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Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice  
za leto 2018 

 

Polni naziv knjižnice: Mariborska knjižnica – Maribor Public Library 

Naslov (sedež): Rotovški trg 2, 2000 Maribor 

Odgovorna oseba: Dragica Turjak 

Telefon: 02 235 21 00 

Elektronska pošta: dragica.turjak@mb.sik.si 

 

Vsebine izvajanja posebnih nalog, ki jih knjižnica načrtuje1: 

 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   

Strokovna pomoč knjižnicam območja   

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva   

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja   

 

Cilji in kratka vsebina programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 

20182: 

 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij bomo v 

Mariborski knjižnici prilagajali možnostim ožjega in širšega družbenega okolja.  

Za uporabnike Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju bomo nabavljali podatkovne 

zbirke, ki bodo dostopne tudi na daljavo: IUS Info, Encyclopaedio Britannico in PressReader. 

Da bi omogočili dostopnost  zbirk, bomo v okviru možnosti zagotavljali dodatna lastna sredstva 

oz. bomo v primeru slabših pogojev nakupa prisiljeni katero od zbirk odpovedati.  

 

Na osnovi sporazuma med knjižnicami na območju bomo izvajali brezplačno medknjižnično 

izposojo za uporabnike celotnega območja OOK. 

 

V Mariborski knjižnici bomo s knjižnicama na območju (Knjižnica Lenart in Knjižnica Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica) sodelovali v skladu z njunimi potrebami. Pripravljali bomo 

strokovna usposabljanja in izmenjave dobrih praks med knjižnicami. Z drugimi OOK bomo 

sodelovali pri skupnem projektu vzpostavitve novega portala slovenskih splošnih knjižnic in pri 

poenotenju biografskih leksikonov. Skozi projekt Spodbujanje bralne pismenosti bomo oblikovali 

vsebinska izhodišča za vzpostavitev koordinacije razvoja bralne kulture. Izvajali bomo utečene 

servise za uporabnike s posebnimi potrebami ter skupaj s knjižnicama načrtovali dejavnosti na 

območju. V različnih medijih bomo trajno promovirali dejavnosti Mariborske knjižnice kot 

območne knjižnice. 

 

Mariborska knjižnica bo načrtovala in koordinirala zbiranje, obdelavo in hranjenje 

domoznanskega gradiva za knjižnice na svojem območju. Pri tem bo sodelovala z Univerzitetno 

knjižnico Maribor (UKM), v skladu z Dogovorom med Mariborsko knjižnico in Univerzitetno 

knjižnico Maribor o sodelovanju in koordinaciji pri izvajanju domoznanske dejavnosti.  

 

                                                      
1 Pravne in strokovne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje osrednje območne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: 

OOK) dostopne na spletni strani:  

http://cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/page.php?id=141 
2 Prosimo vas za realno naravnano načrtovanje. Predvidena višina sredstev za izvajanje posebnih nalog za deset OOK 

v letu 2018 znaša 860.000 EUR.  

http://www.mk.gov.si/
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Projekti digitalizacije bodo v letu 2018 potekali v vseh knjižnicah na območju in v UKM. V 

Mariborski knjižnici bomo digitalizirali gradivo o zgodovini Lovske družine Duplek, nadaljevali 

bomo z digitalizacijo gradiva o zgodovini Prostovoljnega gasilskega društva Maribor-mesto in 

Gradiva za zgodovino Maribora. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica bo ob 160-letnici 

ustanovitve digitalizirala dokumente o nastanku knjižnice, zbirko drobnih tiskov, ki se nanašajo 

na promocijo naravne in kulturne dediščine na območju občine ter literarna dela, ki so jih 

ustvarili lokalni avtorji. Knjižnica Lenart bo digitalizirala rokopis Kronika Sodnije Sv. Lenart 

Ožbalta Ilauniga, zbirko dokumentov o srečanjih literatov začetnikov v Sv. Trojici v Slovenskih 

goricah ter zbirko dokumentov o tradicionalnih Maistrovih prireditvah na Zavrhu. Univerzitetna 

knjižnica Maribor bo nadaljevala z digitalizacijo starejše mariborske periodike ter digitalizirala 

plakate in reklamno gradivo iz obdobja med leti 1945 in 1990. Že objavljene digitalizirane zbirke 

nameravamo v čim širši meri predstaviti tudi zainteresirani javnosti. 
 

Izločanje in usmerjanje knjižničnega gradiva bomo izvajali v skladu z določili za izločanje in 

odpis knjižničnega gradiva. 
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Specifikacija programa in specifikacija stroškov3 izvajanja posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice za leto 2018 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij   

 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija 

 

Javna dostopnost 

dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov:  

http://www.mb.sik.si/pomembni-dokumenti.html 

Upravljanje 

knjižnične zbirke 

http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika2

012_1.pdf 

 

http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Pomembni_dokumenti/Nabavna_politika_filmski

_center_predlog.pdf 

Letni načrt nakupa 

knjižničnega gradiva 

http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nacrt%20nakupa%

20knjiznicnega%20gradiva%202018.pdf  

Navodila o izvajanju 

za uporabnike 

brezplačne 

medknjižnične 

izposoje  

http://www.mb.sik.si/medknjiznicna-izposoja.html 

Načrtovano izvajanje 

brezplačne 

medknjižnične 

izposoje znotraj 

območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Medknjižnična 

izposoja je 

brezplačna za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Pogoji in obseg brezplačne medknjižnične izposoje so določeni v dokumentu »Dogovor o izvajanju 

brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike med splošnimi knjižnicami na štajerskem 

območju«, ki je bil sklenjen med knjižnicami na območju leta 2016. 

 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost) 

Za uporabnike Mariborske knjižnice in za uporabnike obeh knjižnic na območju bomo preko 

strežnika NUK-a omogočali oddaljeni dostop do naslednjih elektronskih virov: 

 

Podatkovna zbirka Cena v EUR 

IUS info   3.900,00  

Encyclopaedia Britannica   6.000,00  (3.910 GBP + DDV) 

PressReader   4.600,00  (4.500 USD + DDV) 

Skupaj 14.500,00  

 

Obdržali bomo zbirki IUS info in Encyclopaedio Britannico, zadovoljni pa smo tudi z uporabo nove 

zbirke časopisja Press Reader. Uporabo vseh treh zbirk bomo v letu 2018 še dodatno promovirali. V 

okviru možnosti bomo za nakup zbirk zagotavljali dodatna lastna sredstva.  

 

                                                      
3 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo  v prilogi. 

http://www.mb.sik.si/pomembni-dokumenti.html
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika2012_1.pdf
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika2012_1.pdf
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Pomembni_dokumenti/Nabavna_politika_filmski_center_predlog.pdf
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Pomembni_dokumenti/Nabavna_politika_filmski_center_predlog.pdf
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nacrt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202018.pdf
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nacrt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202018.pdf
http://www.mb.sik.si/medknjiznicna-izposoja.html
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2. Strokovna pomoč knjižnicam območja  

Program je usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika4).  

