
OOK-jem.

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

Datum:

žig

20. 02. 2019

Podpis odgovorne osebe:
mag. Polona Rifelj

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

3
4

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

8

PRILOGA 1:

Poročilo o delu delovne skupine za vzpostavitev skupnega spletnega portala
slovenskih splošnih knjižnic
Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic smo v letu 2017 začele izvajati
Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Osrednja knjižnica Celje
in Mariborska knjižnica. V projekt smo glede na smiselno vsebinsko celoto vključili tudi v letu
2016 začeti triletni projekt priprave navodil za vzpostavitev dinamičnih spletnih strani splošnih
knjižnic.
Delovna skupina v sestavi
 Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana
 Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
 Urška Bonin, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
 Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje
 Anka Rogina, Mariborska knjižnica
 Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic (ZSK)
se je v letu 2018 sestala na osmih delovnih sestankih.
V začetku leta smo se predstavniki knjižnic srečali s predstavnico ZSK. Predstavili smo ji
predlog idejne zasnove novega portala in predlagali, da namesto kreiranja še enega portala
združimo moči in skupaj prenovimo že obstoječo stran ZSK. Predstavnica ZSK je s predlogom
seznanila Upravni odbor ZSK. Ta se je s prenovo spletne strani in s sodelovanjem z OOK-ji
strinjal in je bil pripravljen prenovo tudi financirati pod pogojem, da bo delovna skupina delovala
pri ZSK, predstavniki OOK-jev pa bomo vložili svoje delo, ter da bomo že vnaprej določili OOK,
ki bo po vzpostavitvi skrbela za spletno stran, kar pomeni, da bo izvajala naloge glavnega
urednika in vzdrževala komunikacijo s tehničnim osebjem. Dogovorili smo se, da bo te naloge
opravljala Mariborska knjižnica.
V delovni skupini smo nato začeli preučevati možnosti namestitve (na kateri strežnik) spletne
strani, kdo naj spletno stran vzpostavi, oblikuje in nato tehnično vzdržuje. Najprej smo se
odločili za sestanek z ARNES, da bi ugotovili, kaj nam lahko nudijo (strežniški prostor,
gostovanje, vzdrževanje, hramba, itd.) in kolikšni bi bili stroški. Po sestanku z ARNES smo
preverjali, ali bi morda lahko spletno mesto vzpostavili sami. Odprli smo testno spletišče in se
odločili za testiranje teme DIVI. Hkrati smo se lotili strukturne zasnove spletne strani. Dogovorili
smo se, da vsebine razdelimo tako, da bodo dostopne s treh vidikov: uporabniškega,
strokovnega (knjižničarji) in s strani financerjev oz. drugih javnosti. Člani delovne skupine smo
si razdelili posamezne tematske sklope, za katere smo pripravili vsebino in osnovne opise.
Dogovorili smo se, da bodo tudi vzorčne spletne strani za knjižnice eden od delov skupnega
portala. Tekom pripravljanja vsebin in testiranja spletišča na ARNES se nam je pojavljalo vse
več vprašanj o smiselnosti lastnega kreiranja spletne strani. Veliko dilem je bilo tudi glede tega,
katero storitev ARNES-a uporabiti (spletno stran ali gostovanje virtualnega strežnika), kako
zagotoviti vzdrževanje in posodabljanje tem, vtičnikov, ujemanja le teh, itd. Vse te dileme so
nas pripeljale do sklepa, da je bolj racionalno pridobiti ponudbe zunanjih izvajalcev. Zato smo
pripravili Povabilo k oddaji ponudbe za oblikovanje in izdelavo spletnega portala slovenskih
splošnih knjižnic in ga potencialnim izvajalcem poslali 22. oktobra. Do predpisanega roka smo
prejeli štiri ponudbe. Na osnovi izbirnih kriterijev, ki smo jih predhodno oblikovali, smo se odločili
za izvajalca TrueCad. Na zadnjem sestanku v decembru smo se s predstavnikom izvajalca
srečali in mu predstavili naša pričakovanja in zahteve, on pa nam je posredoval nekaj svojih
predlogov.
Dogovorili smo se že glede oblike (wireframe) in strukture strani, trenutno pa aktivno oblikujemo
besedila vsebin.
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Knjižnica: Osrednja knjižnica Celje
Številka pogodbe: 3340-18-091001
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2018
1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA GRADIVA IN INFORMACIJ

Podatek se mora uje
BibSist 2.1.2 a

1.1 Načrtovani in realizirani prirast v številu naslovov in inventarnih enot
število naslovov
število enot
načrtovano doseženo načrtovano doseženo
A. OBVEZNI IZVOD
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
SKUPAJ

1.578
612
74
2.264

B. NAKUP
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Podatkovne zbirke
od tega podatkovne zbirke:
- nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega
območja
- nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega
območja izven lokacije knjižnic
SKUPAJ
SKUPAJ A + B

1.598
691
87
2.376

0
0
0
6

0
0
0
6

0
0
0
6

0
0
0
6

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0
2.264

0

6
2.382

1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku
A. OBVEZNI IZVOD
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
SKUPAJ
B. NAKUP
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Elektronski viri
od tega elektronski viri:
- dostopni z lokacije knjižnice
- z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja
SKUPAJ
SKUPAJ A + B

število naslovov
slov.
tuji jeziki
1.410
168
556
56
54
20
2.020
244

0
0
0
4

0
0
0
4

4
4
4
2.024

4
4
4
248

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

485

40

Število vsebinskih enot (zapisov), ki so jih knjižnice območja prispevale na
portal DOBREKNJIGE.SI

