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Osnovni podatki 

Polni naziv knjižnice: Mariborska knjižnica 
Naslov (sedež): Rotovški trg 2, 2000 Maribor 
Odgovorna oseba: Dragica Turjak 
Telefon: 02 23 52 100 
Elektronska pošta: dragica.turjak@mb.sik.si 
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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2021: 
 
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    

 
 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20211  
 
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 
 
Območno zbirko (povečan obseg nabave) smo v letu 2021 dopolnjevali le z gradivom, ki smo ga prejeli 
iz obveznega izvoda. Skupaj je bilo to 2.503 enot gradiva. 
 
 
Javna dostopnost 
dokumentov (vpišite spletni 
naslov) 

Spletni naslov: 
https://www.mb.sik.si/pomembni-dokumenti.html 

Upravljanje knjižnične 
zbirke 

Spletni naslov: 
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_
politika_2021.pdf 
 

Letni načrt nakupa 
knjižničnega gradiva 

Spletni naslov: 
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Na%C4%
8Drt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202021_ZV.pdf 
 

Seznam knjižničnega 
gradiva (sredstva OOK) 

Spletni naslov: 
Iz sredstev OOK v letu 2021 nismo kupili nobenega knjižničnega gradiva 
razen podatkovnih zbirk (gl. spodaj), zato tudi seznama ni. 
 

                                                      
1 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke 
oziroma dosežene rezultate. 
 
2 Vsebino vpišite v bela polja. 

https://www.mb.sik.si/pomembni-dokumenti.html
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika_2021.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika_2021.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Na%C4%8Drt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202021_ZV.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Na%C4%8Drt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202021_ZV.pdf
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Izvajanje brezplačne 
medknjižnične izposoje 
znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična 
izposoja za uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 
   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 
Mariborska knjižnica nima posebnih zbirk regionalnega značaja. 
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 
Mariborska knjižnica nima domoznanskih zbirk regionalnega značaja. 
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 
 
Članom Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju smo v letu 2021 omogočali oddaljen dostop do 
naslednjih elektronskih virov:  

• IUS-info (IUS-info, FinD-info), cena 4.748,82 EUR; (DD, OOK1) 
• Encyclopaedia Britannica, cena 5.627,16 EUR; (DD, OOK1+OOK4) 
• PressReader, cena 4.515,41 EUR; (DD, OOK1) 

Za ohranitev dostopnosti do naštetih podatkovnih zbirk smo naročnino sofinancirali iz lastnih sredstev v 
višini 2.691,39 EUR. 
  
Oddaljen dostop do podatkovnih zbirk smo za vse tri knjižnice zagotavljali preko NUK-ovega strežnika. 
 
Podatkovne zbirke smo promovirali na naši domači spletni strani (prva stran, novosti) in na naši Facebook 
strani. Uporabo smo spodbujali z različnimi predstavitvami, predvsem dijakom in učencem.  
 
V letu 2021 smo enako kot v preteklih letih omogočali oddaljen dostop do podatkovne zbirke EBSCOhost 
Web (DD, OOK7). 
Iz lastnih sredstev smo za člane Mariborske knjižnice omogočali oddaljen dostop do zbirk Tax-Fin-Lex, 
IUS-info Hrvaška in do arhiva časnika Večer (DD, OOK5), od 9.2.2021 pa tudi do zbirke EBONITETE (DD, 
OOK5) (pred 9.2. je bil dostop do te zbirke mogoč le iz prostorov knjižnice). 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 
 
Zaradi omejenih finančnih možnosti v letu 2021 nismo nabavili nobene strokovne literature v 
knjižni (konvencionalni) obliki.  
Skupni projekt izvajanja brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike splošnih knjižnic 
med knjižnicami na območju teče v skladu z Dogovorom o izvajanju brezplačne medknjižnične 
izposoje za uporabnike med splošnimi knjižnicami na štajerskem območju. Obseg 
medknjižnične izposoje na območju se je v primerjavi z letom 2020 povečal za 34% (iz 191 enot 
v 2020 na 256 enot v 2021). Zaradi manjših stroškov dostave paketov smo del sredstev, 
namenjenih za medknjižnično izposojo, lahko prerazporedili za nabavo podatkovnih zbirk, kjer 
je sredstev primanjkovalo.  
Vse leto smo vsem knjižnicam na območju omogočali dostop do treh podatkovnih zbirk. Za 
nabavo smo porabili za to namenjena sredstva, del sredstev, ki so ostala na postavki 
medknjižnične izposoje in del lastnih sredstev v višini 2.691,39 EUR. Uporaba podatkovnih zbirk 
se je tudi v letu 2021 povečala. Število prvih prijav na celotnem območju se je iz 5.980 v letu 
2020 povišalo na 7.139 v letu 2021. Se je pa že drugo leto zapored  zmanjšalo število članov, ki 
do zbirk dostopajo, in sicer iz 535 v letu 2020 na 443 v letu 2021. Upad števila uporabnikov 
pripisujemo dejstvu, da je bilo zaradi ukrepov ob epidemiji koronavirusa izvedenih manj 
informacijskih opismenjevanj. 
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2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za potrebe 
knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč, oprema 
IKT…) v prilogah na koncu 
2.1 svetovalno delo za območje OOK  
 
Epidemija koronavirusa je tudi v letu 2021 močno vplivala na strokovno sodelovanje s Knjižnico Lenart 
in Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Večina komunikacij je potekala le po e-pošti in 
telefonu, trudili pa smo se, da bi se čim bolje odzvali na potrebe obeh knjižnic (sprotno informiranje o 
novostih, pošiljanje statističnih podatkov, ipd.). Knjižnici Lenart smo nudili pomoč pri uporabi orodij za 
delo na daljavo in informacije o naročilu Zoom licence na Arnes. Sestanek s knjižnicama na območju 
smo izvedli preko aplikacije Zoom. Na sestanku smo obravnavali tekoče delo in program dela za leto 
2022. Zaradi zdravstvene situacije nismo izvedli načrtovanih obiskov v knjižnicah.  
 
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 
 
Zaradi epidemije koronavirusa že drugo leto zapored nismo organizirali tradicionalne delavnice za 
izmenjavo dobrih praks med knjižnicami na območju. 
 
2.1.2 promocija območnosti 
 
Delovanje Mariborske knjižnice kot OOK smo redno promovirali na naši domači strani. Promovirali 
smo možnosti oddaljenega dostopa in uporabe podatkovnih zbirk. 
Na Facebook strani Mariborske knjižnice smo tedensko objavljali kratke novičke, s katerimi smo še 
posebej opozarjali na vsebine na Kamri  in na portalu Obrazi slovenskih pokrajin.   
 
Dogajanja v okviru projekta #športajmoinberimo so bila predstavljena na spletni strani Mariborske 
knjižnice https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimoprojekt.html, na Facebook strani Televizije 
Maribor https://www.facebook.com/TelevizijaMaribor/videos/1745410662516037, na portalu 
Knjižničarske novice https://knjiznicarske-novice.si/novica/910/pokazi in v reviji Bukla 
https://www.bukla.si/revija-bukla/vse-ima-svoj-zacetek-in-konec-razen-klobase-ta-ima-dva-
konca.html. 
 
V internem glasilu Mariborske knjižnice Informator smo objavili naslednje prispevke:  
- KUV (kulturno-umetnostna vzgoja) na daljavo (št. 167, jan/feb 2021) 
- Inkluzivnost splošnih knjižnic: slepi in slabovidni (št. 168, mar/apr 2021) 
- NAPLE Forum (št. 169, maj/avg 2021) 
- Strokovna izmenjava v Mestni knjižnici Ljubljana: poročilo z evalvacijo (št. 169, maj/avg 2021) 
- Cilji trajnostnega razvoja in Agenda Združenih narodov 2030 : strokovno posvetovanje Knjižnica, 

srce mesta: zelena knjižnica 2021 (št. 169, maj/avg 2021) 
- 30-letnica osamosvojitve Slovenije: dogodki v Mariborski knjižnici (št. 169, maj/avg 2021) 
- Razstava Pavel Ledinek (št. 170, sep/okt 2021) 
- Sodelovanje Mariborske knjižnice na Dnevih evropske kulturne dediščine 2021 (št. 170, sep/okt 

2021) 
- Podcasti (št. 170, sep/okt 2021) 
- Mariborska knjižnica prejela nagrado za najboljši projekt (št. 171, nov/dec 2021) 
- »Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu bolesti Covid-19 - izazovi, 

mogućnosti i perspektive« - Zoom konferencija, 5. 11. 2021 (št. 171, nov/dec 2021) 
- Storitve Mariborske knjižnice za uporabnike s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine (št. 

171, nov/dec 2021) 
 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 
 
Udeležili smo se dveh predstavitev Novosti v knjižničarstvu. Sodelovali smo s konzorcijem COSEC pri 
nabavi podatkovnih zbirk in omogočali oddaljen dostop do e-virov prek NUK-ovega strežnika. 
 
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimoprojekt.html
https://www.facebook.com/TelevizijaMaribor/videos/1745410662516037
https://knjiznicarske-novice.si/novica/910/pokazi
https://www.bukla.si/revija-bukla/vse-ima-svoj-zacetek-in-konec-razen-klobase-ta-ima-dva-konca.html
https://www.bukla.si/revija-bukla/vse-ima-svoj-zacetek-in-konec-razen-klobase-ta-ima-dva-konca.html
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/ 
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 
/ 
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 
/ 
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 
 
Skupni spletni portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si (https://www.knjiznice.si/ ) je normalno 
deloval. V Mariborski knjižnici smo izvajali naloge glavnega uredništva. V okviru interventne covid 
delovne skupine OOK smo zasnovali in vzpostavili stran Knjižnice v novi realnosti 
(https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/ ) s podstranema Knjižnice med 
epidemijo in Mediji o knjižnicah. Za potrebe objave smo zbrali statistične podatke ter izvedli anketo 
med knjižničarji. Vsebine na portalu sicer redno dopolnjujemo in posodabljamo. Z vzdrževalcem 
spletne strani smo v Mariborski knjižnici sklenili pogodbo o vzdrževanju portala. Pripravili in uskladili 
smo Pogodbo o  sodelovanju pri upravljanju in urejanju spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic 
Knjižnice.si med vsemi desetimi OOK. Pogodba je bila podpisana septembra 2021. V oktobru smo 
preko aplikacije Zoom izvedli sestanek uredniškega odbora portala. Portal smo 16. 11. predstavili 
udeležencem izobraževanja za vnašalce na portal Obrazi slovenskih pokrajin. Po podatkih iz Google 
analytics je portal v letu 2021 obiskalo 14.186 uporabnikov (v l. 2020 12.710 uporabnikov), strani pa so 
si ogledali 50.606-krat (lani 51.555-krat). (Več podrobnosti v Prilogi 1.) 
 
Delo Centra za spodbujanje bralne pismenosti je potekalo intenzivno. Za čim boljši prenos 
informacij, boljše sodelovanje pri skupnih projektih, načrtovanju in izvajanju raziskav, je Center skupini 
koordinatorjev OOK podal pobudo za imenovanje Delovne skupine območnih koordinatorjev za 
spodbujanje bralne pismenosti. Pobuda je bila sprejeta, člani delovne skupine so bili imenovani, 
delovna skupina pa je 18. 6. 2021 imela svoj prvi sestanek preko aplikacije Zoom. Center redno izvaja 
nacionalno koordinacijo Kulturno umetnostne vzgoje (KUV) za bralno kulturo v splošnih knjižnicah. 
Center je zasnoval program in se dogovoril s predavatelji za strokovni dogodek ABC bralne 
pismenosti III. Dogodek z naslovom Radovednost in navdušenje: ključna za spodbujanje bralne 
pismenosti? je potekal na spletu od 4. do 8. oktobra 2021 med 17. in 20. uro. V petih dneh se je 
zvrstilo 15 predavateljev, dogodku pa je prisostvovalo dnevno med 130 in 173 udeležencev. Posnetki 
predavanj so na voljo na naslovu https://www.mb.sik.si/abc-bralne-pismenosti-3.html . Za najavo in 
promocijo dogodka smo pripravili serijo podcastov, dostopni so na odjemalcih podcastov in na 
https://www.mb.sik.si/podcasti.html . Za to serijo podcastov je Združenje splošnih knjižnic Mariborsko 
knjižnico nagradilo z eno od nagrad za najboljše projekte v splošnih knjižnicah. Center je tudi v 
letošnjem letu v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravil  izvedbo programa 
#športajmoinberimo. Program je bil izpeljan v sodelovanju petih osrednjih območnih knjižnic, dogodki 
so se zvrstili v Kopru (10.9.2021), v Kranju (14.9.2021), v Murski Soboti (17.9.2021), v Mariboru 
(28.9.2021) in v Novem mestu (30.9.2021). (Več podrobnosti v Prilogi 2.) 
  
