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ŠTAJERSKO OBMOČJE 

1 OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICAH NA OBMOČJU 

Ime knjižnice (Ime kraja) OOK OK 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica) 
 

x 

Knjižnica Lenart (Lenart) 
 

x 

Mariborska knjižnica (Maribor) x 
 

 

Ime knjižnice (Ime kraja) UKM 

Univerzitetna knjižnica Maribor (Maribor) x 

 

Na Štajerskem območju delujejo tri splošne knjižnice, in sicer Mariborska knjižnica kot osrednja 

območna knjižnica ter dve osrednji knjižnici, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnica 

Lenart. Zaradi dolgoletne tradicije na področju domoznanstva, pogojene z zgodovinskim razvojem 

knjižničarstva na tem območju in same domoznanske dejavnosti, je v analizo domoznanstva na 

Štajerskem območju vključena tudi Univerzitetna knjižnica Maribor (v nadaljevanju UKM). Mariborska 

knjižnica in UKM sta leta 2013 sklenili Dogovor med Mariborsko knjižnico in Univerzitetno knjižnico 

Maribor o sodelovanju in koordinaciji pri izvajanju domoznanske dejavnosti, s katerim sta določili 

temeljne naloge in aktivnosti obeh knjižnic na domoznanskem področju. 

2 ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

2.1 DOMOZNANSKA DEJAVNOST GLEDE NA 2., 16., 27. IN 29. ČLEN ZKNJ-1 

Ime knjižnice Domoznanska dejavnost glede na člene ZKnj-1 

 zbiranje, 
obdelovanje, 
varovanje in 
posredovanje 
domoznanskega 
gradiva 

varovanje 
knjižničnega 
gradiva, ki 
je kulturni 
spomenik 

posredovanje 
bibliografskih in 

drugih 
informacijskih 
proizvodov in 

storitev 

  koordinacija 
zbiranja, 

obdelave in 
hranjenja 

domoznanskega 
gradiva za svoje 

območje 

 organizacija 
kulturnih 

prireditev, ki 
so povezane z 
domoznansko 

dejavnostjo 

Knjižnica Josipa 
Vošnjaka Slovenska 
Bistrica 

x x x  x 

Knjižnica Lenart x    x 

Mariborska knjižnica x  x x x 

Univerzitetna 
knjižnica Maribor 

x x x  
 

 

Kljub temu, da je Mariborska knjižnica osrednja območna knjižnica, v svoji zbirki nima gradiva, ki bi se 

uvrščalo med kulturne spomenike. Tovrstno gradivo zaradi zgodovinskih okoliščin zbira, hrani in varuje 

UKM.  

2.2 AKTIVNA VKLJUČENOST ORGANIZACIJSKIH ENOT (KK) V VZAJEMNI BIBLIOGRAFSKI 
SISTEM 
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V vzajemni bibliografski sistem so vključene vse organizacijske enote – krajevne knjižnice – vseh treh 

splošnih knjižnic na območju. Ker UKM krajevnih knjižnic nima, tovrstnih podatkov zanjo nismo 

pridobivali. 

2.3 ORGANIZACIJA STROKOVNE OBDELAVE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 

Ime knjižnice Strokovna obdelava domoznanskega gradiva 

 na 
domoznanskem 

oddelku 

na oddelku 
obdelave 

v okviru drugih 
oddelkov 

drugo 

Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

x x  
 

Knjižnica Lenart 
 

  x 

Mariborska knjižnica 
 

x x 
 

Univerzitetna knjižnica Maribor x x  
 

 

Tako Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica kot UKM imata strokovno obdelavo domoznanskega 

gradiva organizirano v okviru domoznanskega oddelka in oddelka obdelave. V Mariborski knjižnici se 

strokovna obdelava vrši na oddelku za obdelavo ter v okviru drugih oddelkov oz. služb, v Knjižnici Lenart 

pa nimajo zaposlenega nobenega strokovnega delavca, ki bi posebej skrbel za strokovno obdelavo 

domoznanskega gradiva. 

2.4 DODELJEVANJE ENOTNO DOGOVORJENE OZNAKE «DOM« DOMOZNANSKEMU 
GRADIVU 

 

Ime knjižnice Enotno dogovorjena oznaka DOM se 
dodeljuje 

da ne da, vendar 
tudi druge 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 
 

x  

Knjižnica Lenart x 
 

 

Mariborska knjižnica 
  

x 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
  

x 
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Poleg enotno dogovorjene oznake »DOM« v podpolje 992b v vzajemnem bibliografskem sistemu druge 

vrste domoznanskih oznak vnašata še Mariborska knjižnica in UKM. V Mariborski knjižnici so tovrstne 

oznake vezane na vrsto domoznanskega gradiva (primarno, sekundarno 1 in sekundarno 2), medtem 

ko v UKM posebej označujejo domoznansko periodiko (domoznanska / mariborenzija), oznake pa prav 

tako vežejo na posameznika, kreatorja oz. redaktorja domoznanskega gradiva. V Knjižnici Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica enotno dogovorjene oznake ne uporabljajo, domoznanskemu gradivu pa 

dodeljujejo interno oznako »d«. 

2.5 DEJAVNOSTI ZA PREDSTAVITEV ZBIRKE DOMOZNANSKEGA GRADIVA IN 
DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI  

 Ime kraja 

 Slovenska 
Bistrica 

Lenart Maribor Maribor 
(UKM) 

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

x x x x 

domoznanska bibliopedagoška dejavnost x 
 

x x 

domoznanske dejavnosti za uporabnike s  posebnimi potrebami  
 

x  

razstavna dejavnost (priprava domoznanskih razstav) x x x x 

publicistična dejavnost x  x x 

priprava biografskih gesel za biografski leksikon v elektronski obliki   x x 

digitalizacija x x x x 

objava domoznanskih vsebin na različnih portalih x  x x 

izdelovanje bibliografij   x x 

seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami na 
območju 

x  x x 

pomoč drugim knjižnicam pri razreševanju identitete lokalnih 
avtorjev 

x  x x 

drugo    x 

 

Vse splošne knjižnice na območju in UKM organizirajo različne domoznanske prireditve, pripravljajo 

domoznanske razstave in skrbijo za digitalizacijo domoznanskega gradiva. Domoznanske dejavnosti za 

uporabnike s posebnimi potrebami pripravljajo le v Mariborski knjižnici, v UKM pa poleg naštetega 

skrbijo za posebne zbirke, upravljajo s kulturno dediščino in se ukvarjajo z raziskovalno ter referalno 

dejavnostjo. 