 

2.1     svetovalno delo za območje OOK 

S knjižnicama na območju bomo sodelovali in jima v skladu z njunimi potrebami nudili strokovno 

pomoč v različnih oblikah, kot npr.:  

 pri strokovnem usposabljanju,  

 svetovanju za uporabo podatkovnih zbirk,  

 pri pripravi in vnosu vsebin na Kamro,  

 pri pripravi statističnih podatkov ipd. 

 

2.1.1  strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 

Za zaposlene v knjižnicah na območju bomo pripravili eno celodnevno delavnico z izmenjavo 

dobrih praks. Obravnavali bomo aktualne teme. 

 

Zaposlene v knjižnicah na območju bomo redno vabili, da se udeležijo strokovnih usposabljanj, 

ki jih za svoje zaposlene pripravlja Mariborska knjižnica. Načrtujemo: 

 predavanje na temo avtizma 

 izpopolnjevanje na temo Kako pripraviti predstavitev z uporabo PowerPoint  

 

2.1.2  promocija območnosti 

Promoviranje območne dejavnosti: 

 Spletna stran Mariborske knjižnice: trajno ažuriranje in dopolnjevanje vsebin o 

dejavnostih, ki so plod območnega sodelovanja in storitvah, ki jih s tem sodelovanjem 

ponujamo uporabnikom območja.  

 Facebook stran Mariborske knjižnice: objavljanje novic in informacij o delu, predvsem o 

domoznanstvu (Kamra …)   

 Informiranje zunanjih javnosti o pomenu sodelovanja med knjižnicami na območju in 

vsebin, nastalih s tem sodelovanjem v informativnih materialih knjižnice, v okviru 

različnih prireditev in dogodkov, v pogovorih z mediji itd. 

Informiranje notranje javnosti (zaposlenih) o dejavnostih na področju območnosti na tematskih 

sestankih za zaposlene in v internem glasilu Informator. 

 

2.1.3  sodelovanje z nacionalno knjižnico 

Udeležili se bomo strokovnih usposabljanj, ki jih za svetovalno delo v OOK organizira Narodna in 

univerzitetna knjižnica (NUK): 
 

 Varstvo osebnih podatkov v luči nove direktive EU (A. Tomšič) 

 Delavnica ABC moderiranja: osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov (V. 
Ogorelec, Društvo moderatorjev Slovenije) 

 Priprava prijave na projekte (B. Karun) 
 

Udeleževali se bomo sestankov, delavnic in delovnih skupin (predvidoma skupaj 15 sestankov), 

ki jih bo za izvedbo načrtovanega programa pripravil NUK CeZaR.   

Udeležili se bomo predvidoma dveh skupnih sestankov direktorjev in koordinatorjev OOK.  

  

Tudi v letu 2018 bomo vodili delovno skupino informatikov in sistemskih administratorjev za 

načrtovanje razvoja opremljanja splošnih knjižnic.  

 

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

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK  

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

                                                      
4 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 
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S projektom Spodbujanje bralne pismenosti želimo postopoma vzpostaviti center za koordinacijo 

dejavnosti na področju razvoja bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalnem nivoju, s 

poudarkom na strokovnem usposabljanju knjižničarjev  (obrazložitev v Prilogi 1). 

 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

-  

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

(projekte obrazložite v posebni prilogi) 

Sodelovali bomo pri projektih, ki že potekajo na nacionalnem nivoju:  

 

 Kamra: nadaljevali bomo z vnosi digitalnih vsebin na skupni portal, prav tako bomo še 

naprej opravljali delo regijskega urednika portala. 

 Dobreknjige.si - projekt skupnega portala spletnih priporočil kakovostne literature: 

nadaljevali bomo s kreiranjem in vnašanjem opisov. V Mariborski knjižnici bomo 

opravljali delo regijskega urednika portala. Udeležili se bomo predvidoma 2 sestankov 

uredniškega odbora portala.  

 Brezplačna medknjižnična izposoja za uporabnike na območju OOK: nadaljevali bomo s 

prakso, uvedeno v letu 2016. 

 Znani Slovenci: sodelovali bomo pri poenotenju portalov oz. pri pripravi enotnega 

biografskega leksikona, če bo projekt Znani Slovenci potekal v skupnem interesu. 

 

V sodelovanju s kolegi iz Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice Celje in Osrednje 

knjižnice Srečka Vilharja Koper bomo v okviru dvoletnega projekta (2017 - 2018) nadaljevali s 

postopki za vzpostavitev novega portala slovenskih splošnih knjižnic, v skladu z lani prijavljenim 

skupnim projektom. 

 

Udeležili se bomo Domfest-a, ki ga bo organizirala Mestna knjižnica Ljubljana. Aktivno bomo 

sodelovali s prispevkom na temo sodelovanja Mariborske knjižnice z drugimi deležniki (lokalna 

kulturna društva, Pokrajinski arhiv Maribor) na področju domoznanstva. K udeležbi bomo 

pritegnili tudi zaposlene iz knjižnic na območju. 

 

2.2.4  skupni projekti mednarodnega sodelovanja 

/ 

2.3     sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju 

OOK ali v vsej državi  

Izvajali bomo že utečeno informacijsko opismenjevanje za uporabo podatkovnih zbirk. 

 

2.4     analize razvitosti in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na območju OOK 

/ 

2.5     razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

Knjižnicama na območju bomo svetovali in jima nudili strokovno pomoč na področju IKT. 

Poudarek bomo dali zagotavljanju oddaljenega dostopa do elektronskih virov in prenosa 

informacij ter pridobljenega znanja s področja informacijske varnosti glede na novo EU uredbo, 

ki prične veljati 2018. 

2.6     razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

Tudi v letu 2018 bomo sodelovali pri projektu Prostorska analiza mreže splošnih knjižnic (PAM), 

kjer bomo pripravili potrebne podatke z našega območja. 

S knjižnicama na območju bomo po potrebi sodelovali pri načrtovanju oz. vzdrževanju obstoječe 

knjižnične mreže. 
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2.7     izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 

območja OOK 

Zagotovili bomo mentorstvo za knjižnične delavce začetnike in za študente bibliotekarstva s 

širšega območja OOK.  

Nadaljevali bomo izvajanje programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih 

delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana.   

2.8     sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju OOK in skupen razvoj bibliopedagoških 

aktivnosti5 (ne izvedba!) 

/ 

2.9     knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 

Sodelovali bomo z Delovno skupino za kulturo pri Svetu invalidov Maribor in skupaj pripravili 

okroglo mizo na temo dostopnosti knjižnice invalidom. K sodelovanju bomo pritegnili knjižnici na 

območju in UKM.  

 

Izvajali bomo že utečene servise za uporabnike s posebnimi potrebami. Nadaljevali bomo z 

dejavnostmi za širjenje bralne kulture med uporabnike s posebnimi potrebami in starejše.  

Skupaj s knjižnicama bomo načrtovali dejavnosti na območju.  

Nadaljevali bomo z izmenjavo dobrih praks pri delu z uporabniki s posebnimi potrebami.    