Nadaljevali smo z vodenjem skupine informatikov in sistemskih administratorjev OOK. Skupina 
se je sestala štirikrat. Člani skupine operativne zadeve rešujejo sproti, večinoma s komunikacijo po e-
pošti. Skupina je pripravila nov, posodobljen vprašalnik za popis IKT opreme, ki bo izveden v začetku 
leta 2022. Programski odbor je pripravil drugi eFest, ki je potekal med 28. in 30. septembrom 2021 
preko aplikacije Zoom (https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/literatura/#1603959116226-00d4f3af-ea01).  
Predstavljene so bile novosti in nekatere dobre prakse na področju IKT, s tehničnega vidika pa so bile 
predstavljene še  storitve knjižnic v času covid in poudarjena varnost na spletu. Posnetki prispevkov so 
dostopni na naslovu https://video.arnes.si/?channel=87kl1bnj35sx. 
  

Sodelujemo pri naslednjih skupnih projektih:  

• Projekt brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike med splošnimi knjižnicami: 
Dogovora o izvajanju brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike med splošnimi 
knjižnicami na štajerskem območju nismo spreminjali. Obseg medknjižnične izposoje na 
območju se je v primerjavi z letom 2020 povečal za 34% (iz 191 enot v 2020 na 256 enot v 
2021).  

• Projekt Dobreknjige.si: kot regionalni urednik smo sodelovali pri urejanju portala 
Dobreknjige.si. Regijska urednica se je udeležila šestih sestankov uredniškega odbora portala, 

https://www.knjiznice.si/
https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/
https://www.mb.sik.si/abc-bralne-pismenosti-3.html
https://www.mb.sik.si/podcasti.html
https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/literatura/#1603959116226-00d4f3af-ea01
https://video.arnes.si/?channel=87kl1bnj35sx
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kjer so pripravljali pravilnik o ocenjevanju zapisov. Nadaljevali smo z vnosi opisov kakovostne 
literature. Štiri vnašalke iz Mariborske knjižnice in dve vnašalki iz Knjižnice Lenart so skupaj 
vnesle 45 novih opisov priporočenih knjig. Skupaj smo na Štajerskem območju na portal doslej 
prispevali 325 zapisov. Zadovoljni smo z obiski naših vsebin na portalu, saj je bilo v letu 2021 
zabeleženih 194.299 (lani 148.708) ogledov, kar je za 30,6% več kot lani. 

• Portal Obrazi slovenskih pokrajin: opravljali smo naloge regionalnega uredništva za Štajerce. 
V skupni biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin smo prispevali osem novih biografij. 
Dopolnjevali in popravljali smo podatke, predvsem spletne povezave, v že objavljenih 
biografijah. Preko vnosnega obrazca na portalu je 7 obiskovalcev predlagalo izdelavo biografije 
za 12 oseb, od tega smo objavili tri biografije. S postopkom vnašanja biografij smo seznanili 
študentko bibliotekarstva, ki je bila na praksi v Mariborski knjižnici. Udeležili smo se dveh 
sestankov uredniškega odbora portala in sodelovali pri poenotenju dokumentacije. Novembra 
smo se udeležili izobraževanja za vnašalce na portal. Da bi čim bolj promovirali portal, smo 
pripravili 50 kratkih opisov oseb in jih enkrat tedensko objavljali na Facebook strani Mariborske 
knjižnice. Portal smo predstavili tudi na domoznanskem Glazerjevem posvetu, 17. decembra v 
Selnici ob Dravi. Opise, ki so uvrščeni v leksikon Štajerci, so si obiskovalci portala ogledali 
43.832-krat. 

• Portal Kamra: tudi v letu 2021 smo sodelovali pri oblikovanju vsebin na domoznanskem portalu 
Kamra. Koordinatorica domoznanske dejavnosti je redno opravljala dela regijske urednice. 
Udeležila se je dveh spletnih sestankov urednikov Kamre (marca in oktobra).  

• Sodelovali smo pri delu skupine za domoznanstvo OOK, ki jo vodi Knjižnica Ivana Potrča Ptuj: 
- Udeležili smo se delovnih srečanj: Izzivi in možnosti v procesu digitalizacije: moč podatkov 

in metapodatkov (preko Zoom, 22. 4.), Kaj je dobro vedeti o zaščiti in hranjenju 
domoznanskega gradiva (preko Zoom, 31. 5.), Obdelava in dostopnost domoznanskega 
gradiva v slovenskih knjižnicah (preko Zoom, 9. 6.) in Pravila bibliografske obdelave 
rokopisnega gradiva, zapuščinskih fondov in tvorjenih zbirk v vzajemnem katalogu (preko 
Zoom, 7. 12.). 

- Udeležili smo se treh sestankov skupine (vsi v obliki spletne videokonference). 

• V okviru usposabljanj, ki jih je za koordinatorje OOK organiziral Učni center MKL, smo se 
udeležili izobraževanja ZOOM za organizatorje e-dogodkov (MKL, 16. 3., Zoom).  

• S skupino nacionalne koordinacije splošnih knjižnic za področje ranljivih skupin uporabnikov in 
skupin s posebnimi potrebami, ki jo sestavljajo Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Pokrajinska 
in študijska knjižnica Murska Sobota in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, smo 
sodelovali tako, da smo izpolnili anketo Zadovoljevanje potreb uporabnikov seniorjev v 
slovenskih splošnih knjižnicah.  

 
Udeležili smo se 12 sestankov koordinatorjev OOK, enega sestanka direktorjev OOK in dveh sestankov 
tima OOK.  
 
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 
/ 
2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 

ali v vsej državi 
 
Nadaljevali smo z utečenimi oblikami informacijskega opismenjevanja. Uporabnike smo seznanjali z 
dostopnimi elektronskimi podatkovnimi zbirkami in njihovo uporabo, zaradi epidemije koronavirusa pa 
smo izvedli manj ponovitev opismenjevanj. 
2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 

informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 
/ 
2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 
/ 
2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 

območja OOK 
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Izvedli smo program mentorstva za študentko bibliotekarstva. Večji poudarek smo dali delu na portalu 
Obrazi slovenskih pokrajin, tj. pripravi podatkov za oblikovanje biografije, preverjanju virov, delu v 
administrativnem vmesniku in vnosu podatkov.   
Izvedli smo program izmenjave strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico 
Ljubljana. 
2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 

dejavnosti  

/ 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  
 
Kolikor so epidemiološke razmere to dopuščale, smo nadaljevali z že utečenimi praksami na področju 
vključevanja ranljivih skupin prebivalstva: organizirani obiski odraslih z motnjo v duševnem razvoju v 
knjižnici, premične zbirke v ustanovah za posebne skupine prebivalcev, sistematično geslenje gradiva, 
sodelovanje z invalidskimi društvi, itd. Z raznolikimi vsebinami aktivno posegamo v družbeni prostor tudi 
v smeri strpnega sobivanja, medsebojnega spoštovanja in razumevanja. Te vsebine smo strnili v skupno 
predstavitev S knjižnico do strpnosti, ki smo jo objavili na spletni strani (https://www.mb.sik.si/s-knjiznico-
do-strpnosti.html). Skrbeli smo za nabavo in distribucijo glasila »Svet invalidov« tudi za knjižnici na 
območju. Za NUK in za Ministrstvo za kulturo smo pripravili poročila o delu knjižnice na področju 
vključevanja ranljivih skupin.  
 
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 
/ 
2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 
/ 
2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 
/ 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 
• Na delovanje v letu 2021 je še vedno vplivala epidemija koronavirusa. Komunikacije so v 

veliki meri potekale na daljavo in se prenesle na splet (Zoom, Teams, ipd.). Delovali smo v  
manjši meri »v živo«, v večji meri pa še vedno v virtualnem okolju, predvsem to velja za 
sestanke in izobraževanja. Trudili smo se, da smo kljub temu ohranili dobre stike s 
knjižnicama na območju. 

• Z urejanjem skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si smo si 
prizadevali za čim boljšo informiranosti javnosti o delovanju slovenskih splošnih knjižnic. Z 
vodenjem delovne skupine informatikov in sistemskih administratorjev prispevamo svoj delež 
k nemotenemu delovanju splošnih knjižnic. Delovna skupina je pripravila eFest, na katerem 
so bile predstavljene novosti in nekatere dobre prakse na področju IKT, s tehničnega vidika 
pa so bile predstavljene še  storitve knjižnic v času covid in poudarjena varnost na spletu.  

• Delo v virtualnem okolju je prineslo več prispevkov k vsebinam na skupnih knjižničnih portalih 
Kamra, Dobre knjige in Obrazi slovenskih pokrajin, omejena dostopnost knjižnic pa se kaže 
tudi v povečani medknjižnični izposoji.  

• Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici je pripravil in izvedel strokovno 
srečanje ABC bralne pismenosti III, z namenom povečati kompetence knjižničarjev na tem 
področju. Dogodek je že drugo leto potekal preko spleta, pet zaporednih dni, zvrstilo se je 15 
predavateljev, prisostvovalo pa je več kot 650 udeležencev. Za najavo in promocijo dogodka 
smo pripravili serijo podcastov. Center je v sodelovanju s petimi osrednjimi območnimi 
knjižnicami izvedel tudi že tradicionalni program #športajmoinberimo.  

 
 
 
 

https://www.mb.sik.si/s-knjiznico-do-strpnosti.html
https://www.mb.sik.si/s-knjiznico-do-strpnosti.html
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3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 
3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 
 
Nadaljevali smo z že utečenim načinom pridobivanja publikacij domoznanskega značaja, predvsem 
občinskih in krajevnih glasil ter drobnih tiskov s svojega območja za zbirko Univerzitetne knjižnice 
Maribor. 
3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  
 
Na območju nismo zaznali novih založnikov, ki bi bili zavezanci za obvezni izvod in bi jih o tem bilo 
treba informirati oz. ki svojih obveznosti še ne bi poznali. 
3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  
 
Na območju nismo zaznali novih založnikov, ki bi bili zavezanci za obvezni izvod, zato NUK-u nismo 
posredovali nobenih tovrstnih informacij. 
3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju OOK 

/ 
3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  
 
V skladu z dogovorom z UKM in knjižnicama na območju smo nadaljevali z usklajeno obdelavo 
člankov iz domoznanskih serijskih publikacij.  

V Mariborski knjižnici smo kreirali 211 bibliografskih zapisov za primarno domoznansko gradivo, od tega 
179 zapisov za članke z domoznansko tematiko. V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so 
kreirali 396 zapisov za domoznansko gradivo, od tega 385 za članke, v Knjižnici Lenart pa niso kreirali 
nobenega novega bibliografskega zapisa za domoznansko gradivo.  
 
3.6 izvajanje normativne kontrole  
 
V Mariborski knjižnici smo v letu 2021 v normativni bazi podatkov CONOR.SI kreirali in redigirali 41  
zapisov za lokalne avtorje, 17 so jih kreirali ali redigirali v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, 
v Knjižnici Lenart pa niso kreirali nobenega normativnega zapisa za domoznanske avtorje.   
 