2.6 IZDELOVANJE BIBLIOGRAFIJ 

Ime knjižnice Bibliografije se izdelujejo 

 v tiskani obliki v elektronski obliki se ne izdelujejo 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica 

/ / / 

Knjižnica Lenart 
  

x 

Mariborska knjižnica x x  

Univerzitetna knjižnica Maribor x x  

 

Tako Mariborska knjižnica kot UKM izdelujeta bibliografije v tiskani in elektronski obliki, v Knjižnici 

Lenart bibliografij ne izdelujejo, ker nimajo ustreznega strokovnega delavca, iz Knjižnice Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica pa niso podali odgovora. 
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2.7 PROMOCIJA DOMOZNANSKIH VSEBIN 

 

2.7.1 Medijske poti za promocijo domoznanskih vsebin 

 

Ime knjižnice Promocija domoznanskih vsebin 

 spletne 
strani, 
portali 

socialna 
omrežja 

promocij
ski 
material 

tiskani 
mediji 

radio TV drugo 

Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

x x x x x   

Knjižnica Lenart x 
 

     

Mariborska knjižnica x x x x x x  

Univerzitetna knjižnica 
Maribor 

x x x x x x x 

 

Vse knjižnice na Štajerskem območju promovirajo domoznanske vsebine po spletnih straneh in 

portalih, razen Knjižnice Lenart pa še po socialnih omrežjih, s promocijskim materialom in s pomočjo 

različnih medijev. UKM svoje vsebine predstavlja tudi z javnimi dogodki ter razstavno dejavnostjo 

znotraj matične ustanove in zunaj nje (gostujoče razstave, ulične postavitve razstav). 

2.7.1.1 Družbena omrežja za promocijo domoznanskih vsebin 

Ime knjižnice Družbena omrežja za promocijo 

 Facebook Pinterest Youtube Instagram Snapchat Drugo 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica 

x 
 

    

Knjižnica Lenart 
  

    

Mariborska knjižnica x 
 

x    

Univerzitetna knjižnica Maribor x 
 

   x 

 

Razen Knjižnice Lenart, ki domoznanskih vsebin ne promovira na družbenih omrežjih, ostale knjižnice 

uporabljajo Facebook, Mariborska knjižnica še Youtube in UKM domoznanski blog Domblog. 
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2.8 NAČRTI NA PODROČJU UREDITVE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V NASLEDNJEM 
TRILETNEM OBDOBJU 

 

Ime knjižnice Načrti glede ureditve domoznanske dejavnosti 

 oblikovanje 
domoznanske 

zbirke 

oblikovanje 
samostojnega 
domoznanske
ga oddelka 

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

zaposlitev 
strokovnega 
delavca za 

domoznanst
vo 

drugo 

Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

x 
 

x  x 

Knjižnica Lenart 
  

 x  

Mariborska knjižnica x 
 

   

Univerzitetna knjižnica 
Maribor 

  x  x 

 

V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica nameravajo v naslednjem triletnem obdobju poleg 

navedenega še dopolnjevati domoznansko zbirko, v UKM pa se osredotočiti tudi na povezovanje 

znotraj knjižnice, in sicer z digitalizacijo ter gradnjo repozitorija. 

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

 

Strokovno delo s sorodnimi ustanovami Ime kraja 
Slovenska 
Bistrica 

Lenart Maribor Maribor 
(UKM) 

z muzeji  
 

x x 

z arhivi x x x x 

z galerijami  
 

x x 

z drugimi knjižnicami x x x x 

z osnovnimi šolami x x x x 

s srednjimi šolami x  x x 

z višjimi, visokimi šolami    x 

z društvi, zavodi, združenji, lokalnimi skupnostmi x x x x 

drugo    x 

 

Vse knjižnice na območju se aktivno povezujejo in sodelujejo z različnimi ustanovami v lokalnih okoljih, 

UKM pa med drugim sodeluje tudi z Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani (NUK). 
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2.10 PRIPRAVA VSAJ 1 DOMOZNANSKEGA PROJEKTA LETNO V 
SODELOVANJU Z DRUGIMI SORODNIMI USTANOVAMI 

 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Lenart, Mariborska knjižnica 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

 

Domoznanskih projektov v sodelovanju z drugimi sorodnimi ustanovami na letni ravni ne pripravljajo 

v Knjižnici Lenart. V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica pripravljajo skupne projekte z 

osnovnimi šolami, v Mariborski knjižnici z lokalnimi društvi in ustanovami (knjižnica npr. redno sodeluje 

z Društvom za razvoj Lira Ruše pri organizaciji domoznanskih posvetov ob Glazerjevih dnevih v Rušah, 

z Muzejem NO, s Sinagogo Maribor in I. gimnazijo Maribor pri izvedbi projektov in prireditev z 

zgodovinsko tematiko, npr. o mariborskih Judih, s Pokrajinskim arhivom Maribor ter UKM pa pri 

projektih digitalizacije), v UKM pa z Mariborsko knjižnico pri razstavni dejavnosti in organizaciji 

posvetov, z NUK-om pri razstavah, obdelavi rokopisnega gradiva, na področju posebnih zbirk ter 

kulturne dediščine in s Pokrajinskim muzejem Maribor pri pripravi razstav. 