2.10    sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

/ 

2.11    koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

/ 

2.12    usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah na območju 

OOK 

Knjižnicama na območju bomo po potrebi nudili pomoč in svetovanje pri rešitvah za posodobitev 

opreme IKT, s poudarkom na informacijski varnosti. 

 

 

Program je usklajen z Narodno in univerzitetno knjižnico, s Knjižnico Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica in s Knjižnico Lenart. 

 

 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

Program je koordiniran z nacionalno knjižnico (15. člen Pravilnika). 

 

3.1  načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 

OOK  

 

S knjižnicama na območju in z UKM bomo nadaljevali s koordiniranjem pridobivanja  serijskih 

publikacij domoznanskega značaja. Poudarek bo na občinskih, krajevnih in društvenih glasilih na 

območju z namenom čim bolj dopolniti knjižnično zalogo serijskih publikacij domoznanskega 

značaja z našega območja. Z UKM bomo nadaljevali tudi koordiniranje pridobivanja drobnih 

tiskov z območja. 

3.2   informiranje zavezancev za obvezni izvod  

 

V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij bomo le-te prejemali in hranili tudi v letu 

2018. Ob tem bomo o njihovih obveznostih sproti informirali zavezance za obvezni izvod. Za 

informiranje zavezancev predvidevamo 5 ur. 

                                                      
5 Bibliopedagoško delo pomeni načrtno delo za izobraževanje in motiviranje za uporabo knjižnice, njenega gradiva in 

informacijskih virov ter razvijanje branja in bralne kulture. Bibliopedagoške aktivnosti so tudi svetovanje in pomoč 
posamezniku za samostojno izbiro in uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih virov. 



7 

 

3.3    posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

NUK-u bomo posredovali informacije o morebitnih novih zavezancih za obvezni izvod. 

Načrtujemo največ 5 posredovanih informacij NUK-u o zavezancih za obvezni izvod. 

3.4   seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 

muzejih in arhivih) na območju OOK 

V letu 2018 načrtujemo nadaljevanje serije domoznanskih predavanj Domoznanski pomenki, ki 

jih bomo izvajali v enotah Mariborske knjižnice, tokrat na temo pohorskih glažut in steklarstva. 

 

V okviru Glazerjevih dnevov načrtujemo Glazerjev posvet na temo »Prelomni časi« v Knjižnici 

Ruše. 

 

Načrtujemo eno do dve predstavitvi portalov Kamra in dLib potencialnim novim partnerjem v 

domoznanskih projektih (turističnim, kulturno-umetniškim ipd. društvom na območju). V občinskih  

oz. krajevnih glasilih nameravamo objaviti nekaj člankov o Kamri in njeni vsebini. 

 

Ob stoletnici rojstva Arnolda Tovornika smo marca 2016 Mariborska knjižnica, Občina Selnica ob 

Dravi, OŠ Selnica ob Dravi in KUD Pavza iz Selnice ob Dravi v Hramu kulture Arnolda Tovornika 

pripravili slavnostno prireditev. V Knjižnici Selnica ob Dravi smo ob tej priložnosti pripravili 

obširno razstavo o tem velikem umetniku in jo v okviru prireditev postavili v avli Hrama kulture. Z 

razstavo nameravamo v letu 2018 ob kulturnem prazniku gostovati v Knjižnici Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica, saj je Tovornik nekaj časa služboval v Slovenski Bistrici.  

3.5    organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja OOK 

Koordinirali bomo obdelavo člankov iz serijskih publikacij domoznanskega značaja v knjižnicah 

na območju, ki zaradi kadrovskega deficita same obdelave ne zmorejo. 

3.6     izvajanje normativne kontrole  

V skladu s katalogizacijskimi pravili bomo tudi v naslednjem letu izvajali normativno kontrolo za 

avtorje z našega območja. 

Ocenjujemo, da bomo v naslednjem letu opravili 50 revidiranih zapisov v sklopu normativne 

kontrole domoznanskega gradiva. 

3.7     izvajanje digitalizacije (projekte digitalizacije obrazložite v obliki projekta v posebni prilogi) 

 

V Mariborski knjižnici bomo digitalizirali gradivo o zgodovini Lovske družine Duplek (podrobnosti 

so v Prilogi 2). Nadaljevali bomo z digitalizacijo gradiva o zgodovini Prostovoljnega gasilskega 

društva Maribor-mesto (več v Prilogi 3). Še tretje leto bomo nadaljevali z digitalizacijo Gradiva za 

zgodovino Maribora (Priloga 4). 

Pri projektih bomo sodelovali z Lovsko družino Duplek in PGD Maribor-mesto. 

 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica bo ob 160-letnici ustanovitve digitalizirala 

dokumente o nastanku knjižnice. Gradivo se vsebinsko navezuje na »Ta veseli dan kulture« (več 

v Prilogi 5). Digitalizirala bo zbirko drobnih tiskov iz lastne domoznanske zbirke, ki so jih izdala 

lokalna društva, zavodi in ustanove in se nanašajo na promocijo naravne in kulturne dediščine 

na območju občine in okolice. Gradivo se tematsko navezuje na »Evropsko leto kulturne 

dediščine« (več v Prilogi 6). Digitalizirali bodo še starejša in novejša literarna dela, ki so jih 

ustvarili lokalni avtorji (članke, rokopise, dela brez ponatisov, tipkopise), pod skupnim naslovom 

Lovro s košem gre (več v Prilogi 7). 
 

Knjižnica Lenart bo digitalizirala rokopis Kronika Sodnije Sv. Lenart Ožbalta Ilauniga, (več v 

Prilogi 8). Digitalizirali bodo zbirko dokumentov o srečanjih literatov začetnikov v Sv. Trojici v 

Slovenskih goricah (več v Prilogi 9) ter zbirko dokumentov o tradicionalnih Maistrovih prireditvah 

na Zavrhu (podrobnosti v Prilogi 10). Gradivo se tematsko navezuje na obeleževanje stote 

obletnice konca 1. svetovne vojne.  
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Univerzitetna knjižnica Maribor načrtuje nadaljevanje digitalizacije starejše mariborske periodike 

(več v Prilogah 11 in 12) ter digitalizacijo plakatov in reklamnega gradiva iz Zbirke drobnih tiskov 

UKM iz obdobja med 1945 in 1990 (podrobnosti so v Prilogi 13). 

 

V Mariborski knjižnici bomo koordinirali vnašanje in urejali digitalne zbirke knjižnic na območju. 

 

Udeležili se bomo predvidoma dveh sestankov urednikov Kamre.  

 

Program je usklajen z Narodno in univerzitetno knjižnico, s Knjižnico Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica, s Knjižnico Lenart in z Univerzitetno knjižnico 

Maribor. 

 

 
4. Usmerjanje izločenega 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 

                 

4.5      Ali hranite gradivo, ki ima status 

kulturnega spomenika lokalnega 

pomena? 

DA           NE 

                 

 

Načrtovane dejavnosti v zvezi z odpisovanjem oz. izgradnjo knjižnične zbirke, pomembne za 

širše območje OOK:  

 

Ravnali bomo v skladu z določili navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2003).  