3.7 izvajanje digitalizacije na območju 
 
Kamra:  
V letu 2021 smo knjižnice Štajerskega območja objavile 15 novih digitalnih zbirk: 

Na portalu Kamra smo v Mariborski knjižnici objavili naslednji digitalni zbirki  
• 150 let v službi ljudi: Prostovoljno gasilsko društvo Maribor – mesto 

(https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/150-let-v-sluzbi-ljudi-prostovoljno-gasilsko-drustvo-
maribor-mesto.html) 

• "Na severu te male domovine ..." - osamosvojitveni dogodki na območju Maribora in okoliških 
občin (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/na-severu-te-male-domovine-
osamosvojitveni-dogodki-na-obmocju-maribora-in-okoliskih-obcin.html) 

V sodelovanju s kolegico iz Pokrajinskega arhiva Maribor, ki je pripravila gradivo, smo v Mariborski 
knjižnici objavili digitalno zbirko 

• Ob progi in za progo: TVT Boris Kidrič 1863–2009: (https://www.kamra.si/digitalne-
zbirke/item/ob-progi-in-za-progo-tvt-boris-kidric-1863-2009.html) 

 
Kolegice iz Univerzitetne knjižnice Maribor so pripravile 11 digitalnih zbirk:  

• Spomenik NOB na Trgu svobode v Mariboru (https://www.kamra.si/digitalne-
zbirke/item/spomenik-nob-na-trgu-svobode-v-mariboru.html) 

• Koroški plebiscit 1920 (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/koroski-plebiscit-1920.html) 
• Dr. Anton Korošec (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/dr-anton-korosec-6.html) 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/150-let-v-sluzbi-ljudi-prostovoljno-gasilsko-drustvo-maribor-mesto.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/150-let-v-sluzbi-ljudi-prostovoljno-gasilsko-drustvo-maribor-mesto.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/na-severu-te-male-domovine-osamosvojitveni-dogodki-na-obmocju-maribora-in-okoliskih-obcin.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/na-severu-te-male-domovine-osamosvojitveni-dogodki-na-obmocju-maribora-in-okoliskih-obcin.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/ob-progi-in-za-progo-tvt-boris-kidric-1863-2009.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/ob-progi-in-za-progo-tvt-boris-kidric-1863-2009.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/spomenik-nob-na-trgu-svobode-v-mariboru.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/spomenik-nob-na-trgu-svobode-v-mariboru.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/koroski-plebiscit-1920.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/dr-anton-korosec-6.html
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• Wilhelm von Tegetthoff (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/wilhelm-von-tegetthoff.html) 
• Pekre: tu se je začelo (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pekre-tu-se-je-zacelo-2.html) 
• Zeppelin nad Mariborom 12. julija 1931 (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zeppelin-

nad-mariborom-12-julija-1931.html) 
• Elizabeta Obolenska - plemkinja med knjižnimi policami (https://www.kamra.si/digitalne-

zbirke/item/elizabeta-obolenska-plemkinja-med-knjiznimi-policami.html) 
• Kužno znamenje: 340 let od postavitve Zlate Marije v času kuge (https://www.kamra.si/digitalne-

zbirke/item/kuzno-znamenje-340-let-od-postavitve-zlate-marije-v-casu-kuge.html) 
• Čas hiti - koledarji iz Zbirke drobnih tiskov UKM (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/cas-

hiti-koledarji-iz-zbirke-drobnih-tiskov-ukm.html) 
• Zlata Kert (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zlata-kert-2.html)  
• Od društvene do univerzitetne knjižnice v Mariboru (https://www.kamra.si/digitalne-

zbirke/item/od-drustvene-do-univerzitetne-knjiznice-v-mariboru-2.html 
 
Kolegica iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je pripravila eno digitalno zbirko: 

• Dober tek! (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/dober-tek.html)  
 

Objavili smo 23 novic o domoznanskih prireditvah in podatke o sedmih novih organizacijah. 
 
Obiskovalci portala so si vsebine, ki so jih doslej prispevale organizacije iz Štajerske pokrajine, v letu 
2021 ogledali 138.745-krat (lani114.237-krat, povečanje ogledov za 21%). Digitalna zbirka Po sledeh 
Tovarne avtomobilov in motorjev Maribor (TAM), ki smo jo 2013 kreirali v naši knjižnici, je najbolje 
obiskana zbirka na portalu, saj je v celotnem času od objave do konca leta 2021 zabeležila že 160.561 
ogledov. 
 
dLib: 
 
Statistike prirasta s portala dLib kažejo, da je Mariborska knjižnica dodala 137 novih gradiv, tj. 7 številk 
revije Otrok in knjiga s pripadajočimi članki (skupaj 804 strani), Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica je dodala 263 novih razglednic, Knjižnica Lenart pa ni dodala novih gradiv.   
Izpis statističnih podatkov s portala dLib za Mariborsko knjižnico kaže konec leta 2021 1.617 vseh 
objavljenih gradiv, od tega 48 knjig, 39 zvezkov časopisja, 79 enot zgodovinskega časopisja, 1.441 enot 
znanstvenega časopisja in 10 enot slikovnega gradiva.  
 
Statistika sistema dLib za Mariborsko knjižnico v letu 2021 kaže skupno število vpogledov v vsebino 
64.869 (lani 45.144), skupno število vpogledov v metapodatke v letu 2021 pa je 745.134 (lani 133.984).  
Knjižnici na območju sta doslej skupaj objavili 788 gradiv, skupno število vpogledov v vsebino v letu 
2021 je bilo 15.393 (lani 9.661), skupno število vpogledov v metapodatke pa je bilo 145.352. 
 
Projekti digitalizacije so potekali v vseh knjižnicah na območju in v UKM. V Mariborski knjižnici smo 
nadaljevali digitalizacijo revije Lovec (letniki 1931 do 1941, skupaj 5.164 strani), Knjižnica Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica je nadaljevala  digitalizacijo zbirke člankov »Literarni prispevki občanov« 
(skupaj 1.120 strani). Knjižnica Lenart je digitalizirala del zapuščine Davorina Poliča (skupaj 399 
strani), Univerzitetna knjižnica Maribor pa je nadaljevala z digitalizacijo starejše mariborske periodike. 
 
3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 
 

Epidemija koronavirusa je vplivala na organizacijo in izvedbo domoznanskih prireditev. Posvetili smo se 
predvsem obeležitvi tridesete obletnice slovenske osamosvojitve. Organizirali smo tri okrogle mize, prvo 
na temo pekrskih dogodkov, drugo o vojnem dogajanju na območju nekdanje občine Maribor in tretjo na 
temo pomena novinarjev in medijskega poročanja v tistem času. Prva okrogla miza je potekala brez 
občinstva, drugi dve pa z omejenim številom občinstva. Pričeli smo 21. maja 2021 z okroglo mizo 
Pekrski dogodki in njihov pomen pri nastajanju samostojne slovenske države 
(https://www.youtube.com/watch?v=-
xyeJlelPgU&list=PLqZBFLLa4JNeQ1w5ZmUjsAiRrDkDDO6N1&index=3). 22. junija smo v Viteški 
dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor pripravili pogovor z naslovom Vojni dogodki na območju 
nekdanje Občine Maribor leta 1991 (https://www.youtube.com/watch?v=q_mC-
m6OEJ4&list=PLqZBFLLa4JNeQ1w5ZmUjsAiRrDkDDO6N1&index=2), 29. junija pa še pogovor Vojna 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/wilhelm-von-tegetthoff.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pekre-tu-se-je-zacelo-2.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zeppelin-nad-mariborom-12-julija-1931.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zeppelin-nad-mariborom-12-julija-1931.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/elizabeta-obolenska-plemkinja-med-knjiznimi-policami.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/elizabeta-obolenska-plemkinja-med-knjiznimi-policami.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/kuzno-znamenje-340-let-od-postavitve-zlate-marije-v-casu-kuge.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/kuzno-znamenje-340-let-od-postavitve-zlate-marije-v-casu-kuge.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/cas-hiti-koledarji-iz-zbirke-drobnih-tiskov-ukm.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/cas-hiti-koledarji-iz-zbirke-drobnih-tiskov-ukm.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zlata-kert-2.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/od-drustvene-do-univerzitetne-knjiznice-v-mariboru-2.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/od-drustvene-do-univerzitetne-knjiznice-v-mariboru-2.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/dober-tek.html
https://www.youtube.com/watch?v=-xyeJlelPgU&list=PLqZBFLLa4JNeQ1w5ZmUjsAiRrDkDDO6N1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-xyeJlelPgU&list=PLqZBFLLa4JNeQ1w5ZmUjsAiRrDkDDO6N1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=q_mC-m6OEJ4&list=PLqZBFLLa4JNeQ1w5ZmUjsAiRrDkDDO6N1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q_mC-m6OEJ4&list=PLqZBFLLa4JNeQ1w5ZmUjsAiRrDkDDO6N1&index=2
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in vojno poročanje na območju nekdanje Občine Maribor leta 1991 (https://www.mb.sik.si/vojna-in-
vojno-porocanje-na-obmocju-nekdanje-obcine-maribor-leta-1991.html).  
Vsi trije posnetki so dostopni na YouTube kanalu Mariborske knjižnice 
(https://www.youtube.com/channel/UCOmwfUOn7P4jfwOK1xR5sKg/videos). 

 
30. septembra smo organizirali in pripravili Domoznanske pomenke na temo Kultura prehranjevanja 
in  kulinarična dediščina na območju  Maribora in okoliških krajev. Dogodek je predstavljal 
zaključek natečaja za najboljši stari kuharski recept, ki smo ga pod naslovom »Brez krompirja ni kosila« 
izvedli med 17. majem in 31. avgustom 2021. Recepte smo preizkusili, strokovna komisija pa je med 
njimi izbrala najboljše tri. S tem dogodkom smo se vključili tudi v Dneve evropske kulturne dediščine 
2021. Nekaj utrinkov je na naslovu https://www.mb.sik.si/kultura-prehranjevanja-in-kulinaricna-
dediscina-na-obmocju-maribora.html.   

 
8. Glazerjev posvet na temo Dediščina na Ruškem smo organizirali skupaj z Društvom za razvoj Lira 
iz Ruš in v sodelovanju z Nadškofijskim arhivom Maribor, Hramom kulture Arnolda Tovornika in ZRC 
SAZU. Zaradi zdravstvenih razmer smo se odločili za dogodek v več delih, v časovnem obdobju od 
oktobra 2021 do maja 2022. Prvo srečanje na temo raznovrstne (naravne, arhitekturne, kulturne) 
dediščine smo izvedli v živo 22. oktobra v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi. Nekaj 
utrinkov je na povezavi https://www.mb.sik.si/dediscina-na-ruskem-glazerjev-posvet.html. Drugo 
srečanje na temo biografij smo izvedli 17. decembra, prav tako v živo v Hramu kulture Arnolda Tovornika 
Selnica ob Dravi (https://www.mb.sik.si/dediscina-na-ruskem-8-glazerjev-posvet-ii.html). Srečanja se po 
predvidenem razporedu nadaljujejo tudi v letu 2022.  
 
Septembra smo v Knjižnici Hoče organizirali razstavo Pavel Ledinek (1939-2020), hoški 
gospodarstvenik in inovator. Posvečena je bila lani umrlemu podjetniku, ki je z razvojem svoje obrtne 
delavnice v tovarno pomembno vplival na razvoj kraja.  

 
Učinki in doseženi rezultati: 
• Dobršen del aktivnosti na področju domoznanstva smo letos posvetili trideseti obletnici 

slovenske osamosvojitve. Pripravili smo tri okrogle mize na katerih je sodelovalo 19 
udeležencev osamosvojitvenih dogodkov. Pogovore, ki so avtentična pričevanja o naši 
zgodovini, smo posneli in so na voljo širši javnosti na YouTube kanalu Mariborske knjižnice.  

• Trend velikega zanimanje za pomembne osebnosti iz lokalnega okolja se glede na lani 
ohranja. O pomembni osebnosti govorijo 4 od 15 novih digitalnih zbirk na Kamri, biografijam 
in osebnostim na Ruškem pa je bil namenjen tudi drugi del Glazerjevega posveta. To 
zanimanje se kaže tudi v obisku spletnega portala Obrazi slovenskih pokrajin, kjer so si 
obiskovalci opise oseb, ki so uvrščeni v leksikon Štajerci, ogledali 43.832-krat. 

• Število ogledov digitalnih vsebin se je tudi v letu 2021 povečalo. Ogled vsebin na  Kamri se 
je povečal 1,21-krat, ogled vsebin na dLibu pa za Mariborsko knjižnico 1,44-krat, za knjižnici 
na območju pa 1,59-krat. Veseli dejstvo, da se je zanimanje za domoznanske vsebine med 
uporabniki povečalo tudi na območju, ne samo v Mariboru. Povečan obisk domoznanskih 
portalov lahko pripišemo več objavljenim vsebinam z območja v preteklem obdobju, pa tudi 
sistematični tedenski promociji teh vsebin na družabnem omrežju Facebook. Potrjuje se 
ugotovitev, da so vsebinsko bogate zbirke z veliko slikovnega gradiva bolje obiskane. 
Pomanjkanje kadrov nam preprečuje, da bi na portalu Kamra objavili več obširnejših zbirk, 
kot tudi, da bi na portalu Obrazi slovenskih pokrajin objavili podatke o več osebah.   

 
 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 
 

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo uradnih 
publikacij s svojega območja? 

DA           NE 
                  

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega 
gradiva? 

DA           NE 
                  

4.3 Ali hranite za območje OOK pomembno 
gradivo, izločeno iz splošnih knjižnic na 
območju OOK? 

DA           NE 
                Gradiva knjižnica nima 

https://www.mb.sik.si/vojna-in-vojno-porocanje-na-obmocju-nekdanje-obcine-maribor-leta-1991.html
https://www.mb.sik.si/vojna-in-vojno-porocanje-na-obmocju-nekdanje-obcine-maribor-leta-1991.html
https://www.youtube.com/channel/UCOmwfUOn7P4jfwOK1xR5sKg/videos
https://www.mb.sik.si/kultura-prehranjevanja-in-kulinaricna-dediscina-na-obmocju-maribora.html
https://www.mb.sik.si/kultura-prehranjevanja-in-kulinaricna-dediscina-na-obmocju-maribora.html
https://www.mb.sik.si/dediscina-na-ruskem-glazerjev-posvet.html
https://www.mb.sik.si/dediscina-na-ruskem-8-glazerjev-posvet-ii.html
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4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika regionalnega 
pomena? 