3 OBSEG IN IZBOR STROKOVNO UREJENEGA KNJIŽNIČNEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

3.1 OBSEG INVENTARIZIRANEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 

Domoznansko gradivo Obseg Skupaj  
Osrednje 
knjižnice 

Krajevne 
knjižnice 

UKM  

število naslovov 12.542 8.237 62.286 83.065 
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- od tega primarno 
domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

1.160 692 / 1.852 

število inventarnih enot 31.804 73.853 7.351 113.008 

- od tega primarno 
domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

3.201 4.913 / 8.114 

 

Tabela prikazuje skupni obseg inventariziranega domoznanskega gradiva na dan 31. 12. 2016 v  

splošnih knjižnicah na območju in posebej v UKM. Od vseh knjižnic primarno domoznansko gradivo 

ločuje le Mariborska knjižnica kot OOK. Slednja prav tako navaja število naslovov in inventarnih enot v 

svojih krajevnih knjižnicah, medtem ko sta Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnica 

Lenart navedli, da po krajevnih knjižnicah nimata zaloge domoznanskega gradiva.  

3.2 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 

 

Domoznansko gradivo Prirast domoznanskega gradiva           Skupaj  
Osrednje 
knjižnice 

Krajevne 
knjižnice 

UKM  

število naslovov 722 618 245 1.585 

od tega primarno domoznansko 
gradivo (če se ločuje) 

134 82 / 216 

število inventarnih enot 1.416 3.506 766 5.688 

od tega primarno domoznansko 
gradivo (če se ločuje) 

251 445 / 696 

 
V tabeli je prikazan skupni prirast naslovov in inventarnih enot domoznanskega gradiva v letu 2016 v 

vseh splošnih knjižnicah na območju in posebej v UKM. Podatke za primarno domoznansko gradivo sta 

podali dve knjižnici, in sicer Mariborska knjižnica in Knjižnica Lenart. Slednja je navedla prirast 9 

naslovov in prav tolikšnega števila izvodov domoznanskega gradiva, od katerih so bili vsi primarno 

domoznanski. Razen Mariborske knjižnice nobena od ostalih splošnih knjižnic ni navedla podatkov o 

prirastu v svojih organizacijskih enotah – krajevnih knjižnicah. 

3.3 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA GLEDE NA NAČIN PRIDOBIVANJA V OBDOBJU 
OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016 (ŠTEVILO) 

 

Način pridobivanja OK KK UKM  
naslovi Inventarne 

enote 
naslovi Inventarne 

enote 
naslovi Inventarne 

enote 

nakup 429 980 364 2.931 21 37 

obvezni izvod 129 171 14 36 149 343 

dar 160 258 239 522 90 325 

zamena 0 0 0 0 / / 

lastna izdaja 4 7 1 17 22 44 

Skupaj 722 1.416 618 3.506 282 749 

 

Glede na način nabave sta osrednji knjižnici na območju večino domoznanskega gradiva pridobili z 

darovi, manjši del pa z nakupom. Nobena knjižnica na območju ni pridobila gradiva z zameno. 
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Mariborska knjižnica kot OOK in UKM sta del domoznanskega gradiva pridobili z obveznim izvodom, 

majhen delež pa še z lastnimi izdajami. UKM  je podatke o prirastu glede na način pridobivanja podala 

samo za periodiko, pri kateri je med obvezni izvod posebej štela obvezni izvod Univerze v Mariboru 

(UM) (od 149 naslovov periodike, pridobljenih z obveznim izvodom, jih je 15 iz obveznega izvoda UM, 

kar pomeni 40 inventarnih enot od skupaj 343, ki so jih pridobili z rednim obveznim izvodom). Med 

lastne izdaje periodike je UKM prav tako prištela stari fond, in sicer 21 naslovov ter 40 izvodov. 

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

 

Vrsta domoznanskega 
gradiva 

Št. naslovov v 
zbirki 

Prirast Št. inventarnih 
enot v zbirki 

Prirast Št. enot, ki še niso 
računalniško 

obdelane (ocena) 

knjige 14.817 (od 
tega 2.339 

UKM) 

1.040 (od 
tega 206 

UKM) 

104.911 (od 
tega 4.592 

UKM) 

4.759 (od 
tega 399 

UKM) 

1.830 

starejše dragoceno 
gradivo 

96 / 3.620 (od tega 
3.511 UKM) 

55 (samo 
UKM) 

720 

  - od tega antikvarno 
gradivo 

/ / / / / 

  - od tega inkunabule / / / / / 

siva literatura 30 2 39 2 31 

drugo 5 / 3.323 (samo 
UKM) 

110 (samo 
UKM) 

/ 

Skupaj 14.948 1.042 111.893 4.926 2.581 

 

Realne slike o številu naslovov in inventarnih enot v knjižnicah na območju žal ni mogoče podati, saj so 

podatki še najbolj relevantni glede števila knjig, glede drugih vrst knjižnega gradiva pa v knjižnicah 

bodisi ni zaloge bodisi ni podatka oz. so podatki pomanjkljivi (znano je npr. le število inventarnih enot, 

naslovov pa ne oz. obratno). Nerelevantni so prav tako podatki pod kategorijo »drugo«, kamor so v 

UKM šteli raritetno periodiko, ki po definiciji sicer sodi med serijske publikacije. Med knjižnim gradivom 

ostaja tudi visok delež računalniško še neobdelanega gradiva v obeh osrednjih knjižnicah na območju, 

medtem ko v UKM tovrstne ocene niso podali. Med vsemi knjižnicami na območju ima glede na zbrane 

podatke le Mariborska knjižnica računalniško obdelano vse knjižno gradivo v zbirki. 