 

Odpis in usmerjanje izločenega gradiva poteka po postopku, ki je predpisan v internem 

dokumentu MK 3/Navodilo št. 3 in je usklajen z zahtevami o usmerjanju izločenega knjižničnega 

gradiva z območja. 

 

Glede na potrebe bomo izvajali svetovanje za knjižnici na območju. 

 

 

 

Pripravil, naziv delovnega mesta:  

Anka Rogina, bibliotekarka 

 

 

Datum: žig Podpis odgovorne osebe: 

 

12. 1. 2018                                                                           Dragica Turjak 

 



Specifikacija stroškov 

Izvajanje  27. čl. ZKnj

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 SKUPAJ MK Drugi viri SKUPAJ 

Stroški dela** 6894,00 30000,00 22500,00 606,00 60000,00 0,00 60000,00

EPZ - delež skupnega obsega ur (%) 11,49 50,00 37,50 1,01 100,00

število oseb / zaposlenih 2,00 3,00 2,00 1,00 3,00

Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 11500,00 11500,00 3000,00 14500,00

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva 11500,00 11500,00 3000,00 14500,00

Programski materialni stroški digitalizacije 9400,00 9400,00 0,00 9400,00

Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Stroški medknjižnične izposoje 1500,00 1500,00 1500,00

Programski materialni stroški (skupaj) 1500,00 2090,00 9400,00 0,00 12990,00 12990,00

Načrtovani stroški SKUPAJ 19894,00 32090,00 31900,00 606,00 84490,00 3000,00 87490,00

Datum:             12. 1. 2018                                                              Žig: Odgovorna oseba:

Dragica Turjak

Sestavni del Priloge 1 so tabele s podrobno specifikacijo stroškov dela in specifikacijo stroškov po posameznih nalogah!

Knjižnica:  Mariborska knjižnica

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

Priloga 1: Finančna zgradba izvajanja programa posebnih nalog OOK za leto 2018

Stran 1 od 1



Priloga 1a

Razrez stroškov po številu oseb oziroma zaposlenih za izvajanje  posebnih nalog OOK

Zaposleni osebe /EPZ*:
Delež delovnega 

časa Plačni razred

Stroški dela (plača, 

prevoz, malica, 

regres, dodatki) število ur Skupaj EUR

1. informatik 0,2 42           6.653,40   418           6.653,40   

2. bibliotekarski specialist 1 40         30.589,20   2088         30.589,20   

3. bibliotekar 0,8 39         22.757,40   1670         22.757,40   

4.                       -     

5.                       -     

6.                       -     

7.                       -     

8.                       -     

9.                       -     

10.                       -     

skupaj: 2,00         60.000,00   4176         60.000,00   

*EPZ - ekvivalent polne 

zaposlitve

Obseg dela izvajanja posebnih nalog                                    

Izvajanje  27. čl. ZKnj

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 SKUPAJ  

Število ur 480,00 2088,00 1566,00 42,00 4176,00

Število oseb /zaposlenih 2 3 2 1 3

Število EPZ* 0,23 1,00 0,75 0,02 2,00

Specifikacija stroškov dela

Stran 1 od 1



Priloga 1b

Specifikacija stroškov prve naloge:

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 6.894,00

-od tega stroški dela - MK 6.894,00

-od tega stroški dela - drugi viri 0

EPZ* - delež skupnega obsega ur (%) 0,23 EPZ - 11,49%

Stroški nakupa knjižničnega gradiva (brez podatkovnih 

zbirk) 0

Stroški nakupa podatkovnih zbirk - financiranih s strani 

MK 11.500,00

stroški nakupa podatkovnih zbirk - drugi viri 3.000,00

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva - 

financiranih s strani MK 11.500,00

Programski materialni stroški (npr. oprema gradiva, 

dostop na daljavo …) 1.500,00

Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 0,00

Stroški izobraževanj 0,00

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 

stroškov 1.500,00

Stroški medknjižnične izposoje na območju 1.500,00

Stroški skupaj 19.894,00

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Obseg nakupa

Število potencialnih uporabnikov* 237.324

Število/enot

Povprečna 

/predvidena 

cena Skupaj

Stroške dela smo izračunali za zaposlene v predvidenem obsegu zaposlitve oziroma ekvivalentu 0,23 EPZ. 

Upoštevali smo delovna mesta iz sprejete sistematizacije delovnih mest v skladu z Zakonom o sistemu 

javnih plač v javnem sektorju. Poleg določb ZSPJS smo pri izračunu upoštevali določbe Kolektivne pogodbe 

za javni sektor, omejitve ZUJF-a in drugo predpisano plačno zakonodajo. Predvideli smo stroške 

medknjižnične izposoje v višini 500,00 EUR na osrednjo knjižnico v mreži osrednje območne knjižnice.

Stran 1 od 2



Priloga 1b

Podatkovne zbirke 3

3.900+6.000+4

.600 14.500,00

Serijske publikacije ali kontinuirani viri 0 0

Monografske publikacije 0 0

Neknjižno gradivo 0 0

Skupaj knjižnično gradivo 0 0

Skupaj knjižnično gradivo + podatkovne zbirke 3 4.833,33 14.500,00

Viri financiranja: znesek v EUR

Stroški nakupa podatkovnih zbirk - financiranih s strani 

MK 11.500,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk - drugi viri 3.000,00

Skupaj stroški podatkovnih zbirk 14.500,00

*SURS na 1.1.2017 -  tekoče leto;  stanja na 1. 7. 2017 na SURS še ni

Stran 2 od 2



Priloga 1c

Specifikacija stroškov druge naloge:

Strokovna pomoč knjižnicam območja

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 30.000,00                                                        

-od tega stroški dela - MK 30.000,00                                                        

-od tega stroški dela - drugi viri -                                                                     

EPZ*- delež skupnega obsega ur (%) 1,00 EPZ - 50,00%

Programski materialni stroški 2.090,00                                                          

Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 2.090,00                                                          

Stroški izobraževanj za OOK, ki jih organizira NUK 300,00                                                             

Potni stroški 700,00                                                             

Spodbujanje bralne pismenosti 1.090,00                                                          

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 

stroškov -                                                                     

Stroški skupaj 32.090,00                                                       

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroške dela smo izračunali za zaposlene v predvidenem obsegu zaposlitve oziroma ekvivalentu 1,00 

EPZ. Upoštevali smo delovna mesta iz sprejete sistematizacije delovnih mest v skladu z Zakonom o 

sistemu javnih plač v javnem sektorju. Poleg določb ZSPJS smo pri izračunu upoštevali določbe 

Kolektivne pogodbe za javni sektor, omejitve ZUJF-a  in drugo predpisano plačno zakonodajo. 

Predvideli smo potne stroške za udeležbo na 15 sestankih, ki jih sklicuje koordinatorica dejavnosti 

OOK v NUK ter na dveh sestankih tima OOK, ki smo jih v vsebinskem delu navedli pod točko 2.1.3. 