DA           NE 
                 Gradiva knjižnica nima 

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

DA           NE 
                 Gradiva knjižnica nima 

V zadnji stolpec navedite razlog, če tega ne izvajate (npr. gradiva knjižnica nima). 
 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice) 

1. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 
2. 
 
SKUPAJ: Knjižnica JV Slovenska Bistrica nam je ponudila 497 naslovov, izbrali nismo nobenega. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 
Pri koordinaciji izločanja knjižničnega gradiva smo ravnali v skladu z določili Navodil za 
izločanje in odpis knjižničnega gradiva, ki ga je sprejela Narodna in univerzitetna knjižnica, in v 
skladu z internim Navodilom za izvedbo odpisa knjižničnega gradiva v Mariborski knjižnici (MK 
3/Navodilo št. 33). 
 
Iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica smo prejeli en seznam izločenega gradiva s 
497 naslovi publikacij, s katerega nismo izbrali nobenega gradiva za našo zbirko. 
V letu 2021 smo v NUK v pregled poslali 38 seznamov izločenega knjižničnega gradiva, ki so 
vsebovali 13.189 naslovov publikacij. Prejeli smo zahtevke za 154 knjig, ki smo jih v NUK tudi 
oddali. 
 
 
Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v računovodstvu 
knjižnice. 
 
 
Obvezni prilogi3: 
 
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK  
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK  

 
 
 
 
 

Datum:             žig Podpis odgovorne osebe:  
   
23.2.2022                  Dragica Turjak     

 
 
 
 
 

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
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Posebne priloge4 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za 
osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, 
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…) so v nadaljevanju tega obrazca, ne posebej. 
 
 
 
PRILOGA 1: 
 
Poročilo o delu v letu 2021 za portal Knjižnice.si: 
 
  

                                                      
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  
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POROČILO O DELU V LETU 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: Anka Rogina 
Maribor, 28. januar 2022 
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1. Uvod 

 
Spletni portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si  (https://www.knjiznice.si/ ) je nastal v 
okviru delovanja osrednjih območnih knjižnic (OOK) in v okviru Združenja splošnih knjižnic.  

Projekt so v letu 2017 začele izvajati Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja knjižnica Srečka 
Vilharja Koper, Osrednja knjižnica Celje in Mariborska knjižnica. V projekt je bil, glede na 
smiselno vsebinsko celoto, vključen tudi v letu 2016 začeti triletni projekt priprave navodil za 
vzpostavitev dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic. Delovna skupina v sestavi  

• Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana 
• Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje 
• Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 
• Urška Bonin, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 
• Anka Rogina, Mariborska knjižnica 
• Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic (ZSK) 

 

je v letih 2018 in 2019 delovala v okviru Združenja splošnih knjižnic (ZSK). 

Portal je bil javno objavljen 20. novembra 2019, v okviru nacionalne prireditve ob Dnevu 
splošnih knjižnic. 

 

2. Upravljanje portala 

 
V letu 2021 so bila urejena pravna razmerja pri upravljanju portala. Med osrednjimi območnimi 
knjižnicami (Osrednja knjižnica Celje, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Mestna knjižnica 
Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Mariborska knjižnica, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem) 
in Združenjem splošnih knjižnic je bila septembra sklenjena Pogodba o sodelovanju pri 
upravljanju in urejanju spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si (dalje: 
Pogodba). Pogodba v 1. členu določa, da za upravljanje in urejanje portala skrbi Mariborska 
knjižnica. 
V skladu s 5. členom Pogodbe pogodbeni partnerji svojo pravico do nadzora nad upravljanjem, 
delovanjem in razvojem portala uresničujejo preko nadzornega sveta. Nadzorni svet sestavljajo 
direktorji štirih osrednjih območnih knjižnic, ki jih imenuje aktiv direktorjev OOK pri Združenju 
splošnih knjižnic, in predstavnik Združenja splošnih knjižnic. Nadzorni svet v letu 2021 še ni bil 
imenovan. 
Mariborska knjižnica kot upravljavka portala je aprila 2021 z vzdrževalcem portala TrueCAD 
d.o.o. sklenila Pogodbo o vzdrževanju spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic 
Knjižnice.si.  
 
Septembra 2021 je bila podaljšana domena knjiznice.si na Arnes-u. 
 
 
 
 
 

https://www.knjiznice.si/
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Uredniški odbor 

Operativno delo na portalu opravlja uredniški odbor, ki je sestavljen iz po enega predstavnika 
vsakega pogodbenega partnerja. Predstavnika v uredniški odbor imenuje direktor oziroma 
predsednik pogodbenega partnerja. Funkcije, delovanje, pravice in obveznosti uredniškega 
odbora so določene v dokumentu Smernice za delo uredniškega odbora portala slovenskih 
splošnih knjižnic Knjižnice.si. 
Naloge glavne urednice je v letu 2021 opravljala Anka Rogina, Urška Bonin je opravljala naloge 
namestnice glavne urednice, mag. Aleš Klemen pa je opravljal naloge moderatorja forumov. 
Prišlo je tudi do nekaterih sprememb v članstvu: Mileno Doberšek je marca zamenjal Primož 
Potočnik, konec junija je zaradi zamenjave službe uredniški odbor zapustila dr. Klaudija Sedar, 
oktobra je Andro Bernik zamenjala Jana Zeni Bešter, konec novembra pa je odstopno izjavo 
podala še Urška Bonin. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota do konca leta ni 
imenovala nadomestnega člana uredniškega odbora. Spremembo v članstvu za leto 2022 je 
najavila tudi Mestna knjižnica Ljubljana.  

Konec leta 2021 je uredniški odbor dočakal v sestavi   

• Urška Bonin, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (v odstopu) 
• Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic 
• Polonca Kavčič, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
• mag. Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana 
• Klementina Kolarek, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
• Petra Makuc, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
• Primož Potočnik, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
• Anka Rogina, Mariborska knjižnica 
• dr. Andreja Videc in Lea Očko, Osrednja knjižnica Celje (Lea Očko je nadomestna 

članica, zaradi daljše odsotnosti Andreje Videc) 
• Jana Zeni Bešter, Mestna knjižnica Kranj 

 
V letu 2021 se je uredniški odbor sestal le na enem sestanku in sicer 20. oktobra 2021 preko 
ZOOM povezave. Tema sestanka so bili poročilo o delu v preteklem obdobju ter potrebne 
dopolnitve portala in program dela za leto 2022. Sicer so člani uredniškega odbora komunicirali 
po e-pošti. Glavna urednica je članico uredniškega odbora Petro Makuc na njeno željo 
podrobneje seznanila z delovanjem administrativnega vmesnika, vsem urednikom pa je po 
potrebi pomagala pri vnosu vsebin na portal. 

Štirje člani uredništva (Anka Rogina, Vesna Horžen, dr. Andreja Videc in mag. Aleš Klemen) so 
se udeležili sestanka na Ministrstvu za kulturo, kjer so obravnavali zahtevo za enostavnejšo 
dostopnost do vseh portalov, ki jih kreirajo splošne knjižnice ter zahtevo za boljši prikaz porabe 
sredstev, ki jih ministrstvo nameni knjižnicam. 

Glavna urednica je pripravila Poročilo o delu v letu 2020 in predlog Programa dela za leto 2022. 
Ta je bil poslan v potrditev vsem direktorjem OOK, saj nadzorni svet še ni bil imenovan. 

 

Zanesljivost delovanja portala 

Portal je v letu 2021 deloval zanesljivo. Zaznali smo tri krajše prekinitve dostopnosti. Po tem, 
ko smo o napaki obvestili vzdrževalca, so bile vse napake odpravljene v manj kot eni uri. Prav 
tako so bile hitro odpravljene tudi napake pri delovanju nekaterih funkcionalnosti (npr. 
iskalnik, koledar).   
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3. Vsebine na portalu 

Vsebine na portalu smo sproti dopolnjevali in posodabljali.  

• Med redne dopolnitve štejemo popravke spletnih povezav, popravke podatkov o 
knjižnicah (dodani so bili podatki o Facebook straneh in Youtube kanalih knjižnic), razne 
napovedi dogodkov, spremembe v rubrikah Ne zamudite, Ne spreglejte, objave 
natečajev, razpisov, itd. 

• V okviru interventne covid delovne skupine OOK smo zasnovali in vzpostavili stran 
Knjižnice v novi realnosti (https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-
realnosti/) s podstranema Knjižnice med epidemijo in Mediji o knjižnicah. Za potrebe 
objave smo zbrali statistične podatke ter izvedli anketo med knjižničarji. Rezultati so bili 
predstavljeni na spletnem posvetovanju sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 
Uporabnik v kontekstu sprememb 21. septembra 2021. Vse splošne knjižnice smo tudi 
prosili, da nam posredujejo po en reprezentativen prispevek, ki so ga v času omejene 
dostopnosti knjižnic pripravile v virtualnem okolju. Tako je nastal seznam Virtualne 
vsebine, kjer si je prispevke mogoče neposredno ogledati. Strani so bile objavljene 31. 
5. 2021, jih pa še dopolnjujemo.  

• Dopolnili in popravili smo besedila za strani, ki opisujejo sam portal (O strani, Pogoji 
uporabe, Izjava o dostopnosti, Varovanje zasebnosti). 

• Nekoliko je bila preoblikovala stran Razpisi, kjer so bili dodani zavihki. Objave so zdaj 
razdeljene po vsebini na Pozivi, Javni razpisi, Mednarodni razpisi. 

• Na osnovi podatkov iz BibSist  smo pripravili statistične podatke o splošnih knjižnicah 
za objavo na portalu. Ker se je pri BibSistu spremenila metodologija zbiranja nekaterih 
podatkov, so se spremenili nekateri kazalci (financiranje – prihodki; razporeditev 
delavcev po izobrazbi), zato ne moremo zagotoviti kontinuitete s podatki prejšnjih let. 
Novi statistični podatki so bili objavljeni 1. septembra.  

• Za enostavnejši dostop do portalov, ki jih kreirajo splošne knjižnice, smo povezave do 
portalov Kamra, Dobre knjige in Obrazi slovenskih pokrajin namestili v naslovno pasico 
portala. Povezave so omogočene tudi na straneh, ki se vsebinsko vežejo na posamezen 
portal (https://www.knjiznice.si/uporabniki/storitve/domoznanska-dejavnost/ , 
https://www.knjiznice.si/uporabniki/storitve/bralna-kultura-in-bralna-
pismenost/bralna-priporocila/). 

 

Promocija 

Splošne knjižnice portal promovirajo na svojih spletnih straneh. 16. novembra smo portal 
predstavili udeležencem izobraževanja za vnašalce na portal Obrazi slovenskih pokrajin. 
 
Obiskanost portala 
 
Za spremljanje obiskanosti portala uporabljamo tako Arnesovo storitev ARNES Analitika kot 
tudi Googlovo Google analytics.  

Po podatkih iz Google analytics je portal v letu 2021 obiskalo 14.186 uporabnikov (v l. 2020 
12.710 uporabnikov), strani pa so si ogledali 50.606-krat (lani 51.555-krat). ARNES Analitika je 
zabeležila 22.387 obiskov (lani 16.486 obiskov, vendar le od 12. 3. 2020 naprej) in 50.869 
ogledov strani (lani 40.416, vendar le od 12. 3. 2020 naprej).  