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

domoznanskega 

gradiva 

Število 

naslovov v 

zbirki 

Prirast Število 

inventarnih 

enot v zbirki 

prirast Število enot, ki še 

niso računalniško 

obdelane (ocena) 

periodične 

publikacije 

1.380 (od tega 

1.122 UKM) 

321 (od tega 

227 UKM) 

17.281 (od 

tega 15.151 

UKM) 

1.135 (od tega 

739 UKM) 

5 

članki 33.436 (od 

tega 28.113 

UKM) 

3.284 (od 

tega 3.137 

UKM) 

/ / 154.930 (od tega 

135.000 UKM) 

drugo / / / / / 

Skupaj 34.816 3.605 17.281 1.135 154.935 

 

Med knjižnicami na območju je opazen zelo visok delež naslovov člankov, ki jih ima v svoji zbirki UKM 

in jih računalniško v sistem COBISS obdeluje od leta 2000. Do tedaj so zapise kreirali v separatni 

domoznanski bazi, kjer obstaja več kot 150.000 zapisov, več kot 750.000 zapisov pa je dostopnih v 

listkovnih katalogih. Na območju ostaja še vedno visok delež računalniško neobdelanih člankov 

(Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica poroča o ok. 19.500 člankih, Mariborska knjižnica o ok. 

430, UKM o ok. 135.000, Knjižnica Lenart pa ocene ni podala). 

Podatek o številu periodičnih publikacij na območju je pomanjkljiv, saj so v UKM mednje zajeli le 

mariborsko periodiko. 

3.6 ZBIRKA NEKNJIŽNEGA GRADIVA 

Vrsta 

domoznanskega 

gradiva 

Število 

naslovov v 

zbirki 

Prirast Število 

inventarnih enot 

v zbirki 

Prirast Število enot, ki še niso 

računalniško obdelane 

(ocena) 

rokopisi 1.100 (samo 

UKM) 

14 (samo 

UKM) 

/ 700 

(samo 

UKM) 

103 

zapuščine (korpusi) / 3 (samo 

UKM) 

/ / / 

slikovno gradivo 2 119 (od 

tega 118 

UKM) 

16 229 (od 

tega 227 

UKM) 

468 

glasbeni tiski 138 (od tega 

103 UKM) 

38 (od 

tega 34 

UKM) 

822 (od tega 

289 UKM) 

74 (od 

tega 48 

UKM) 

7 

kartografsko 

gradivo 

91 95 (od 

tega 90 

UKM) 

11.368 (od tega 

10.357 UKM) 

131 (od 

tega 115 

UKM) 

8 

videoposnetki 134 (od tega 

88 UKM) 

10 (od 

tega 9 

UKM) 

351 (od tega 

205 UKM) 

22 (od 

tega 21 

UKM) 

73 (od tega 20 UKM) 
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zvočni posnetki 521 (od tega 

184 UKM) 

48 (od 

tega 18 

UKM) 

1.596 (od tega 

372 UKM) 

157 (od 

tega 37 

UKM) 

8 

večvrstno gradivo / / / / / 

elektronski viri 142 4 361 4 / 

drobni tiski / 318 (samo 

UKM) 

197.943 (samo 

UKM) 

950 

(samo 

UKM) 

1.418 

mikrofilmi 155 (samo 

UKM) 

/ 155 (samo 

UKM) 

/ / 

drugo 23 1 46 1 / 

Skupaj 2.306 650 212.658 2.268 2.085 

 

Podatki o zbirkah neknjižnega gradiva v splošnih knjižnicah na območju in v UKM so relevantni le pri 

številu naslovov in inventarnih enot v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ter Mariborski 

knjižnici. V Knjižnici Lenart za večino vrst neknjižnega gradiva podatki niso znani, v UKM pa so zaradi 

računalniško še neobdelanega gradiva in preteklega neoznačevanja z domoznanskimi oznakami 

(domoznanske glasbene tiske, videoposnetke in zvočne posnetke so pričeli posebej označevati šele leta 

2005) nepopolni. To je še posebej razvidno pri številu drobnih tiskov, ki so v UKM računalniško obdelani 

od leta 2003 naprej, pred tem pa se je uporabljal listkovni katalog. Tako v Knjižnici Lenart kot v UKM 

za večino vrst neknjižnega gradiva niso mogli podati približne ocene računalniško še neobdelanega 

gradiva. 

4 DODATNA POJASNITEV PRIRASTA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

4.1 STROKOVNI DELAVCI, KI SKRBIJO ZA DOMOZNANSKO DEJAVNOST 

Ime knjižnice Strokovni delavci 

 Število EPZ - število 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 3 1 

Knjižnica Lenart 4 0,30 

Mariborska knjižnica 7 2,50 

Univerzitetna knjižnica Maribor 6 6 

Skupaj 20 9,80 

 

4.2 STOPNJA FORMALNE IZOBRAZBE 

V tabeli so prikazane le tiste stopnje, ki jih imajo strokovni delavci na območju. 

 

Stopnja izobrazbe Število strokovnih 
delavcev 

Število s 
strokovnim 

izpitom 

srednješolska izobrazba raven 3, 4 in 5 1 0 
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specializacija po višješolskih programih, visokošolski strokovni 
programi, visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja) in 
univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) – raven 6/2 

2 2 

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

13 13 

Specializacija po univerzitetnih programih, magisteriji znanosti 
(PRED imenom) – raven 8/1 

2 2 

doktorati znanosti (PRED imenom), doktorati znanosti (PRED 
imenom, 3. bolonjska stopnja) - raven 8/2 

2 2 

 

4.3 USPOSOBLJEN KADER Z DOVOLJENJI/POOBLASTILI ZA KREIRANJE BIBLIOGRAFSKIH 
ZAPISOV 

 

Knjižnica ima usposobljen kader Ime kraja 
Slovenska 

Bistrica 
Lenart Maribor Maribor 

(UKM) 

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

x / x x 

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

x / x x 

z dovoljenjem C - pooblastila za vzajemno katalogizacijo neknjižnega 
gradiva 

x / x x 

z dovoljenjem D -  pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
antikvarnega gradiva 