Predvideli smo udeležbo na 2 sestankih uredniškega odbora portala Dobre knjige in na posvetu 

"Domfest", ki smo jih v vsebinskem delu navedli pod točko 2.2.3. Predvideli smo stroške 

izobraževanj, ki jih za svetovalno delo OOK pripravlja CeZaR in so navedena v točki 2.1.3. V stroških 

projekta Spodbujanje bralne pismenosti smo zajeli stroške specifičnega strokovnega usposabljanja, 

navedenega v točki 2.2.1. oz. v Prilogi 1. 

Stran 1 od 1



Priloga 1d

Specifikacija stroškov tretje naloge:

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 22.500,00                                                        

-od tega stroški dela - MK 22.500,00                                                        

-od tega stroški dela - drugi viri -                                                                     

EPZ* - delež skupnega obsega ur (%) 0,75 EPZ - 37,50%

Programski materialni stroški digitalizacije 9.400,00                                                          

Programski materialni stroški 9.400,00                                                          

Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov -                                                                     

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 

stroškov 9.400,00                                                          

Digitalizacija - financiranje MK 9.400,00                                                          

Digitalizacija - drugi viri -                                                                     

Stroški skupaj 31.900,00                                                       

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroške dela smo izračunali za zaposlene v predvidenem obsegu zaposlitve oziroma ekvivalentu 0,75 

EPZ. Upoštevali smo delovna mesta iz sprejete sistematizacije delovnih mest v skladu z Zakonom o 

sistemu javnih plač v javnem sektorju. Poleg določb ZSPJS smo pri izračunu upoštevali določbe 

Kolektivne pogodbe za javni sektor, omejitve ZUJF-a  in drugo predpisano plačno zakonodajo. Stroški 

posameznih projektov digitalizacije so navedeni v prilogah.

Stran 1 od 1



Priloga 1e

Specifikacija stroškov četrte naloge:

Usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 606

-od tega stroški dela - MK 606

-od tega stroški dela - drugi viri 0

EPZ* - delež skupnega obsega ur (%) 0,02 EPZ - 1,01%

Programski materialni stroški 0

Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 0

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 

stroškov 0

Stroški skupaj 606

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroške dela smo izračunali za zaposlene v predvidenem obsegu zaposlitve oziroma ekvivalentu 0,02 

EPZ. Upoštevali smo delovna mesta iz sprejete sistematizacije delovnih mest v skladu z Zakonom o 

sistemu javnih plač v javnem sektorju. Poleg določb ZSPJS smo pri izračunu upoštevali določbe 

Kolektivne pogodbe za javni sektor, omejitve ZUJF-a  in drugo predpisano plačno zakonodajo.

Stran 1 od 1
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Priloga 1 

Naslov projekta: Spodbujanje bralne pismenosti 
 
Izvajalec projekta: Mariborska knjižnica 
 
Strokovni sodelavci: Sodelavci Mariborske knjižnice 
 
Zunanji sodelavci: strokovnjaki iz drugih OOK, strokovnjaki s področja javnega 
nastopanja 
 
Ocena vrednosti projekta:   1.090,00 EUR   
 
Vsebinska utemeljitev projekta: 
 
V predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti (z dne 5. 4. 2017) je v 4. 
poglavju opredeljen strateški cilj: »Strateški cilj razvoja bralne pismenosti je pri vseh 
prebivalkah in prebivalcih Republike Slovenije razvijati spretnosti, zmožnosti, odnos in 
znanja, povezana z branjem, ki bodo omogočali zdravo, do okolja in družbe odgovorno 
življenje in delo ter učinkovito in ustvarjalno poklicno in družbeno delovanje.« Da bi 
dosegli ta cilj, je treba med drugim »podpreti knjižničarsko dejavnost« in »stalno 
usposabljati strokovni kader za razvoj bralne pismenosti in bralne kulture v vseh vrstah 
knjižnic…«. 
 
V tem duhu želimo v Mariborski knjižnici postopoma vzpostaviti center za spodbujanje 
bralne pismenosti, ki bo namenjen knjižničarjem vseh slovenskih splošnih knjižnic z 
dolgoročnim ciljem, zagotoviti relevantne informacije o dogajanjih na tem področju, 
svetovati in koordinirati delovanje posameznih knjižnic na tem področju. 

 
Da bi lahko osnovali tak center, želimo v letu 2018 najprej:  

 analizirati dejavnosti na tem področju, ki se v knjižnicah v Sloveniji že izvajajo 

 zbrati in analizirati najpomembnejše domače in tuje dokumente s tega področja 

 sestaviti strategijo delovanja centra 

 izhajati iz dobre prakse, ki smo jo v desetletjih vzpostavili v Mariborski knjižnici 
na področju dela z mladimi in odraslimi bralci, tako v teoriji (strokovna revija 
Otrok in knjiga), kot tudi v praksi (različne dejavnosti, mnoge inovativne, za 
različne ciljne skupine) 

 izhodišče za vzpostavitev centra bo morda najprepoznavnejši praktični primer 
delovanja za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici, Pravljični 
večeri za odrasle, ki smo ga že pred leti zasnovali kot območni projekt, ter ga 
postopoma razširili v vseslovenskega in celo čezmejnega. V letu 2018 ga želimo 
še nadgraditi. Pri njem v sezoni 2017/2018 sodeluje 18 knjižnic: 17 slovenskih 
splošnih, od tega 8 osrednjih območnih, in 1 zamejska, Narodna in študijska 
knjižnica Trst, v letu 2018 pa bomo za naprej k sodelovanju povabili še preostali 
dve osrednji območni knjižnici, Osrednjo knjižnico Celje in Goriško knjižnico 
Franceta Bevka, ter sodelovanje v zamejstvu razširili na območje Celovca. 

V letu 2018 bomo nadaljevali z usposabljanjem knjižničarjev, ki se ob svojem rednem 
delu v knjižnici soočajo s pripovedovanjem mladi in odrasli publiki. Na delavnicah bodo 
udeleženci urili sposobnosti javnega nastopanja in improvizacije s pomočjo metode 



2 
 

čutnega spomina in vaje zbranosti, spoznali bodo različne tehnike sproščanja, ki so 
ključni del slehernega kreativnega procesa, posvetili pa se bodo še dialoškim 
improvizacijam glede na različne situacije. Tovrstno izobraževanje se je v preteklosti 
že izkazalo za dobrodošlo in zaželeno. Z njim v določeni meri že postavljamo zametke 
centra, saj vanj neposredno vključujemo vse sodelujoče knjižnice. S tem se na eni 
strani krepijo kompetence izvajalcev, na drugi strani pa se krepi številčnost in 
usposobljenost pripovedovalcev. 

 

Cilji projekta: 

 Pripraviti osnove za oblikovanje centra za spodbujanje bralne pismenosti. 

 

 Pripovedovalci, ki se bodo udeležili izobraževanja, bodo svoje znanje in veščine 
še nadgradili in izboljšali ter se tako opremili z dodatnimi orodji, ki jim bodo v 
pomoč pri izvajanju projekta in širše pri ozaveščanju in promociji bralne kulture.  