 

Največji obisk portala v enem dnevu je bil zabeležen ob Dnevu splošnih knjižnic, 19. 11. 2021 
(Google: 372 obiskov, Arnes: 403 obiskov).  

https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/
https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/
https://www.knjiznice.si/uporabniki/storitve/domoznanska-dejavnost/
https://www.knjiznice.si/uporabniki/storitve/bralna-kultura-in-bralna-pismenost/bralna-priporocila/
https://www.knjiznice.si/uporabniki/storitve/bralna-kultura-in-bralna-pismenost/bralna-priporocila/
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Slika 1: Ekranska slika Google analytics – pregled 

 

 
 

Slika 2: Ekranska slika ARNES Analitika – pregled 

 

 

 

Najbolj obiskani strani poleg vstopne domače strani sta bili Uporabniki – Gradivo in Uporabniki 
– Mreža knjižnic, sledili pa sta še Razpisi in natečaji ZSK ter Bralni klubi, značke in tekmovanja. 
20 najbolje obiskanih strani po obeh načinih zbiranja podatkov je prikazanih spodaj.  
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Slika 3: Ekranska slika Google analytics – najbolj obiskane strani 

 

 
 

Slika 4: Ekranska slika ARNES Analitika – najbolj obiskane strani 
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PRILOGA 2: 
 
Poročilo o delovanju Centra za spodbujanje bralne pismenosti v letu 2021 

 
 

Center za spodbujanje bralne pismenosti je namenjen knjižničarjem vseh slovenskih splošnih 
knjižnic z dolgoročnim ciljem, zagotoviti relevantne informacije o dogajanjih na področju bralne 
pismenosti in usmerjanja delovanja posameznih knjižnic na tem področju. Center za spodbujanje 
bralne pismenosti ima tako v vsakoletnem programu permanentno nalogo v slovenski knjižnični 
prostor prinesti tiste strokovne vsebine, tako v obliki izobraževalnih ali strokovno izpopolnjevalnih 
dogodkov kot v obliki strokovnih prispevkov ali monografij, ki bodo vplivale na izboljšanje 
kompetenc strokovnega kadra v knjižnicah. Prav tako pa v slovenski prostor prinaša inovativne 
pristope za spodbujanje bralne pismenosti pri izbrani ciljni skupini. 
 
Center pri svojem delovanju sledi usmeritvam Strokovnih priporočil in standardov za splošne 
knjižnice (2018-2028) ter Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019 
– 2030. Pomembno strokovno podlago delovanja Centra predstavlja tudi znanstvena monografija 
Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo, v kateri je avtorica dr. Polona 
Vilar postavila model proaktivne splošne knjižnice za bralno pismenosti in bralno kulturo. 
Monografija je za delovanje Centra ob vsej razpoložljivi strokovni in znanstveni literaturi na temo 
bralne pismenosti in bralne kulture izredno pomembna, ker prinaša rezultate raziskave, ki je bila 
opravljena v slovenskem prostoru, med slovenskimi splošnimi knjižničarji ter pri postavljanju 
modela proaktivne splošne knjižnice upošteva zakonitosti slovenskega knjižničnega prostora. 
 
Tako je Center za spodbujanje bralne pismenosti v preteklih treh letih deloval na dveh nivojih, 
vendar je v zadnjem letu glavnino delovanja usmeril na nacionalni nivo. Na prvem področju deluje 
kot bibliotekarski specializirani center v okviru nalog Mariborske knjižnice kot osrednje območne 
knjižnice in sega na nacionalni nivo, na drugem pa Center za spodbujanje bralne pismenosti 
dopolnjuje program Mariborske knjižnice na lokalnem nivoju.  

 
1. Nacionalni nivo delovanja Centra 

 
V sklopu nacionalnega nivoja delovanja smo v Centru za spodbujanje bralne pismenosti pripravili 
vlogo za kandidiranje na poziv Združenja splošnih knjižnic za pridobitev statusa kompetenčnega 
centra. Pri pripravi vloge smo izhajali le iz delovanja Centra in pri koordinaciji vsebin vloge nismo 
zajeli celotnega delovanja Mariborske knjižnice. Poziv za kompetenčne centre pa je naravnan 
tako, da naziv kompetenčnega centra prejme splošna knjižnica kot celota in ne le njena notranja 
organizacijska enota, ki se s specifičnim področjem ukvarja. Tako s prijavo na poziv nismo bili 
uspešni.  
 

1.1. Nacionalni medresorski program #športajmoinberimo 
 

Program #športajmoinbereimo 2020 ima korenine v dogodku, ki ga je Mariborska knjižnica 
pripravila v Evropskem tednu športa  in  Nacionalnem mesecu skupnega branja 2019. Takrat 
so trije vrhunski športniki, mag. Katja Koren Miklavc, Primož Kozmus in Mitja Robar, spregovorili 
mladim športnikom - dijakom in učencem o branju, izzivih športne kariere in o pomenu mentalne 
priprave ter tako povezali šport in branje.  
#športajmoinberimo v letu 2021: pet mest, pet osrednjih območnih splošnih knjižnic, petnajst 
vrhunskih športnikov in športnic, 242 dijakov in dijakinj športnih oddelkov ter 18 učencev in učenk 
s statusom perspektivnega športnika in športnice. Pet gimnazij, dve osnovni šoli, trinajst 
pedagogov, pet knjižničark in sedem partnerjev. Ter precej dobrih misli in vsaj deset knjižnih 
namigov. 
Olimpijski komite Slovenije (OKS) – Združenje športnih zvez, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Javna agencija za knjigo, Združenje 
splošnih knjižnic ter Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice so tudi v letu 
2021 v mesecu septembru izpeljali program #športajmoinberimo. Dogodki so se povezovali z 
Evropskim tednom športa (ETŠ), dnevom slovenskega športa in Nacionalnim mesecem 
skupnega branja (NMSB) 2021. 
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Tudi letos smo videli, da mladi zelo radi spregovorijo s športniki najvišjega ranga o svojih športnih 
željah, ambicijah in da se s tem dotaknejo tudi teme branja kot načina psihološke priprave ali 
krepitev svojih miselnih sposobnosti. Še v večji meri pa se je pokazalo, da ko mlade nekaj zanima, 
čas teče hitreje in da ni nobeno srečanje predolgo. Vodilo programa ostaja sedaj že tretje leto 
nespremenjeno: povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi v živem 
stiku, v neposredni povezavi, brez filtrov družabnih omrežji. Z izredno dozo iskrenosti, tudi in 
predvsem o branju ter športu.  
»Dokler nimaš znanja, ne moreš filtrirati, kaj je neumno, lažnivo ali celo škodljivo na socialnih 
omrežjih. Da lahko filtiraš, rabiš znanje. Znanje pa je v knjigah.« »Ko je vse razpadalo, me je 
knjiga vrnila, ena konkretna knjiga, nazaj na tirnice.«  »Pomembno se je truditi, da se vedno bolj 
približaš najboljši verziji sebe. In da si tukaj, v tem trenutku. To si lahko tudi s knjigo.« »Da se 
postaviš na rob velikanke, traja vsaj deset let. V tem času zgradiš zaupanje do tistih ob tebi.« »Za 
branje imate še čas, za šport pa je čas sedaj.« »Ej, ni frke, če zamudiš na štart, glavno je, da 
prideš prvi v cilj.« »Naši možgani so zelo zanimivi. Nanje lahko vplivaš z manipulacijo ali z 
inspiracijo. Samo, da to spoznaš, moraš tudi kaj prebrat.« »Pot je pomembnejša kot cilj. Šport je 
nefer, ker nagrajuje le prve. Če pa šport ostane v vašem življenju, ste zmagali.« «Šport je naša 
osebna identiteta in težko je, ko enkrat nehaš tekmovati.« »Ne pozabite pisati z roko. Le tako 
lahko včasih pokažete znanje. Da znate še kaj napisati.« 
Misli, ki odkrivajo moč in vpliv branja na razvoj posameznika, ob tem nam pokažejo, kako izjemno 
močni zagovorniki in promotorji branja so vrhunski športniki. Ne samo za mlade športnike, temveč 
tudi za vse druge, predvsem odrasle. Zakaj? Ker v športnike verjamemo. 
V Mariborski knjižnici smo povabili k sodelovanju Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja v Kopru, 
Mestno knjižnico Kranj, Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto in Pokrajinsko in študijsko knjižnico 
Murska Sobota.   Z mladimi športniki iz Gimnazije Koper so spregovorili vrhunski športnici 
jadralka Tina Mrak in plavalka Anja Klinar ter paraolimpijec Darko Đurić. V Kranju so svoje misli 
razodeli športna plezalka Mia Krampl, smučarski skakalec Peter Prevc in hokejist Marcel 
Rodman.  V Mariboru se je iskrilo od iskrenosti, ki so jo mladim podarili kanuist na divjih 
vodah Simon Hočevar, smučarska tekačica Petra Majdič in rokometaš Luka Žvižej. V Murski 
Soboti so mlade povabili v svet branja in zdravega odnosa do družabnih omrežji atletinja Anja 
Valant, nogometaš Žiga Kous in Sašo Popovič (kickboxing in taekwon do). V Novem mestu pa 
so mladim svoje bogate izkušnje podelili   rokometaš Uroš Zorman, atlet Primož Kobe in alpski 
smučar Andrej Miklavc.   
Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice je skladno z določili pogodbe, ki jo 
je sklenil z OKS, izpeljal naslednje aktivnosti: 

- načrtoval in koordiniral ter vsebinsko zastavil nacionalni medresorski program 
#športajmoinberimo; 

- aktivno sodeloval z OKS pri pripravi celostne podobe nacionalnega medresorskega 
programa #športajmoinberimo ter pri distribuciji promocijskega materiala; 

- s partnerji v programu dogovoril ter zagotovil prostor, varnostno in tehnično osebje, 
kompetenten kader in opremo za vse aktivnosti nacionalnega medresorskega programa 
#športajmoinberimo; 

- svetoval partnerjem v programu (vabila za športne oddelke gimnazij, priporočila NIJZ, 
vabila za deležnike v lokalnem okolju, protokol dogodka); 

- izvajal ter sodeloval pri promociji programa v širši in strokovni javnosti; 
- aktivno sodeloval z OKS in upošteval vsa navodila glede izvedbe vsakega posameznega 

dogodka;  
- spremljal in opozarjal partnerje v programu na uporabo predpisane celostne podobe, 

tekstov in vsebin ETŠ, ki so pomembne zaradi pogodbenih obveznosti OKS do nosilca 
na EU ravni; 

- vzpostavil in vzdrževal sprotno komunikacijo z OKS o vseh pomembnih dejstvih, vezanih 
na nacionalni medresorski program #športajmoinberimo; 

- predstavljal nacionalni medresorski program #športajmoinberimo na lokalni ravni in na 
nacionalni ravni; 

- predstavljal in napovedoval dogodke nacionalnega medresorskega programa 
#športajmoinberimo  v medijih na lokalni in nacionalni ravni; 

- promoviral dogodke v nacionalnem medresorskem programu #športajmoinberimo; 
- pripravil izhodišča in koordiniral usklajevanje smernic za spodbujanje branja med mladimi 

športniki in športnicami ter pripravil predlog akcijskega načrta za izvajanje smernic (npr. 
priprava predavanja za starše preko zoom v jesenskem terminu);  
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- sodeloval pri pripravi strokovnih podlag za umestitev branja na področje psihološke 
priprave mladega športnika (pridobitev mnenja in izhodišč športnega psihologa); 

- sodeloval pri oblikovanju seznama gradiva na temo gibanje in šport; 
- sodeloval pri pripravi predloga za redno mesečno rubriko knjižnih priporočil pod 

sloganom #športajmoinberimo; 
- priprava vsebin za objavo na družabnih omrežjih Mariborske knjižnice in partnerskih 

knjižnic, 
- koordiniral prevod spletne strani #športajmoinberimo na spletni strani Mariborske 

knjižnice v angleščino 
Center za spodbujanje bralne pismenosti je bil tudi aktivno vključen v načrtovanje in izvajanje 
promocije nacionalnega medresorskega programa #športajmoinberimo 2021: 

- v okviru Kulturnega bazarja 2021 (na spletni strani in nacionalnem strokovnem 
usposabljanju) ter obveščanje koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v osnovnih in 
srednjih šolah ter knjižnicah – najava dogodkov ter objava gradiva;  

- na Kulturnem bazarju v regiji, 15. november 2021 v Mariboru; 
- na spletnih straneh vseh petih osrednjih območnih knjižnic ter na portalu knjižnice.si 

(primer: https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimoprojekt.html;  
https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimo-v-mariboru.html;  
https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimo.html 
https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimokranj.html 
https://nmsb.pismen.si/medijsko-sticisce/ 
https://www.knjiznice.si/dogodki/sportajmo-in-berimo/ 
https://www.knjiznice.si/dogodki/sportajmo-in-berimo-2/ 
https://www.jakrs.si/bralna-kultura/sodelovanje/sportajmoinberimo 
https://www.mkk.si/asset/GvQNqQKtJrHYocDEr 

- https://beta.ms.sik.si/en/dogodki-in-obvestila/dogodek-
podrobnosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=620&cHash=06e3abde39899093e13aeffb11ff
d802 

- https://ewos.olympic.si/2021/09/21/sportajmo-in-berimo/ 
- https://www.nm.sik.si/si/napovednik/detajl/?id=4958 
- na portalu Evropski teden športa (najava vseh dogodkov, objava gradiv); 
- na spletni strani Dober tek, Slovenija (v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in NIJZ – 

najava dogodkov in objava gradiv); 
- v reviji Bukla; https://www.bukla.si/revija-bukla/vse-ima-svoj-zacetek-in-konec-razen-

klobase-ta-ima-dva-konca.html 
- v Knjižničarskih novicah: https://knjiznicarske-novice.si/novica/910/pokazi 
- na portalu Nacionalnega meseca skupnega branja 2021 
- umeščenost v strokovni dogodek ABC bralne pismenosti III: vezano na predavanje 