 /  x 

z dovoljenjem za redakcijo zapisov v normativni bazi podatkov 
CONOR 

x / x x 

4.3.1 Število vseh zaposlenih s posameznimi dovoljenji 

 

Kader z dovoljenji/pooblastili Ime kraja 
Slovenska 

Bistrica 
Lenart Maribor Maribor 

(UKM) 
 

Število Skupaj 

z dovoljenjem A -  3 / 14 6 23 

z dovoljenjem B1 - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
sestavnih delov 

2 / 10 5 17 

  z dovoljenjem B2 - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
kontinuiranih virov 

2 / 6 3 11 

  z dovoljenjem SER - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
serijskih publikacij 

2 / 3 3 8 

z dovoljenjem C 2 / 13 6 21 

z dovoljenjem D 0 / 0 2 2 

z dovoljenjem za redakcijo zapisov normativni bazi podatkov 
CONOR 

3 / 8 3 14 

 

4.4 UDELEŽBA ZAPOSLENIH, KI SE UKVARJAJO Z DOMOZNANSKO DEJAVNOSTJO, NA 
RAZLIČNIH STROKOVNIH USPOSABLJANJIH 
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Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Lenart, Mariborska knjižnica 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

 

 

4.4.1 Strokovna usposabljanja, ki se jih udeležujejo zaposleni  

 

Ime knjižnice Strokovna usposabljanja zaposlenih 

tečaji  predavanja delavnice seminarji kongresi izobraževanje 
v tujini 

drugo 

Knjižnica Josipa 
Vošnjaka 
Slovenska Bistrica 

x x x x    

Knjižnica Lenart 
 

x x x    

Mariborska 
knjižnica 

x x x x x x  

Univerzitetna 
knjižnica Maribor 

x x x x x x x 

 

Zaposleni v vseh knjižnicah na območju se udeležujejo predavanj, delavnic in seminarjev kot oblik 

strokovnega usposabljanja, v večji meri pa tudi različnih tečajev. V Mariborski knjižnici se izobražujejo 

še na kongresih in v tujini, v UKM pa poleg slednjega tudi v sorodnih dejavnostih, npr. v arhivih. 
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4.4.2 Število oseb, zaposlenih v domoznanski dejavnosti, ki so se usposabljale v obdobju 2014 
– 2016 (strokovno, širše knjižničarsko …) 

 

Ime knjižnice  Usposabljanja v obdobju 2014 – 2016 
(število oseb) 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 1 

Knjižnica Lenart 1 

Mariborska knjižnica 7 

Univerzitetna knjižnica Maribor 6 

Skupaj 15 

 

5 PROSTOR IN OPREMA ZA DOMOZNANSKO GRADIVO 

5.1 KNJIŽNICA IMA SAMOSTOJNI DOMOZNANSKI ODDELEK 

 
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Lenart, Mariborska knjižnica 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

 

 

Ime knjižnice Domoznanski oddelek 

Leto ustanovitve Površina (m2) 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 2006 23,86 

Knjižnica Lenart 2000 22,27 
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Univerzitetna knjižnica Maribor 1966 500 

 

Domoznanskega oddelka nima Mariborska knjižnica. 

5.2 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI 

Ureditev domoznanskega gradiva v OK Ime kraja 
Slovenska 

Bistrica 
Lenart Maribor Maribor 

(UKM) 

domoznansko gradivo ni postavljeno ločeno od ostalega knjižničnega 
gradiva 

 
 x 

 

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

 
  x 

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

x   x 

domoznansko gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku x x  x 

domoznansko gradivo je organizirano v posebne zbirke x   x 

drugo    x 

 

Med vsemi knjižnicami na območju izstopa le Mariborska knjižnica, ki ima domoznansko gradivo 

postavljeno skupaj z ostalim knjižničnim gradivom. V UKM so prav tako navedli, da imajo za 

domoznansko in arhivsko gradivo posebne domoznanske depoje, posebne zbirke pa se nahajajo v 

ločenih prostorih.  

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

 

Ureditev domoznanskega gradiva v KK Ime kraja 
Slovenska 

Bistrica 
Lenart Maribor 

domoznansko gradivo ni postavljeno ločeno od ostalega knjižničnega 
gradiva 

x  x 

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

 
  

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

 
  

domoznansko gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku    

domoznansko gradivo je organizirano v posebne zbirke    

drugo  x  

 

Tako Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica kot Mariborska knjižnica nimata v nobeni krajevni 

knjižnici domoznanskega gradiva postavljenega ločeno od ostalega gradiva. V Knjižnici Lenart v svojih 

organizacijskih enotah domoznanskega gradiva nimajo, UKM pa organizacijskih enot nima, zato na to 

vprašanje ni odgovarjala. 

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

 



15 
 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Lenart, Mariborska knjižnica in UKM 

 

V obdobju 2009-2016 so bile le v Knjižnici Lenart oblikovane tri nove domoznanske zbirke, in sicer 

Toševa zbirka (2014), Jurovska zbirka (2015) ter Maistrove prireditve (2015). 

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

 

Dostop do domoznanskega gradiva Ime kraja 
Slovenska 

Bistrica 
Lenart Maribor 

OK KK OK KK OK KK 

gradivo je v prostem pristopu 
 

 x  x x 

gradivo je delno v prostem pristopu 
 

     

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

 
     

gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku x  x    

drugo       

 

Dostop do domoznanskega gradiva 
 

UKM 

gradivo je v prostem pristopu × 

gradivo je delno v prostem pristopu × 

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

× 

gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku × 

drugo × 

 

Iz odgovorov je razvidno, da imata obe osrednji knjižnici na območju domoznansko gradivo postavljeno 

na domoznanskem oddelku, ki je v osrednji knjižnici. V Knjižnici Lenart je le-to tudi v prostem pristopu. 