 

Ciljna publika: 

Knjižničarji v splošnih knjižnicah, katerim želimo zagotoviti možnost stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja za razvoj bralne kulture in bralne pismenosti. 

Knjižničarji, ki se ob rednem delu soočajo tudi z umetnostjo pripovedovanja in so 
aktivni člani skupine projekta Pravljični večeri za odrasle. 
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Priloga 2 

Naslov projekta: DIGITALIZACIJA GRADIVA O ZGODOVINI LOVSKE DRUŽINE 
DUPLEK IN LOVSTVU NA OBMOČJU DUPLEKA 

 

 

Izvajalec projekta: Mariborska knjižnica 

 

Strokovni sodelavci: Lovska družina Duplek 

 

Zunanji sodelavci: Mikrocop Ljubljana 

 

Ocena vrednosti projekta: 2.650,00 EUR 

 

Prioriteta projekta: 1 

 

Vsebinska utemeljitev projekta: 

 
Junija 2017 je bila v Knjižnici Duplek, enoti Mariborske knjižnice, odprta razstava Lovci 
v prostoru in času, posvečena 70. obletnici Lovske družine Duplek. Predstavljena je 
bila zgodovina družine, lovski običaji, dejavnost in pomen lovcev za okolje. Z 
digitalizacijo gradiva, ki govori o zgodovini lovske družine in dejavnosti lovcev, želimo 
nadgraditi omenjeno razstavo, gradivo pa z objavo na portalu Kamra približati širšemu 
krogu uporabnikov. 
 
V digitalizacijo bo zajeto: 
  

 starejši ilustrirani priročnik o lovstvu, 

 2 zemljevida lovišč, 

 53 fotografij, 

 40 otroških risbic z osnovnih šol Duplek in Korena, nastalih ob razstavi, 

 9 številk revije Lovec (1910-1918). 

 

Cilji projekta: Širša prepoznavnost ter dostopnost domoznanskega gradiva ter 
njegova zaščita in ohranitev. 

 

Ciljna publika: Vsi uporabniki knjižnice ter druga širša zainteresirana javnost. 
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Priloga 3 

Naslov projekta: DIGITALIZACIJA GRADIVA O ZGODOVINI PROSTOVOLJNEGA 
GASILSKEGA DRUŠTVA MARIBOR-MESTO – 2. del 

 

 

Izvajalec projekta: Mariborska knjižnica 

 

Strokovni sodelavci: PGD Maribor-mesto 

 

Zunanji sodelavci: Mikrocop Ljubljana 

 

Ocena vrednosti projekta: 600,00 EUR 

 

Prioriteta projekta: 2 

 

Vsebinska utemeljitev projekta: 

 
Prostovoljno gasilsko društvo Maribor-mesto je bilo ustanovljeno v letu 1871 in bo 
kmalu praznovalo 150 let svojega delovanja. Obeleženju visokega jubileja obrambe 
Maribora pred požari se bo priključila tudi Mariborska knjižnica z večletnim projektom 
digitalizacije izbora gradiva, ki ga hrani društvo, ter končne objave digitalne zbirke o 
društveni zgodovini na domoznanskem portalu Kamra. V 2. fazo digitalizacije bo zajeto 
knjižno in neknjižno gradivo, in sicer: 
 

 Brand-Buch der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Marburg a/D. (1918-1941), 

 Gasilska strategija, Maribor 1939, 

 Gasilstvo in požarna obramba, Ljubljana 1933, 

 Gasilski vestnik za leto 1935, 

 Sto let gasilskega društva Maribor–mesto, Maribor 1971.  

 

Cilji projekta: Širša prepoznavnost ter dostopnost domoznanskega gradiva ter 
njegova zaščita in ohranitev. 

 

 

Ciljna publika: Vsi uporabniki knjižnice ter druga širša zainteresirana javnost. 
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Priloga 4 

Naslov projekta: DIGITALIZACIJA KRITIČNIH IZDAJ ARHIVSKIH LISTIN Z 
NASLOVOM »GRADIVO ZA ZGODOVINO MARIBORA« 

 

 

Izvajalec projekta: Mariborska knjižnica 

 

Strokovni sodelavci: Pokrajinski arhiv Maribor 

 

Zunanji sodelavci: Mikrocop Ljubljana 

 

 

Ocena vrednosti projekta:    200,00 EUR 

 

Prioriteta projekta: 3 

 

Vsebinska utemeljitev projekta: 

 
Kritične izdaje arhivskih listin za srednjeveško oz. zgodnjenovoveško zgodovino 
Maribora je Pokrajinski arhiv Maribor pričel izdajati leta 1975 pod uredništvom dr. 
Jožeta Mlinariča. S soglasjem Pokrajinskega arhiva je Mariborska knjižnica v preteklih 
letih digitalizirala prvih 7 zvezkov, v naslednjem letu pa bi želela nadaljevati z 
digitalizacijo zvezkov 8-10 v obsegu ok. 400 strani. Gradivo bomo objavili na portalu 
Digitalna knjižnica Slovenije. 
 
 

 
Cilji projekta: Širša prepoznavnost ter dostopnost domoznanskega gradiva ter 
njegova zaščita in ohranitev. 

 

 

Ciljna publika: Vsi uporabniki knjižnice ter druga širša zainteresirana javnost. 
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Priloga 5 

 

Naslov projekta: DIGITALIZACIJA GRADIVA O KNJIŽNICI JOSIPA VOŠNJAKA 
OB 160-LETNICI USTANOVITVE 

 

Izvajalec projekta: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

 

Zunanji sodelavci: Mikrografija, Novo mesto 

 

Ocena vrednosti projekta: 400,00 EUR 

 

Prioriteta projekta: 1 

 

Vsebinska utemeljitev projekta:  

 

Digitalizirali bomo dokumente, ki so del domoznanske zbirke in se navezujejo na 
ustanovitev Knjižnice Josipa Vošnjaka – fotografije, članki, publikacije, zloženke, razni 
drobni tiski. Digitalizirali bomo tudi zbornik, ki bo nastal ob 160-letnici knjižnice ter 
dokumente, ki se navezujejo na MALO BORŠTNIKOVO SREČANJE, ki je potekalo v 
Slovenski Bistrici.  

Gradivo se vsebinsko navezuje na  »Ta veseli dan kulture«. 

Gradivo bo predano zunanjemu izvajalcu digitalizacije ter digitalizirano po ustreznih 
kriterijih (skeniranje, 300dpi, barvno in črno-belo, predpriprava za dLib in Kamro, 
izdelava PDF/A). Gradivo bo v sklopu domoznanske dejavnosti objavljeno na portalu 
Kamra in dLib. 

 

Cilji projekta:  

 Zagotovitev splošne dostopnosti domoznanskega gradiva – fotografij, člankov, 
publikacij, vezanih na Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – v digitalni 
obliki. 

 

 Zagotovitev trajnejše zaščite in ohranitve izvirnega gradiva, publikacij, fotografij. Za 
potrebe vseživljenjskega učenja, informiranja, raziskovanja itd. bo izvirno gradivo 
nadomestila splošno dostopna digitalna različica. 