športne psihologinje Andreje Holsedl: https://www.youtube.com/watch?v=9ZwJXL-
me44: 

- na RTV Maribor. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174809421 

Kot trajnostni učinek programa v letu 2021 lahko posebej izpostavimo pripravo smernic za 
spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami, v sodelovanju z Mestno knjižnico 
Ljubljana, Pionirsko - centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Fakulteto za šport ter 
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izbor kakovostne literature za otroke in mladostnike 
ter izbor strokovne literature na temo športa in gibanja, ter v sodelovanju z revijo Bukla  
dogovor o redni rubriki za bralna priporočila #športajmoinberimo v reviji, ta rubrika bo po 
dogovoru prisotna tudi na spletnih straneh OKS in partnerjev v programu in tudi najavljena na 
straneh OKS kot začetek druge sezone: https://www.olympic.si/novica/1778 
Izkazalo pa se je, da na pogovorih o knjigah in športu z mladimi ne moremo mimo hrane. Lansko 
leto je mlade s svojo življenjsko filozofijo o življenju kot pohani kuri navdušil Filip Flisar. Letos je 
vpogled v premagovanje samega sebe na poti do vrhunskega športnika s pomočjo primerjave o 
hrani podal še en mojster belih strmin, vrhunski smučar Andrej Miklavc, tudi avtor knjige. »Vse 
ima svoj začetek in konec, razen klobasa. Ta ima dva konca!« 
Ocenjujemo, da smo v programu #športajmoinberimo v letu 2021 nadgradili temeljne korake, ki 
vodijo k uresničevanju smernic za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami ter 
predvsem k uresničevanju prve od sedmih smernic, in sicer ustvarjanje okolja, v katerem bo in 
je branje knjig sprejeto kot del razvoja mladih športnikov in športnic ter jim omogoča lažje, boljše, 
uspešnejše in učinkovito usklajevanje športnega, akademskega (šolskega) ter osebnostnega 

https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimoprojekt.html
https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimo-v-mariboru.html
https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimo.html
https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimokranj.html
https://nmsb.pismen.si/medijsko-sticisce/
https://www.knjiznice.si/dogodki/sportajmo-in-berimo/
https://www.knjiznice.si/dogodki/sportajmo-in-berimo-2/
https://www.jakrs.si/bralna-kultura/sodelovanje/sportajmoinberimo
https://www.mkk.si/asset/GvQNqQKtJrHYocDEr
https://beta.ms.sik.si/en/dogodki-in-obvestila/dogodek-podrobnosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=620&cHash=06e3abde39899093e13aeffb11ffd802
https://beta.ms.sik.si/en/dogodki-in-obvestila/dogodek-podrobnosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=620&cHash=06e3abde39899093e13aeffb11ffd802
https://beta.ms.sik.si/en/dogodki-in-obvestila/dogodek-podrobnosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=620&cHash=06e3abde39899093e13aeffb11ffd802
https://ewos.olympic.si/2021/09/21/sportajmo-in-berimo/
https://www.nm.sik.si/si/napovednik/detajl/?id=4958
https://www.bukla.si/revija-bukla/vse-ima-svoj-zacetek-in-konec-razen-klobase-ta-ima-dva-konca.html
https://www.bukla.si/revija-bukla/vse-ima-svoj-zacetek-in-konec-razen-klobase-ta-ima-dva-konca.html
https://knjiznicarske-novice.si/novica/910/pokazi
https://www.youtube.com/watch?v=9ZwJXL-me44
https://www.youtube.com/watch?v=9ZwJXL-me44
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174809421
https://www.olympic.si/novica/1778
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življenja. Ob tem pa smo kot rezultat sodelovanja med partnerji (npr. mesečna rubrika), vzpostavil 
posamezne aktivnosti, ki nas zavezujejo k razvijanju tega programa tudi v prihodnjem letu. 

V letu 2021 smo v sklopu tega programa nadaljevali z mesečnimi priporočili izbora kakovostne 
literature za mlade in odrasle. Ta izbor kakovostne literature vsak mesec posreduje OKS  po svoji 
elektronski publikaciji vsem naročnikom (E-krogi), seznami pa so dostopni tudi na spletni strani 
Mariborske knjižnice. Namen izbora kakovostne literature je, da različnim posameznikom (mladim 
športnikom, trenerjem, športnim pedagogom, staršem mladih športnikov) odkrijemo v kakovostni 
literaturi tiste vsebine, ki niso na prvo žogo športne vsebine, a v vsebini odkrivajo športne vrednote 
in vse tiste teme, ki lahko mlademu posamezniku pomagajo na poti osebne, strokovne in športne 
poti. Odraslim, ki spremljajo mlade, pa lahko knjiga ponuja priložnost za pogovor z mladimi ali pa 
jim omogoča vpogled, ki ga posamezniku ponuja le kakovostna literatura.  
 
Ob mesečnih bralnih spodbudah, ki so predstavljene na spletni strani OKS in na spletni strani 
sodelujočih knjižnic, smo v sklopu tega projekta prejeli tudi povabilo k sodelovanju iz osnovnih in 
srednjih šol. Sodelujoči v programu smo v različnih okoljih v Sloveniji predstavili povezovanje 
športa in branja, predvsem povezavo  ter vpliv gibanja in branja na razvoj možganov, ter izbrana 
knjižna priporočila na razrednih urah, pri urah športne vzgoje, pri urah slovenščine in na srečanjih 
športnih pedagogov ter trenerjev. 
 
Sodelovali smo pri postavljanju in urejanju samostojne spletne strani tega programa znotraj 
spletnih strani OKS. Stran je umeščena v oddelek, ki je namenjen vrhunskim športnikom ter 
znotraj vsebin, ki so vezane na dvojno kariero športnika.  
 
Pri evalvaciji programa v letu 2021 smo ugotovili, da je pet knjižnic in pet dogodkov maksimalno 
število, ki ga lahko umestimo v en mesec, zato smo v mesecu oktobru začeli pripravljati nov 
format programa in drugačno umeščenost v programe OKS. Do meseca novembra smo pripravili 
izhodišča in po dogovoru z OKS, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za šolstvo povabili k 
sodelovanju devet splošnih knjižnic iz devetih krajev. Tako bo program v letu 2022 potekal čez 
celo koledarsko leto, izjema bodo januar, julij in avgust. 
 

1.2. Strokovni posvet ABC bralne pismenosti III 
 

Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice je letos že tretjič pripravil strokovni 
dogodek, namen katerega je ustvarjanje pozitivnega družbenega okolja za spodbujanje bralne 
pismenosti in krepitev strokovnih kompetenc splošnih knjižničarjev. 
Strokovni dogodek z naslovom ABC bralne pismenosti je bil do leta 2021 izpeljan dvakrat, in sicer 
leta 2019 ABC bralne pismenosti in leta 2020 ABC bralne pismenosti II, a v dveh različnih formah. 
Prvič je bil izpeljan 28. maja 2019, ko je potekal med 9.30 in 17.30 s tremi odmori, drugič pa med 
5. in 9. oktobrom 2020, ko so bila na programu enourna predavanja. Zvrstilo se je sedem 
predavanj. Prvo leto je potekal v fizičnem prostoru, v letu 2020 pa se je zaradi epidemioloških 
razlogov preselil na spet z uporabo zoom aplikacije. Predavanja so potekala v živo in se ob 
samem poteku snemala, posnetki predavanj pa so bili po avtorizaciji objavljeni na spletni strani 
Mariborske knjižnice, kjer jih je možno pogledati še danes. Ta strokovni dogodek v letu 2020 je 
bil prvi strokovni dogodek v knjižničnem prostoru, ki je bil izpeljan na takšen način: s pomočjo 
zoom aplikacije, s predavanji v živo, moderiranjem in možnostjo zastavljanja vprašanj v 
klepetalnici. Nekaj, kar je danes, v novembru 2021, utečen način izvedbe strokovnih dogodkov. 
Tako je bil zastavljen tudi strokovni dogodek ABC bralne pismenosti III. 
V petih dneh se je na programu zvrstilo petnajst predavateljic in predavateljev, ki so v 
popoldanskem terminu izpeljali v živo predavanje v obsegu ene pedagoške ure. Na dogodku smo 
dnevno zabeležili med 130 in 173 udeležencev, številka je odstopala glede na posamezni dan 
in posamezno uro. Iz ankete smo ugotovili, da je bil delež udeležencev glede na celotedensko 
prisotnost ali dnevno udeležbo razdeljen približno na polovico. 
Tema tokratnega strokovnega dogodka, ki je potekal med 5. in 8. oktobrom in je bil umeščen v 
zadnji teden Nacionalnega meseca skupnega branja in v Teden otroka, je bila vezana na 
razmišljanje o tem, ali sta radovednost in navdušenje lahko ključna za spodbujanje bralne 
pismenosti. Rahlo netipično za takšne strokovne dogodke je bilo to, da so bili predavatelji v 
program razvrščeni po abecedi osebnega imena. Udeleženci smo v uvodnem nagovoru dobili 
vpogled v odločitev za takšno razvrstitev, saj se je srečanje pričelo z uganko: »Kaj je v vaši lasti 
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vse vaše življenje, že od rojstva, čeprav to mnogi uporabljajo pogosteje kot vi?« Tako je bilo 
postavljeno izhodišče za razmišljanje o povezavi radovednosti, navdušenja in spodbujanja bralne 
pismenosti. Pri pripravi smo izhajali iz stališča, da lahko radovednost in navdušenje prebudimo v 
otroku, mladostniku in odraslem le, če se mu približamo in ga vsaj malo spoznamo. Slednje pa je 
možno praviloma le, če se iz formalnega prostora priimka premaknemo v intimen prostor 
imena. Tako smo po abecedi, ki je najpogosteje najpomembnejši kriterij razvrščanja, hkrati pa 
osnova, da lahko beremo, pišemo, sanjamo, sledili predavateljicam in predavateljem. S tem smo 
želeli sporočiti tudi, da ni receptov pri bralni pismenosti in bralni kulturi. Potreben je individualni 
pristop, kjer nekoga spoznaš po imenu. Pri predavateljski dvojini je bil kriterij ime prvega avtorja 
prispevka. Izjema je bila prisotna le pri zaključku programa: gostoljubje in vloga gostitelja nosita 
svoje zakonitosti, ki premagajo tudi abecedo, tako je bila gostiteljica dogodka uvrščena v 
zaključek programa.  

Program je oblikovalo petnajst predavateljic in predavateljev, in sicer našteti po abecedi imen: 
Alenka Štrukelj, Andreja Holsedl, Barbara Gradišnik; Bernarda Žarn, mag. Darja Lavrenčič 
Vrabec, mag. Ester Možina, dr. Igor Saksida in Rok Terkaj – Trkaj, dr. Miha Kovač, dr. 
Nataša Demšar Pečak, dr. Sandra Mršnik in dr. Nina Novak, dr. Tina Bilban, Tina Božičnik, 
dr. med in dr. Sabina Fras Popović.  

Pet dni strokovnega programa v zoom okolju je pokazalo tudi vse prednosti tako organiziranih 
srečanj. V petek zvečer, ko so se predavanja končala in smo slišali zaključno besedo 
organizatorjev, je bilo »priklopljenih« 117 udeleženk in udeležencev. Ne grede na to, da 
pogrešamo osebne stike, pa je dostop do zanimivih vsebin postal precej lažji in s tem je domet 
večji. Dejstvo je, da takšen način podajanja vsebin zahteva več koncentracije tako od 
predavateljev kot od udeležencev (na kar pogosto opozarjajo tudi predavatelji iz Arnesa npr. Maja 
Vreča v prispevku na strokovnem srečanju Mladi bralec in digitalni svet), zato je smiselna 
drugačna časovna porazdelitev. In v primeru tega dogodka, ki je že drugič zapored razporejen po 
dnevih in posamezni programski dan ne presega treh ur skupne izvedbe, je mogoče ohraniti 
potrebno koncentracijo pri vseh vpletenih, kar je razvidno tudi iz povratnih odgovorov 
udeležencev in udeleženk.   
Tudi tokrat smo pridobili potrebna dovoljenja za objavo posnetkov, žal ne od vseh predavateljev. 
Posnetki predavanj so dostopni na spletni strani Mariborske knjižnice. Tudi tokrat se je izkazalo, 
da je postopek avtorizacije in pridobivanja soglasji od predavateljev zahteval več časa, kot smo 
predvideli. Številke nam sporočajo, da so bila posneta predavanja ponovno ogledana med 
trinajstkrat in triinsedemdesetkrat. Največ ponovnih ogledov ima predavanje športne 
psihologije Andreje Holsedl. Ta tema, torej povezovanje in promocija branja skozi šport, je na 
samem dogodku prejela največ odmevov v smislu, da o tem premalo govorimo in da je zelo 
pomembna za celosten razvoj mladostnikov in mladostnic. Zato je bila že v oktobru sprejeta 
programska usmeritev za ABC bralne pismenosti  IV, ki se bo usmeril v ožje področje bralno 
spodbujevalnih razmišljan in strategij, in to prav znotraj športa. V mesecu novembru je tako prišel 
predlog, da bi NMSB 2022 imel tematsko sporočilo vezano na gibanje in branje ter tako nagovarja 
obe za življenje ključni aktivnosti.  