5.6 IZPOSOJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 

 

Ime knjižnice Izposoja domoznanskega gradiva na dom 

da število izposoj ne 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica x 12 
 

Knjižnica Lenart 
 

 x 
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Mariborska knjižnica x 16.930 
 

Univerzitetna knjižnica Maribor x 56 
 

 

5.7 POSREDOVANJE DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 

 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Lenart, Mariborska knjižnica in UKM 

 

 

5.8 NAČINI POSREDOVANJA DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 

 

Ime knjižnice Načini posredovanja domoznanskih informacij 

osebno po telefonu po elektronski 
pošti 

drugo 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica 

x x x  

Knjižnica Lenart x x x  

Mariborska knjižnica x x x x 

Univerzitetna knjižnica Maribor x x x  

 

Vse knjižnice na območju posredujejo domoznanske informacije osebno, po telefonu ali elektronski 

pošti, v Mariborski knjižnici pa še preko servisa Vprašaj knjižničarja. 

5.9 SKRB ZA PRAVILNO ZAŠČITO IN HRANJENJE GRADIVA (IFLA NAČELA ZA HRAMBO 
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN PREDPISANO RAVNANJE Z NJIM) 

 

Skrb za pravilno zaščito in hranjenje gradiva Ime kraja 
Slovenska 

Bistrica 
Lenart Maribor Maribor 

(UKM) 

z zagotavljanjem varnosti in preprečevanjem nesreč v knjižničnih 
zgradbah in okolici 

x  x x 

s primernimi klimatskimi pogoji 
 

  x 

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

x x  x 
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 z izvajanjem reprodukcije gradiva (fotokopiranje, mikrofilmanje in 
digitalizacija) 

x  x x 

 

6 DIGITALIZACIJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

6.1 IZVAJANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Lenart, Mariborska knjižnica  

 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

 

6.2 IZVEDBA IN FINANCIRANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

  

Ime knjižnice Izvedba in financiranje digitalizacije 

z lastnim 
kadrom in 
opremo 

pri zunanjem 
izvajalcu 

z lastnimi 
sredstvi 

v okviru 
izvajanja 
posebnih 
nalog OOK 

drugo 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica 

 
  x 

 

Knjižnica Lenart 
 

x  x 
 

Mariborska knjižnica x x  x  

Univerzitetna knjižnica Maribor  x  x x 
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6.3 DOSTOPNOST DIGITALIZIRANEGA GRADIVA UPORABNIKOM 

 

Ime knjižnice Dostopnost digitaliziranega gradiva 

lokalno v knjižnici z dostopom na 
daljavo 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica x x 

Knjižnica Lenart x x 

Mariborska knjižnica 
 

x 

Univerzitetna knjižnica Maribor x x 

 

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

 

Vse tri splošne knjižnice na območju in UKM imajo v naslednjih treh letih v načrtu digitalizacijo 

domoznanskega gradiva: v Slovenski Bistrici zbirko o gradu Štatenberg, zbirko Lovro s košem gre ter 

razstavo Knjižnica skozi čas; v Lenartu se nameravajo osredotočiti na Ilaunigov rokopis Moje življenje, 

Sodnijsko kroniko in razne spise; v Mariborski knjižnici načrtujejo digitalizacijo gradiva o PGD Maribor-

mesto, arhitekturnih načrtov o Fritzu Friedrigerju, zbirke Gradivo za zgodovino Maribora, arhiva o 

Knjižničnem ciklu v Mariborski knjižnici ter gradiva o plesni dejavnosti v Mariboru; v UKM imajo v 

načrtu digitalizacijo raritetnega domoznanskega gradiva. 

 

7 SINERGIJSKI UČINKI SODELOVANJA S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU 

 

7.1 PRIČAKOVANJA OD IZVAJANJA TRETJE POSEBNE NALOGE OSREDNJE OBMOČNE 
KNJIŽNICE – OOK (KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA 
DOMOZNANSKEGA GRADIVA) 

 

V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so izrazili, da si v okviru izvajanja tretje posebne naloge 

območne knjižnice želijo pomoči pri oblikovanju domoznanske zbirke, v Knjižnici Lenart pričakujejo 

enako dobro sodelovanje kot doslej, v UKM ne pričakujejo ničesar. V Mariborski knjižnici kot OOK pa 

so izrazili, da bi si želeli od knjižnic na območju še boljšo odzivnost, ki bi se zlasti izražala v oblikovanju 

predlogov za sodelovanje z njihove strani. 

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

 

OOK Mariborska knjižnica ocenjuje zadovoljstvo sodelovanja s knjižnicami na območju kot »dobro«. 

Ocena izhaja iz dosedanjega sodelovanja in skupnih srečanj, pri čemer si Mariborska knjižnica zlasti želi 

več povratnih informacij s strani knjižnic na območju, kar pa je prav tako pogojeno z zadostnim številom 

kadrov – domoznancev v obeh osrednjih knjižnicah.  
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Obe osrednji knjižnici na območju ocenjujeta zadovoljstvo sodelovanja z OOK na področju koordinacije 

domoznanstva kot »zelo dobro«, kar utemeljujeta z ažurnostjo in s strokovnostjo (Slovenska Bistrica) 

ter s pripravljenostjo strokovno pomagati (Lenart). 

 

UKM ocenjuje zadovoljstvo sodelovanja tako z Mariborsko knjižnico kot OOK ter z obema osrednjima 

knjižnicama kot »dobro«, saj po njihovem poteka v skladu z dogovorom in letnim načrtom. 

 

7.3 MNENJE O PRISPEVKU K IZGRADNJI DOMOZNANSKE OBMOČNE ZBIRKE OOK 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Mariborska knjižnica 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

 

Tako Mariborska knjižnica kot UKM sta mnenja, da digitalizacija prispeva k izgradnji domoznanske 

območne zbirke OOK. Mariborska knjižnica poleg tega navaja, da k območni zbirki prispevata tudi 

sodelovanje knjižnic na območju in usmerjanje izločenega (odpisanega) gradiva v OOK. 