 

Ciljna publika:    

Uporabniki knjižnice, raziskovalci območja in vsa zainteresirana javnost.   
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Priloga 6 

 

Naslov projekta: DIGITALIZACIJA DROBNIH TISKOV KOT PROMOCIJA 
KULTURNE DEDIŠČINE  

 

Izvajalec projekta: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

 

Zunanji sodelavci: Mikrografija, Novo mesto 

 

Ocena vrednosti projekta: 400,00 EUR 

 

Prioriteta projekta: 1 

 

Vsebinska utemeljitev projekta:  

 

Digitalizirali bomo dokumente, ki jih hranimo v naši domoznanski zbirki in se nanašajo 
na promocijo naravne in kulturne dediščine na območju občine in okolice. Sem sodijo 
predvsem drobni tiski (letaki, zloženke, publikacije, razglednice, fotografije, zemljevidi) 
ki so jih izdala društva, zavodi, ustanove z namenom promocije kraja, saj zajemajo 
informacije o zgodovini ter naravnih in kulturnih znamenitostih lokalnega okolja. 

Dokumenti se nahajajo v naši domoznanski zbirki, pridobivali pa jih bomo tudi od 
zunanjih ustanov in posameznikov, ki jih hranijo. 

Gradivo se tematsko navezuje na »Evropsko leto kulturne dediščine.« 

Gradivo bo predano zunanjemu izvajalcu digitalizacije ter digitalizirano po ustreznih 
kriterijih (skeniranje, 300dpi, barvno in črno-belo, predpriprava za dLib in Kamro, 
izdelava PDF/A). Gradivo bo v sklopu domoznanske dejavnosti objavljeno na portalu 
Kamra in dLib. 

 

Cilji projekta:  

 Zagotovitev splošne dostopnosti domoznanskega gradiva, ki se nanaša na 
promocijo naravne in kulturne dediščine v občini in okolici.  

 

 Zagotovitev trajnejše zaščite in ohranitve izvirnega rokopisnega gradiva, fotografij, 
literarnih del, ki ga bo za potrebe vseživljenjskega učenja, informiranja, 
raziskovanja itd. nadomestila splošno dostopna digitalna različica. 

 

Ciljna publika:    

Uporabniki knjižnice, raziskovalci območja in vsa zainteresirana javnost.   
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Priloga 7 

 

Naslov projekta: DIGITALIZACIJA LITERARNIH DEL LOKALNIH AVTORJEV POD 
NASLOVOM LOVRO S KOŠEM GRE 

 

Izvajalec projekta: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

 

Zunanji sodelavci: Mikrografija, Novo mesto 

 

Ocena vrednosti projekta: 400,00 EUR 

 

Prioriteta projekta: 2 

 

Vsebinska utemeljitev projekta:  

 

Digitalizirali bomo starejša in novejša literarna dela, ki so jih ustvarili lokalni avtorji – 
članke, rokopise, dela brez ponatisov, tipkopise. 

Dokumenti se nahajajo v naši domoznanski zbirki, pridobivali pa jih bomo tudi od 
zunanjih ustanov in posameznikov, ki jih hranijo. 

Gradivo bo predano zunanjemu izvajalcu digitalizacije ter digitalizirano po ustreznih 
kriterijih (skeniranje, 300dpi, barvno in črno-belo, predpriprava za dLib in Kamro, 
izdelava PDF/A). Gradivo bo v sklopu domoznanske dejavnosti objavljeno na portalu 
Kamra in dLib. 

 

 

Cilji projekta:  

 Zagotovitev splošne dostopnosti domoznanskega gradiva – literarnih del lokalnih 
avtorjev – v digitalni obliki. 

 

 Zagotovitev trajnejše zaščite in ohranitve izvirnega rokopisnega gradiva, literarnih 
del, ki ga bo za potrebe vseživljenjskega učenja, informiranja, raziskovanja itd. 
nadomestila splošno dostopna digitalna različica. 

 

Ciljna publika:    

Uporabniki knjižnice, raziskovalci območja in vsa zainteresirana javnost.   
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Priloga: 8 

 
Naslov projekta: Digitalizacija rokopisa Kronika Sodnije Sv. Lenart Ožbalta 
Ilauniga 
 
 
Izvajalec projekta: Knjižnica Lenart 
 
Zunanji sodelavci: Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 
 
Ocena vrednosti projekta: 400,00 EUR 
 
Prioriteta projekta: 1 
 
Vsebinska utemeljitev projekta:  

Kronika Sodnije Sv. Lenart je nadaljevanje začetega urejanja opusa Ožbalta Ilauniga 
z dnevnikom Moje življenje. Smiselno je nadaljevati z digitalizacijo pomembnih 
dokumentov o zgodovini Lenarta. O. Ilaunig je bil sodni starešina v Lenartu in je pisal 
odlično kroniko, ki pove ogromno o zgodovini trga, o zgodovini graščine Hrastovec, o 
sojenju vse iz časov Herbersteinov do trške sodnije in sodnije v času prve ter druge 
svetovne vojne. Ob tem pa ilustrira tudi druga zgodovinska dogajanja v trgu Lenart z 
okolico.  

 
V digitalizacijo bomo zajeli naslednje gradivo: 
 
ILAUNIG, Ožbalt 

    Kronika Sodnije Hrastovec, rokopisno gradivo. Pokrajinski arhiv Maribor. 

 
Skupaj cca. 660 str.  
    
Gradivo bomo objavili na portalu Digitalna knjižnica Slovenije. 
 

Cilji projekta:  

Ohraniti in zaščititi gradivo in narediti le-to dostopno širokemu krogu ljudi. 

 

Ciljna publika:  

Uporabniki knjižnice ter druga širša zainteresirana javnost. 
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Priloga: 9 

Naslov projekta: Literarno gibanje v Gradišču (Sv. Trojici) 
 
 
Izvajalec projekta: Knjižnica Lenart 
 
Strokovni sodelavci: Kulturno društvo Ernest Golob – Peter 
 
Zunanji sodelavci: Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 
 
 
Ocena vrednosti projekta: 400,00 EUR 
 
Prioriteta projekta: 1 
 
 
Vsebinska utemeljitev projekta:  
V letu 2018 bomo obeležili 45 let od prvega srečanja pesnikov in pisateljev začetnikov 
v Sv. Trojici v Slovenskih goricah. Pobudo za takšno srečanje je leta 1972 dal Slavko 
Štefanec, predsednik KUD-a. Prvotno idejo, da bi organizirali prireditev, na kateri bi se 
po objavljenem razpisu za najboljši prispevek v pesmi o kraju Gradišče v Slovenskih 
goricah srečali mladi literati začetniki, so še dopolnili s tem, da bi prireditev razširili na 
devet občin severovzhodne Slovenije ter objavili razpis za zbiranje prispevkov v prozi 
in poeziji od literatov začetnikov, ki do tedaj še niso objavljali. Prvo srečanje je bilo 11. 
februarja 1973 v prostorih kulturnega doma, organizirala pa sta ga Kulturno umetniško 
društvo Ernest Golob - Peter in Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS) iz Sv. 
Trojice v Slovenskih goricah (takrat Gradišče v Slovenskih goricah). Danes potekajo 
ta srečanja pod naslovom Festival URŠKA v Slovenj Gradcu. 
 