Tako kot v letu 2019 in 2020 smo tudi v letu 2021 med udeleženci strokovnega dogodka izpeljali 
anketo, s katero smo želeli ugotoviti vpliv strokovnega dogodka na razvoj kompetenc 
strokovnega kadra. Anketo smo izpeljali s pomočjo spletne ankete 1Ka, pri pripravi in analizi 
ankete je sodelovala  sodelavka Irena Sirk iz IT službe.  

Glede na trend, ki ga lahko zaznavamo skozi triletno obdobje evalvacije tega strokovnega 
dogodka, beležimo povišan odziv anketirancev. Prvo leto smo beležili 58 odstotno odzivnost, 
drugo leto 57 odstotno odzivnost, tretje leto, torej v letu 2021 pa že 60 odstotno odzivnost. V 
lanskem letu smo imeli tudi daleč največji vzorec, in sicer 198 odgovorov. Po rezultatih ankete 
ugotavljamo, da ima dogodek že pomembno vlogo pri strokovnem izpopolnjevanju in 
usposabljanju kadra na tem področju, saj je kar 90 odstotkov anketirancev po udeležbi na tem 
strokovnem dogodku razmišljalo o nujnosti takšnih izobraževanj in strokovnih 
usposabljanj, saj jim nudijo vpogled v dogajanje na različnih ravneh. Še večji odstotek pa je 
tistih, ki so po udeležbi na strokovnem dogodku skozi lastno spraševanje iskali možnosti, da bodo 
kaj od vsebin, ki so jih slišali na dogodku, prenesli v svojo prakso. Takšnih je bilo 96 odstotkov.  

Anketa med udeleženci je pokazala, da jim udeležba na dogodku pomaga bolj razumeti njihovo 
poklicno vlogo in prispevek pri spodbujanju bralne pismenosti, osebno vlogo in prispevek pri 
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spodbujanju bralne pismenosti in nujnost sodelovanja različnih akterjev na tem področju. V res 
veliki večini (v letu 2019 88 odstotkov, v letu 2020 90 odstotkov, v letu 2021 pa kar 93 odstotkov) 
so prejeli informacije, zaradi katerih se počutijo bolj kompetentne za promocijo branja, se 
počutijo bolj samozavestni (v letu 2019 88 odstotkov, v letu 2020 92 odstotkov in v letu 2021 93 
odstotkov) pri delu, ki ga opravljajo in se počutijo bolj povezani z drugimi (82 odstotkov) pri 
njihovih prizadevanjih. Za oblikovanje vsebinskih usmeritev Centra je pomembna tudi ugotovitev 
iz ankete, da je velika večina udeležencev (v letu 2020 92 odstotkov, v letu 2021 pa je bilo takšnih 
96 odstotkov) ocenila, da je na strokovnem dogodku ABC bralne pismenosti prejela informacije, 
zaradi katerih so vedno bolj prepričani, da gre pri branju za izredno kompleksno področje, 
bolj kompleksno kot so si predstavljali. Z izbranimi poudarki smo v že večkrat predstavljenih 
raziskavah udeležencem predstavili nov vpogled. Tako delež udeležencev (63 odstotkov) pred 
udeležbo na dogodku ni vedel, da obstajajo t.i. bralne mreže, da obstaja v Sloveniji posebna 
spletna stran, namenjena družinski pismenosti (takšnih je bilo 61 odstotkov), da univerzitetno 
izobraženi odrasli v Sloveniji berejo enako pogosto kot srednješolsko izobraženi odrasli Švedi in 
Danci (takšnih je bilo 82 odstotkov). Še vedno je prevelik delež takšnih, ki še vedno ne vedno, da 
lahko dogodke na portal Nacionalnega meseca skupnega branja vnašamo celo leto (takšnih je 
bilo 48 odstotkov) in da je radovednost prirojena (takšnih je bilo 51 odstotkov).  

V tokratni anketi smo postavili tudi dve novi vprašanji, ki jih v preteklih letih nismo vključevali, 
vezani pa sta na nalogo Centra za spodbujanje bralne pismenosti na področju krepitve strokovnih 
kompetenc. Udeleženci so v izredno veliki večini (takšnih je bilo 93 odstotkov) na strokovnem 
dogodku prejeli informacije, ki vplivajo na njihovo samozavest pri delu, ki ga opravljajo. 
Udeležba na tem strokovnem dogodku je vplivala tudi na njihovo motiviranost, saj je kar 95 
odstotkov anketirancev ocenilo, da so pridobili na tem strokovnem dogodku informacije, zaradi 
katerih se počutijo bolj motivirane. Nezanemarljiv je tudi podatek, da kar 97 odstotkov 
anketirancev meni, da so po udeležbi na strokovnem dogodku videli večji smisel v tem, kar 
počnejo na področju bralne pismenosti in gradnji bralne kulture in kar 96 odstotkov se jih 
je po dogodku bolj zavedalo pomena njihovega dela na področju spodbujanja bralne 
pismenosti in gradnje bralne kulture. Tudi na tem področju je pomembna povezanost med 
posamezniki v tej bralni skupnosti, zato je pomembno, da je kar 85 odstotkov (v letu 2020, ko 
smo prvič zastavili to vprašanje, je bil odstotek 82) anketirancev ocenilo, da so na 
strokovnem dogodku pridobili informacije, zaradi katerih se počutijo bolj povezani z 
drugimi pri njihovih prizadevanjih.  
Zanimala nas je tudi ustreznost strokovnega dogodka v zoom okolju in ugotovili smo, da je 
takšna oblika za veliko večino (94 odstotkov)  ustrezna.  Po rezultatih ankete lahko ugotavljamo, 
da ima dogodek vpliv na strokovne kompetence posameznikov in širi poznavanje področja.  

V anketi smo preverili tudi zaznavo nove oblike promocije strokovnega dogodka med udeleženci, 
torej podcastov, koncept katerih je predstavljen v naslednjem podpoglavju tega poročila, na tem 
mestu želimo podati le ugotovitve iz raziskave med udeleženci strokovnega dogodka. Informacijo 
o tem, da smo kot napovednik strokovnega dogodka ABC bralne pismenosti III pripravili serijo 
podcasov, je na samem dogodku prvič slišalo 48 odstotkov anketirancev, kar je manj kot 
polovica. Iz tega sklepamo, da smo dobro polovico vseh udeležencev nagovorili s podcasti 
že pred samo udeležbo na tem strokovnem dogodku. Podcaste je v promociji strokovnega 
dogodka zaznalo 69 odstotkov udeležencev, katerega od podcastov je poslušalo 58 odstotkov 
in 90 odstotkov anketirancem je poslušanje podcastov zanimiva oblika za predstavljanje 
vsebin s področja bralne kulture in bralne pismenosti, čeprav jih le 40 odstotkov spremlja tudi 
druge podcaste s tega ali sorodnega področja. Iz tega lahko sklepamo, da smo z zastavljenim 
načinom nagovorili pomemben delež udeležencev strokovnega dogodka.  

Iz teh podatkov lahko sklepamo, da je dogodek v zelo kratkem triletnem roku pomembno vplival 
na krepitev strokovnih kompetenc na tem področju. Iz analize prijav na dogodku pa smo razbrali, 
da med udeleženci še vedno prevladujejo udeleženci iz vzgojno izobraževalnih zavodov pred 
udeleženci iz splošnih knjižnic.  

 

 

 

 
1.3. Podcasti 
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V okviru strokovnega dogodka smo v Centru za spodbujanje bralne pismenosti objavili tudi serijo 
podcastov, v katerih povezujemo navdušenje, radovednost in bralno pismenost ter predstavljamo 
predavateljice in predavatelje strokovnega dogodka. Za serijo podcastov Centra za spodbujanje 
bralne pismenosti z naslovom ABC bralne pismenosti je Mariborska knjižnica prejela nagrado 
Združenja splošnih knjižnic za inovativni pristop k strokovnemu delu za leto 2021.  
Razlogi za projekt podcasti ABC bralne pismenosti III so bili: promocija in napoved strokovnega 
dogodka ABC bralne pismenosti III na inovativen način ter ustvarjanje dodatnega 
komunikacijskega kanala za ozaveščanje strokovne in širše splošne javnosti o pomenu bralne 
pismenosti ter gradnji bralne kulture v širšem javnem prostoru. Projekt smo vezali na doseganje 
ciljev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti in uresničevanje strokovnih priporočil za 
splošne knjižnice. Nastajanje prvih podcastov v Mariborski knjižnici je zahtevalo izredno tesno 
sodelovanje IT službe in Centra za spodbujanje bralne pismenosti. Na strokovni dogodek smo 
želeli strokovne kolege in kolegice, ti so bili tudi primarna ciljna skupina, povabiti drugače kot le z 
elektronsko pošto. V petnajstih podcastih smo v petnajstih minutah skozi vsaj petnajst knjižnih 
namigov predstavili petnajst predavateljev in predavateljic strokovnega dogodka ABC bralne 
pismenosti. Namesto utečene predstavitve sodelujočih na strokovnem dogodku z navajanjem 
različnih referenc, ki so javno dostopne na en klik, smo se odločili, da sodelujoče predstavimo s 
pomočjo kakovostnih knjig.  
Podcastov v času sprejemanja odločitve o pripravi podcastov v Mariborski knjižnici (februar 2021) 
ni ponujala nobena slovenska splošna knjižnica. Ne v obliki napovednika za strokovni ali kakšen 
drug dogodek, kot tudi ne kot obliko knjižnih priporočil.  
V utemeljitvi za prejem nagrade Združenja splošnih knjižni je zapisano: »Podcasti Centra za 
spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice so inovativen način ozaveščanja strokovne 
(knjižničarji!) in širše splošne javnosti o pomenu bralne pismenosti ter gradnji bralne kulture v 
širšem javnem prostoru. Projekt podcastov se navezuje tudi  na doseganje ciljev Nacionalne 
strategije za razvoj bralne pismenosti in uresničevanje strokovnih priporočil za strokovne 
knjižnice. Knjižnica je s podcasti na strokovni dogodek ABC bralne pismenosti III želela povabiti 
knjižničarje (primarno ciljno skupino) na inovativen način. Projekt predstavlja drugačen pristop k 
podajanju vsebine določenega dogodka ali določene storitve. Knjižnica je pri pripravi strokovnega 
dogodka ABC bralne pismenosti III uspešno uporabila možnosti sodobne tehnologije v obliki 
podcastov, kar je novost v knjižničnem prostoru. Možnost, da si uporabniki vsebine podcastov 
izberejo, naročijo in jih poslušajo, kadar to želijo, predstavlja veliko prednost v današnjem hitrem 
načinu življenja. Pojmi, ki opredeljujejo podcaste so: samodejnost, pretočnost, frekventnost 
(pogostnost) in dostopnost. Podajanje vsebin na temo bralne kulture in bralne pismenosti je tako 
za uporabnike sodobnejše, dostopnejše in posega izven zidov knjižnice ali ozkih strokovnih 
krogov. Promocija dogodka ABC bralne pismenost na ta način prinaša tudi vsebinsko zelo 
kvaliteten in bolj oseben nagovor in motiviranje udeležencev, predstavitev predavateljev s 
pomočjo kakovostnih knjig in bralnih namigov, povezanih s temo, ki jo bo predstavljal posamezni 
predavatelj, ustvarjalci strokovnega dogodka (predavatelji) so predstavljeni skozi prizmo asociacij 
med njihovim delom in izbrano/predstavljeno knjigo. Rezultat projekta je t.i. model petih korakov, 
ki bo izhodišče za pripravljanje podcastov v prihodnje in je lahko uporaben tudi za druge knjižnice. 
Rezultat projekta sta tudi dva krajša video posnetka. Eden promovira izgradnjo nove osrednje 
knjižnice in novo ponudbo podcastov. Uporabljen je bil za promocijo nove storitve, podcastov. Na 
drugem posnetku so predstavljeni napotki, kako pripraviti podcast. Tretji rezultat projekta je 
vzpostavljen drugačen dostop tudi do bralnih priporočil in novo znanje, kako pripraviti in izpeljati 
podcaste. Projekt je bil predstavljen tudi kot vzorčni primer na nacionalnem posvetu Bralnega 
društva Slovenije z naslovom Zapeljevanje v branje  ali kako branje živi na spletu. Vzpodbudni 
so tudi kvantitativni rezultati (število prenosov, domet ipd.)« 
Uporaba podcastov odpravlja komunikacijske omejitve in dejavnike, ki omejujejo rast spletnega 
radia. Nova vloga tehnologije v tem primeru je, da vključi uporabnike, ki so odtujeni od 
tradicionalnih medijev. Možnost, da si vsebine podcastov izberemo, naročimo in jih poslušamo, 
kadar to želimo, predstavlja veliko privlačnost v današnjem načinu življenja, kjer postajata čas in 
izbira privilegij. Pojmi, ki opredeljujejo podcaste, so: samodejnost, pretočnost, frekventnost 
(pogostnost), dostopnost. Do vsebine podcastov lahko uporabniki dostopajo s pomočjo 
odjemalcev za spremljanje podcastov. Mi smo izbrali Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, 
PocketCasts in Deezer. 
 