7.4 POZITIVNI UČINKI KOORDINACIJE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU 

 
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Lenart, Mariborska knjižnica  

 

Vse tri splošne knjižnice na območju menijo, da ima koordinacija domoznanske dejavnosti, kot jo 

izvajajo osrednje območne knjižnice, pozitivne učinke na izvajanje domoznanstva v knjižnicah na 

območju. Mariborska knjižnica kot OOK to utemeljuje z dejstvom, da se skuša domoznansko dejavnost 

kljub pomanjkanju kadra in finančnih virov začrtati po skupnih smernicah. V Knjižnici Josipa Vošnjaka 
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Slovenska Bistrica vidijo prednosti pri posredovanju aktualnih informacij o domoznanski dejavnosti, 

poudarjanju uporabnosti domoznanske dejavnosti in organizaciji izobraževanj s področja 

domoznanstva. V Knjižnici Lenart pa menijo, da koordinacija prinaša večjo učinkovitost in strokovnost. 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

 

V UKM pozitivne učinke na izvajanje domoznanstva v knjižnicah na območju utemeljujejo s 

sodelovanjem na področju domoznanstva s splošnimi knjižnicami. 

8 RAZVOJ DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

8.1 MNENJA IN PREDLOGI GLEDE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

 

V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica menijo, da je v Sloveniji domoznanska dejavnost 

strokovno organizirana, vendar se kaže potreba po spodbujanju k zbiranju domoznanskega gradiva. 

Mnenja so, da bi morali s pravilnimi pristopi spodbuditi posameznike, ustanove in organizacije, da bi 

domoznansko gradivo posredovali v hrambo knjižnicam. Prav tako mislijo, da bi se morale knjižnice na 

širšem slovenskem območju povezovati pri oblikovanju domoznanskih zbirk, kar bi se odražalo v 

izmenjavi gradiv, izobraževanju, izmenjavi dobrih praks ipd. 

V Knjižnici Lenart sodijo, da bi bilo potrebno v zakonodajnem okviru zagotoviti zaposlitev strokovnih 

kadrov za to dejavnost, saj so le redke knjižnice tiste, ki ne čutijo kadrovskega primanjkljaja na področju 

domoznanske dejavnosti. 

V Mariborski knjižnici so mnenja, da je domoznanstvo na ravni Slovenije dobro organizirano in vse bolj 

prepoznavno v lokalnih okoljih knjižnic. O tem pričajo zlasti številne domoznanske prireditve, 

promocija domoznanskih vsebin in digitalizacija. Mislijo, da bi se v bodoče morali bolj usmeriti v revizijo 

obstoječe zakonodaje ter oblikovati smernice za ustanovitev domoznanskih oddelkov oz. zbirk. 

8.2 VIZIJA DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

 

V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica nameravajo težiti po večjem prostoru, ki bi zagotavljal 

ustrezne pogoje za hranjenje domoznanskega gradiva, prav tako pa si bodo prizadevali osveščati 

lokalno javnost o pomenu hranjenja in zbiranja domoznanskega gradiva. 

V Knjižnici Lenart nameravajo sistematično urediti pomembne sklope dejavnosti območja, ki 

promovirajo kulturno ustvarjalno dejavnost, spodbujati digitalizacijo in dostopnost domoznanskih 

vsebin širši javnosti. 
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V Mariborski knjižnici menijo, da bi bilo potrebno domoznansko dejavnost znotraj same ustanove 

primerno pravno urediti, tako da bi se ustanovil samostojni oddelek ali služba, ki bi se z 

domoznanstvom načrtno in sistematično ukvarjala. Prednostna naloga pa bi morala biti ločena 

postavitev domoznanskega gradiva po krajevnih knjižnicah oz. oblikovanje posebne domoznanske 

zbirke v osrednji knjižnici.  

V UKM nameravajo tudi v bodoče delovati na različnih segmentih domoznanske dejavnosti 

(pridobivanje, obdelava, hranjenje, skrb za kulturno dediščino, skrb za posebne zbirke, informacijska, 

razstavna, prireditvena, raziskovalna dejavnost, digitalizacija, gradnja repozitorija ipd.).  

 

PRIMERJAVA Z REZULTATI NA DRŽAVNI RAVNI 

Vse splošne knjižnice na območju in UKM zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo domoznansko 

gradivo, s čimer so primerljive z ostalimi slovenskimi splošnimi knjižnicami. Tako je potrjena hipoteza 

H1 iz metodoloških izhodišč in izpolnjena zakonska določila. Mariborska knjižnica je ena izmed dveh 

OOK, ki ne opravljata nalog varovanja knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik. To nalogo na 

območju opravljata Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, ki je s tem ena od 22 OK, in UKM. UKM 

v celoti opravlja vse domoznanske dejavnosti, ki se nanašajo na 2. in 29. člen Zknj-1, prav tako pa 

zakonska določila (2. in 16. člen Zknj-1) v celoti izpolnjuje Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.  

Podobno kot po drugih splošnih knjižnicah, se obdelava domoznanskega gradiva na Štajerskem 

območju vrši na oddelku obdelave in oz. ali domoznanskem oddelku. Izstopa Knjižnica Lenart, ki zaradi 

kadrovske podhranjenosti nima zaposlenega strokovnega delavca, ki bi obdeloval domoznansko 

gradivo. 

Enotno dogovorjeno oznako »dom« razen Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

domoznanskemu gradivu dodeljujeta obe preostali splošni knjižnici in UKM. Slednja in Mariborska 

knjižnica uporabljata tudi druge interne oznake. 