V digitalizacijo bomo zajeli naslednje gradivo: 

 ca. 50 plakatov 

 listine o ustanovitvi 

 dokumentacija o srečanjih pesnikov in pisateljev začetnikov 

 
Gradivo bomo objavili na portalih Kamra in Digitalna knjižnica Slovenije. 
 

 

Cilji projekta:  

Ohraniti in zaščititi gradivo in narediti le-to dostopno širokemu krogu ljudi. 

 

Ciljna publika:  

Uporabniki knjižnice ter druga širša zainteresirana javnost. 
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Priloga: 10 

Naslov projekta: Maistrove prireditve na Zavrhu 
 
 
Izvajalec projekta: Knjižnica Lenart 
 
Strokovni sodelavci: Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh  

Zunanji sodelavci: Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 
 
Ocena vrednosti projekta: 400,00 EUR 
 
Prioriteta projekta: 2 
 
Vsebinska utemeljitev projekta:  
 
Leta 1986 so na Zavrhu v spomin na pesnika in generala Rudolfa Maistra organizirali 
prvo prireditev Maistrovi dnevi na Zavrhu. Prireditev ima zgodovinsko, spominsko ter 
zlasti  domoljubno noto. Prireditve potekajo tretji teden v novembru in vsako leto 
privabijo številne zanimive goste in sogovornike. Osrednji del predstavlja okrogla miza, 
ki vsako leto prinaša nove teme in sogovornike. Prireditev se dotika pomembnih 
dogodkov v Mariboru in na Štajerskem v prevratnih časih, novembra leta 1918. V 
okviru obeleževanja stote obletnice konca 1. svetovne vojne bomo digitalizirali drobne 
tiske (listine, vabila, fotografije, itd.), ki jih hranimo v naši domoznanski zbirki in se 
nanašajo na Maistrove prireditve.  
 
Gradivo bomo objavili na portalih Kamra in Digitalna knjižnica Slovenije. 
 

Cilji projekta:  

Ohraniti in zaščititi gradivo in narediti le-to dostopno širokemu krogu ljudi. 

 

Ciljna publika:  

Uporabniki knjižnice ter druga širša zainteresirana javnost. 
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Priloga: 11 

 

Naslov projekta: MARIBORSKA PERIODIKA – 2. del 

 
Izvajalec projekta: Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Enota za 
domoznanstvo in posebne zbirke 

 
Zunanji sodelavci: Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 

 

Ocena vrednosti projekta:  3.200,00 EUR 

 

Prioriteta projekta: 1 

 

Vsebinska utemeljitev projekta:  

V digitalizacijo bo zajet uradni list Lavantinske škofije. Mariborska periodika bo tako 

dostopna širšemu krogu uporabnikov. 

 CERKVENI ZAUKAZNIK za Lavantinsko škofijo / Kirchliches 
Verordnungsblatt für die Lavanter Diözese 1860—1941 / Oglasnik 
lavantinske  škofije 
     
UKM, SRP II 1650,  19562 
 
1860 -  1870          470 str. 
1871 – 1877          192 str. 
1880 – 1925       6.300 str. 
1926 – 1941       1.136 str. 
1847—1902 kaz.     44 str. 
 
SKUPAJ                8.142 str. 

 

Skupaj: ca. 8.200  strani  

Cilj projekta:  

Čim širšemu krogu uporabnikov bo omogočen online dostop do mariborske periodike,  
hranjene v Zbirki raritet in stare periodike Univerzitetne knjižnice Maribor. Z 
digitalizacijo tovrstno gradivo postaja bolj vidno, prepoznavno in dostopno, hkrati pa 
tako skrbimo za mariborsko kulturno dediščino.  

Gradivo bo objavljeno na portalih Kamra in dLib in v Repozitoriju UKM 

 

Ciljna publika:  

Znanstvena in strokovna javnost, študenti, dijaki in drugi uporabniki knjižnice. 
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Priloga: 12 

 

Naslov projekta: SLOVENSKI tisk  [1928-1932] 
 
 
 

Izvajalec projekta: Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Enota za domoznanstvo 

in posebne zbirke 

 

Zunanji sodelavci: Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 

 

Ocena vrednosti projekta:  150,00 EUR 

 
 

Prioriteta projekta: 2 

 
Vsebinska utemeljitev projekta:  

V digitalizacijo bo zajeta revija, ki prinaša domoznanske vsebine. Raritetna periodika 

bo tako dostopna širšemu krogu uporabnikov. 

 
Tednik. - V vsaki številki izšla Slovenska bibliografija za leto... / sestavil 
Janko Šlebinger 
 
COBISS.SI-ID 688240 
 
Vezani letniki 
Knjiga I: št. 1-10, 1929-1930 
Knjiga II: št. 1-6, 1930-1932 

 

Skupaj: ca. 270  strani  

 

Cilj projekta:  

Čim širšemu krogu uporabnikov bo omogočen online dostop do mariborske periodike,  

hranjene v Zbirki raritet in stare periodike Univerzitetne knjižnice Maribor. Z 

digitalizacijo tovrstno gradivo postaja bolj vidno, prepoznavno in dostopno, hkrati pa 

tako skrbimo za mariborsko kulturno dediščino.  

Gradivo bo objavljeno na portalih Kamra in dLib in v Repozitoriju UKM 

 

Ciljna publika:  

Znanstvena in strokovna javnost, študenti, dijaki in drugi uporabniki knjižnice. 
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Priloga: 13 

 

Naslov projekta:  SLOVENSKI PLAKAT – gradivo iz Zbirke drobnih tiskov 

 
 
Izvajalec projekta: Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Enota za domoznanstvo 

in posebne zbirke 

 

Zunanji sodelavci: Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 

 

Ocena vrednosti projekta:  200,00 EUR 

 
 

Prioriteta projekta: 2 

 
 
Vsebinska utemeljitev projekta:  

 
V digitalizacijo bodo zajeti slovenski plakati in reklamno gradivo iz Zbirke drobnih tiskov 

UKM.  Neknjižno domoznansko gradivo  bo tako dostopno širšemu krogu uporabnikov. 

 

Plakati in reklame iz obdobja 1945-1990.  
Gradivo je v velikosti B1 ali manjše. 
 

Skupaj: 30 plakatov  

 

Cilj projekta:  

Čim širšemu krogu uporabnikov bo omogočen online dostop do plakatov iz obdobja 

Slovenije v Jugoslaviji iz zbirke drobnih tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor. Z 

digitalizacijo tovrstno gradivo postaja bolj vidno, prepoznavno in dostopno, hkrati pa 

tako skrbimo za domoznansko  kulturno dediščino.  

 

Gradivo bo objavljeno na portalih Kamra in dLib in v Repozitoriju UKM 

 

Ciljna publika:  

Znanstvena in strokovna javnost, študenti, dijaki in drugi uporabniki knjižnice. 
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