219

25

17.957

1.058

295.291

18.611

Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje

6.380

650

Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za
območje

6.935

696

Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje
Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na dLib.si za
območje

Podatek se mora uje
BibSist 2.1.2 a

dodati zbirko
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Podatek se mora ujem
BibSist 2.2.2

Uradna statistika ne
(CD). V seštevek vpiš
doseženo število nas

1.3 Člani ter posredovanje gradiva in informacij
NUK

Število prebivalcev območja OOK na dan 1.1. (SURS)
Število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)
Število vseh članov
- od tega število članov širšega območja OOK
- delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%)
Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja
Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih
po medknjižnični izposoji na območju (aktiva)
Število kopij dokumentov, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po
medknjižnični izposoji na območju (aktiva)
Število za končnega uporabnika brezplačno elektronsko posredovanih
dokumentov na območju (aktiva)
SKUPAJ AKTIVA
SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE
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
Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja
Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja
Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice
- število prijav
- število članov
Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice
- število prijav
- število članov
Uporaba e-knjig
- uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO)
- uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos)
Prirast 14 enot/1000 prebivalcev
Indeks prirasta

NUK

15.560
3.816
#DEL/0!
273.938

Podatek se mora ujemati s
poljem BibSist 3.1.1

Delež članov širšega območja
OOK od števila prebivalcev
širšega območja OOK.

1.478
0
82
1.560
275.498
2.567
266.470
102.261
512.205
284.622
iz celotnega
območja
OOK

od tega iz
širšega
obm. OOK

8.042
786
-

2.663
263 Definicija BibSist:

prevzem
0
0
0
#DEL/0!

Prevzem je uspešno izpolnjena zahteva po vsebinski enoti iz elektronskih
virov, dostopnih na daljavo, ki jih zagotavlja knjižnica. Štejemo skupno
število uspešnih prevzemov vsebinskih enot. Pri navajanju uporabe
vsebinskih enot za namen tega vprašalnika (zlasti elektronskih knjig)
izposoja
govorimo o prevzemu, če uporabnik prenese vsebinsko enoto
13 (elektronsko knjigo) in jo lahko uporablja za nedoločen čas. V primeru, da
0 si uporabnik izposodi elektronsko knjigo za časovno omejeno obdobje, pa
govorimo o izposoji elektronske knjige.

2. STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK
2.1

Tematska svetovanja za območje OOK

2.1.1 Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK
2.1.2 Promocija območnosti
2.1.3 Sodelovanje z nacionalno knjižnico
2.2 Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)
2.2.1 - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK
2.2.2 - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja
2.2.3 - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo)
2.2.4 - skupni projekti mednarodnega sodelovanja
2.3 Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na
posameznem območju ali v vsej državi
2.4 Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih
potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju
2.5 Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
2.6 Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente
bibliotekarstva s širšega območja
2.7 Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj
bibliopedagoških dejavnosti
2.8 Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK
2.9 Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami
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

število

število ur

32

852

1
160
40
5
0
2
4
0

12
200

1

60

2

300

1

300

0

0

0

1

2

40

2

60

10

350

2

80

10

50

0

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
3.1 Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za
knjižnice na območju

25

6
11
9

3.2

Informiranje zavezancev za obvezni izvod

30

3.3

Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici

26

3.4 Seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih
zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK
3.5 Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega
območja

20
20

3.6

Izvajanje normativne kontrole

291

3.7

Izvajanje digitalizacije

21

3.8

Domoznanski projekti

5

11

4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju

št. seznam.

št. enot

0

0

SKUPAJ:

št. izbranih
enot
0

Datum: 27.02.2019

Knjižnica: Osrednja knjižnica Celje
Številka pogodbe: 3340-18-091001

Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2018

Izvajanje 27. čl. ZKnj

Zagotavljanje
Koordinacija
Usmerjanje
povečanega in
zbiranja, obdelave in
Skupaj
Strokovna pomoč
izločenega
SKUPAJ
zahtevnejšega
hranjenja
drugi
knjižnicam območja
knjižničnega gradiva
MK
izbora knjižničnega
domoznanskega
viri
s svojega območja
gradiva in informacij
gradiva

Sredstva
MK
Stroški dela*
1106,80
EPZ - delež skupnega obsega ur**
0,03
Število oseb, ki opravljajo naloge***
1
Stroški nakupa gradiva (brez
podatkovnih zbirk)
0,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk
14000,00
Skupaj stroški nakupa knjižničnega
gradiva
14000,00
Programski materialni stroški
digitalizacije
Stroški izobraževanj
Stroški medknjižnične izposoje
4096,56
Drugi programski materialni stroški
Stroški SKUPAJ (po realizaciji)
19203,36

Drugi

MK

104,28 38489,48
1,22
3

Drugi

MK

3626,23 19387,53
0,71
2

Drugi

MK

1826,57

965,08
0,04
1

SKUPAJ

Drugi
90,92 59948,89
2,00
7

5648,00 65596,89
2,00
7

431,04

0,00
14000,00

0,00
0,00
431,04 14431,04

431,04

14000,00

431,04 14431,04

7492,79
300,00
4096,56
1654,76
0,00 87493,00

0,00 7492,79
0,00
300,00
0,00 4096,56
0,00 1654,76
6079,04 93572,04

7492,79
300,00
1494,01
431,04 40283,49

160,75
0,00 27041,07

0,00

965,08

* Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.
** 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 je 0,25 + 1+ 0,50 + 0,25 + 0,50.

EPZ - delež skupnega obsega ur**
Število oseb, ki opravljajo naloge***

0,10
1

1,30
2

1,00
2

0,10
1

2,50
6

2,50
6

12