Bibliografije tako v tiskani kot elektronski obliki izdelujeta Mariborska knjižnica in UKM, Knjižnica Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica ni podala odgovora, v Knjižnici Lenart pa bibliografij zaradi pomanjkanja 

kadra ne izdelujejo. Tako je Knjižnica Lenart ena od 25 OK, ki se z bibliografijami ne ukvarjajo. 

Vse splošne knjižnice in UKM promovirajo domoznanske vsebine preko spletnih strani in portalov, s 

čimer se knjižnice pridružujejo večini v slovenskem merilu. Od socialnih omrežij, tako kot na ravni 

Slovenije, prednjači Facebook, preko katerega vsebine oglašujejo vse knjižnice razen Knjižnice Lenart. 

Med načrti na področju ureditve domoznanske dejavnosti v naslednjem triletnem obdobju odgovori v 

primerjavi z vseslovenskimi bistveno ne izstopajo in se nanašajo na oblikovanje domoznanske zbirke, 

ustrezno varovanje ter zaščito gradiva in zaposlitev strokovnega delavca za domoznanstvo. 

Večina splošnih knjižnic na območju in UKM pripravlja domoznanske projekte z drugimi sorodnimi 

ustanovami. Izjema je Knjižnica Lenart, kar jo uvršča med 10 slovenskih splošnih knjižnic, ki tovrstnih 

projektov na letni ravni ne izvajajo. 

Podatki o stanju zaloge in prirasta domoznanskega gradiva v splošnih knjižnicah na območju in UKM so 

z vseslovenskimi primerljivi zgolj na ravni osrednjih knjižnic, saj so podatki o številu domoznanskega 

gradiva po krajevnih knjižnicah pomanjkljivi (prikazala jih je le Mariborska knjižnica, UKM pa 

organizacijskih enot nima). Prav tako je nemogoče podati konkretne zaključke o prirastu 

domoznanskega gradiva glede na način pridobivanja, saj je podatke za osrednjo knjižnico in krajevne 

knjižnice podala le Mariborska knjižnica, UKM pa je podatke o prirastu glede na način pridobivanja 
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podala le za periodiko. Nejasno je tudi stanje zbirk in prirast knjižnega, neknjižnega gradiva ter serijskih 

publikacij in člankov v obeh osrednjih knjižnicah ter UKM, saj je mnogo gradiva računalniško še 

neobdelanega oz. marsikaterih podatkov ni na voljo. Nobena knjižnica na območju ne izpolnjuje 

kriterija o 1 zaposlenem na prirast 5.000 enot domoznanskega gradiva letno, saj je le-ta po vseh 

knjižnicah, vključno z UKM, znatno nižji. Prav tako je ovržena hipoteza H4 (»Vse domoznansko gradivo, 

ki ga hranijo splošne knjižnice in UKM, je obdelano in dostopno v nacionalnem vzajemnem 

bibliografskem sistemu«), saj, kot je razkrila anketa, mnogo domoznanskega gradiva še ni računalniško 

obdelanega. 

Obe osrednji knjižnici na območju in UKM imajo ustanovljen samostojni domoznanski oddelek, gradivo 

pa je urejeno na različne načine, vendar v veliki večini ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke v 

osrednjih knjižnicah in UKM, medtem ko je v krajevnih knjižnicah skupaj z ostalim gradivom ali ga sploh 

ni. UKM ima poleg tega ločene posebne zbirke. Izjema je Mariborska knjižnica, ki kot edina osrednja 

območna knjižnica in ena od skupaj 3 slovenskih splošnih knjižnic domoznanskega gradiva nima 

postavljenega ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke. Tako ne izpolnjuje 13. člena Pravilnika o 

pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. S tem je prav tako ovržena hipoteza H2 

(»Domoznansko gradivo je postavljeno ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke, tudi če ni organizirano 

v posebno zbirko«). 

V zvezi s skrbjo za pravilno zaščito domoznanskega gradiva večina knjižnic, podobno kot na ravni 

Slovenije, daje poudarek zagotavljanju varnosti in preprečevanju nesreč v knjižničnih zgradbah in 

okolici. Prav tako jih večina skuša ustrezno ravnati s tradicionalnim, fotografskim in filmskim gradivom 

ter avdiovizualnimi nosilci ter izvaja reprodukcijo gradiva. Skrb ustreznim klimatskim pogojem posveča 

le UKM, ki se s tem pridružuje 37 slovenskim splošnim knjižnicah, ki ravnajo enako. 

Vse splošne knjižnice na območju in UKM digitalizirajo domoznansko gradivo, ki je nato dostopno na 

daljavo ali lokalno v knjižnicah. S tem je potrjena hipoteza H5 (»Vse splošne knjižnice in UKM 

digitalizirajo domoznansko gradivo, ki je nato v digitalni obliki dostopno na daljavo«). 

Glede na odgovore v anketi, vezane na sinergijske učinke sodelovanja s knjižnicami na območju, lahko 

zaključimo, da je sodelovanje dobro in koristno za vse. Obe osrednji knjižnici vidita prednosti v 

koordinaciji domoznanske dejavnosti, ki jo utemeljujeta zlasti z ažurnim posredovanjem aktualnih 

informacij, organizaciji izobraževanj, po njunem prinaša tudi večjo učinkovitost in strokovnost, od 

Mariborske knjižnice kot OOK pa pričakujeta pomoč na strokovnem področju in dobro sodelovanje še 

v prihodnje. Mariborska knjižnica je s sodelovanjem s knjižnicami na območju zadovoljna, pričakuje le 

večjo odzivnost pri pripravi skupnih predlogov za delo na področju domoznanske dejavnosti. Glede na 

vizijo domoznanske dejavnosti si knjižnice želijo večjega sodelovanja z lokalnim okoljem in osveščanja 

le-tega o pomenu domoznanstva, povezovanja na slovenskem nivoju, v svojih knjižnicah pa zlasti 

pozitivnega reševanja prostorske in kadrovske stiske, ki je zlasti v Knjižnici Lenart zelo pereč problem.  
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