Posamezne epizode podcastov so poimenovane po knjižnih delih, ki so predstavljena. 
 

https://www.mb.sik.si/podcasti.html
https://www.mb.sik.si/podcasti.html
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Rezultat  projekta je model petih korakov, ki bo izhodišče za pripravljanje podcastov v prihodnje 
in je lahko uporaben tudi za druge knjižnice: 

1. korak: izbira vsebine in imena 
Prve podcaste, ki smo jih v Mariborski knjižnici pripravili, smo naslovili z ABC bralne pismenosti. 
Avtorica in podajalka vsebine dr. Sabina Fras Popovič je pripravila 15 podcastov z razmišljanji o 
vsebinskih smereh strokovnega dogodka ABC bralne pismenosti III, ki je potekal v Mariborski 
knjižnici v obliki ZOOM konference v času med 4. in 8. oktobrom 2021. Z objavami podcastov 
smo pričeli v mesecu juniju 2021. Izbiro imena podcasta je smiselno izbrati po sistemu 
povezljivosti z določeno vsebino, ki jo knjižnica opravlja. 

2. korak: naslovnica 
Za naslovnico je bilo uporabljeno oblikovanje, ki je bilo namenjeno dogodku ABC bralne 
pismenosti III in ima prepoznavni videz že tretje leto. Pri pripravi podcastov je pomembna tudi 
celostna grafična podoba. 

3. korak: izbira opreme 
Uporabili smo opremo, ki jo imamo trenutno na voljo v knjižnici. Snemanje je potekalo na 
prenosniku s pomočjo brezplačnega  programa Audacity. Med snemanjem smo ugotovili, da bi 
nujno potrebovali ustrezni profesionalni mikrofon. Zvok posnetka v zvočnih podcastih je, poleg 
vsebine, najbolj pomembna komponenta. 

4. korak: urejanje 
Posnetke smo naložili na platformo Simplecast za shranjevanje zvočnih in video vsebin. Izbiramo 
tiste odjemalce, za katere menimo, da jih spremljajo naši potencialni uporabniki. Poslušalci lahko 
izberejo odjemalca po svoji izbiri in vanj vpišejo RSS feed, če ta odjemalec to omogoča. 

5. Korak: obveščanje o ponudbi podcastov 
Uporabnike obveščamo o ponudbi svojih podcastov s pomočjo spletne strani, družbenih omrežij 
in s promocijo na svojih dogodkih. 
 
Rezultat projekta sta tudi dva krajša video posnetka: 
https://www.youtube.com/watch?v=b7_09O_bkLo&t=8s in 
https://www.youtube.com/watch?v=HzunXZiOyxA . 
Prvi promovira izgradnjo nove osrednje knjižnice in novo ponudbo podcastov. Uporabili smo ga 
za promocijo nove storitve, torej podcastov, na strokovnem dogodku eFest ter na strokovnem 
dogodku ABC bralne pismenosti III. V drugi video smo strnili napotke, kako pripraviti podcast. 
Oba sta dostopna na spletni strani in Youtube kanalu Mariborske knjižnice. 
 
Tretji rezultat projekta podcasti  ABC bralne pismenosti III je vzpostavljen drugačen dostop tudi 
do knjižnih priporočil in novo znanje, kako pripraviti in izpeljati podcaste.  
 
Zabeležili smo pozitivne odzive, o katerih pričajo naslednje izjave:  
“Živjo, čestitke za podcast 😊😊 Res dobrodošlo!« 
»Podcast 3.8. je bil dbest 😊😊  (a snemate s profesionalno opremo?) “ 
»Prispeli smo na cilj. Hvala za 15 podcastov. Upam, da se odpre nova pot oz. možnost za nove 
pododdaje, ki bodo naslavljale bralne in podobne tematike (kot omenjeno).« 
“Bravo za podcast. Z užitkom vas poslušam.« 
“Kolega mi je pred dnevi priporočal podcast ABC... Z užitkom ga poslušam (hvala  za priporočilo 
in hvala za izpeljavo). Prosila bi le: NAJ GA NE BO KONEC PO 15 PONOVITVAH!” 
 
Podcasti Centra za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice so bili izpostavljen kot 
vzorčni primer na nacionalnem posvetu Bralnega društva Slovenije z naslovom Zapeljevanje v 
branje ali kako branje živi na spletu. Vsekakor pa je rezultat tudi petnajst podcastov, ki 
zapeljujejo v branje.  
Zgodbo povedo tudi številke. Podcasti so bili v prvi seriji prenešeni 335 krat. Največkrat je bil 
poslušan prvi podcast (53 krat), z 32 prenosi mu sledi epizoda 7 z naslovom Bralec, vrni se 
domov; Pravljične poti, nato je s 30 prenosi na tretjem mestu epizoda podcasta z naslovom 
Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena. Številke poslušanja potrjujejo našo izkušnjo, 
da je v množici ponudbe potrebno tudi le to ponudbo primerno promovirati. Statistični podatki nam 
pokažejo tudi domet podcastov: največ jih je bilo prenesenih in poslušanih na območju Slovenije 
(314), posegli smo tudi preko meja, in sicer v Francijo (15 prenosov), Nemčijo (2 prenosa), na 
Hrvaško (2 prenosa), Avstralijo (1 prenos) in Združene države Amerike (1 prenos).  
Prvo serijo podcastov smo pripravili v povezavi s strokovnim dogodkom ABC bralne pismenosti 
III. Drugo serijo podcastov ABC bralne pismenosti smo pripravili v času praznovanja Tedna 

https://www.youtube.com/watch?v=b7_09O_bkLo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=HzunXZiOyxA
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splošnih knjižnic od 15. - 20. novembra 2021: Povabljeni v knjižnico! Skozi pet podcastov v tej 
seriji smo se sprehajali od začetka do konca življenjske poti posameznika in iščemo različne 
odgovore na vprašanje, zakaj brati v posameznem življenjskem obdobju. Podcaste je pripravljala 
dr. Sabina Fras Popović, vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice 
 

1.4. Nacionalna koordinacija KUV za področje bralne kulture med splošnimi 
knjižnicami 

 
V letu 2021 je Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici izvajal naloge 
nacionalnega koordinatorja kulturno umetnostne vzgoje (KUV) za bralno kulturo v splošnih 
knjižnicah. V okviru teh nalog je predstavnica Centra sodelovala pri pripravi vsebin na temo bralna 
kultura in bralna pismenosti v okviru naslednjih programskih/delovnih skupin: 

• Članica medresorske nacionalne programske skupine za NMSB 21 
• Članica medresorske nacionalne programske skupine za mrežo družinske pismenosti 
• Vodja medresorske nacionalne skupine za program #športajmoinberimo 

V sklopu redne mesečne koordinacije za pripravo mesečnih obvestil je bilo posredovanih 22 
obvestil, vodja Centra pa je sodelovala tudi pri oblikovanju vsebin knjižnice KUV (področje Bralna 
kultura). Prispevali smo tudi zapise gradiv za KUV na daljavo.  
 
 

1.5. Delovna skupina območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti 

Pri načrtovanju dela Centra v prihodnje in večji pretočnosti informacij ter močnejši povezanosti 
tudi med splošnimi knjižnicami smo v Mariborski knjižnici oblikovali pobudo o imenovanju Delovne 
skupine območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti. Predlagali smo, da bi direktor 
vsake osrednje območne knjižnice izmed zaposlenih, ki že sedaj delujejo na področju 
spodbujanja bralne pismenosti in bralne kulture, imenoval območnega koordinatorja za 
spodbujanje bralne pismenosti. Delovna skupina bi delovala v okviru koordinacije osrednjih 
območnih knjižnic, pod okriljem Centra za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice. Z 
imenovanjem območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti smo želeli vzpostaviti 
učinkovito mrežo in ciljano posredovanje informacij ter povezovanje pri pregledu in pripravi 
skupnih nacionalnih projektov, ki lahko posamezne lokalne projekte splošnih knjižnic za 
spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture prenesejo na nacionalni nivo. Delovna skupina 
se naj bi sestajala vsaj enkrat mesečno, praviloma po zoom povezavi. Po dogovorih smo pripravili 
načrt za 5 srečanj v letu 2022. Ocenjujemo tudi, da lahko s tako vzpostavljeno mrežo 
koordinatorjev bolj učinkovito širimo potrebna znanja in informacije med splošne knjižničarje in s 
tem oblikujemo tiste vsebine, ki jih potrebujejo tudi pri oblikovanju in ohranjanju strokovnih 
kompetenc na področju bralne pismenosti in bralne kulture.  
Pobudo za imenovanje Delovne skupine območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne 
pismenosti je prva podala vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti v mailu 17. 3. 2021. 
Koordinatorje OOK je s predlogom prvič seznanila na sestanku koordinatorjev OOK 18. 3. 2021 
Anka Rogina, koordinatorica nalog OOK v Mariborski knjižnici. Po načelnem soglasju OOK-jev 
(sestanek 4. 5. 2021)  smo nato uradno pobudo poslali 13. 5. 2021 Vesni Horžen (ZSK) pred 
sestankom tima OOK (14. 5.), kjer smo pobudo tudi obravnavali. 17. 5. je Anka Rogina pobudo 
še v pisni obliki poslala timu OOK.  
V tej delovni skupini sodelujejo Tina Škrokov in Luana Malec (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 
Koper), Petra Kovič  in Maja Ivanež (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), Jelka Kos (Koroška 
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem), Metka Celec (PIŠK Murska Sobota), 
Damjana Mustar (Mestna knjižnica Kranj), Anja Ogrizek (KIP Ptuj), Polona Palčič (Goriška 
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica), mag. Darja Lavrenčič Vrabec (Mestna knjižnica 
Ljubljana) in Mojca Lesjak (Osrednja knjižnica Celje). Na sestankih delovne skupine kot vabljena 
prisostvuje tudi Anka Rogina, koordinatorica nalog OOK v Mariborski knjižnici. V letu 2021 je 
imela skupina dva zoom sestanka, delovanje skupine je bilo predstavljeno tudi koordinatorjem 
OOK. Vodja Centra pa je članicam od imenovanja naprej posredovala 12 elektronskih sporočil z 
vsebinami na temo bralne pismenosti, bralne kulture in koordinacije KUV.  

 

 
2. Strokovna predavanja in usposabljanja 
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Strokovna predavanja Centra za spodbujanje bralne pismenosti so bila v letu 2021 vezana na 
izvajanje predavanj preko zoom aplikacije in tudi v živo v fizičnem prostoru.  
Izpeljali smo tri predavanja v zoom okolju: prvo v sklopu strokovnega dogodka ABC bralne 
pismenosti III, drugo na dogodku Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS, ki v sodelovanju z 
Združenjem splošnih knjižnic vsako leto pripravi predstavitev nagrajenih projektov Združenja iz 
predhodnega leta (predavanje z naslovom #športajmoinberimo), tretje predavanje, ki je imelo 
naslov »Bralna kultura kot podstat za kulturo vodenja « pa smo pripravili za študente 
bibliotekarstva na drugi stopnji.  
Ob tem smo izpeljali tudi dve predavanji v fizičnem okolju, in sicer na Kulturnem bazarju v 
regiji, ki je potekal 15. novembra v Mariboru.  

Sodelovali smo tudi na Kulturnem bazarju, ki je bil 28. junija 2021 v Cankarjevem domu. Tam 
smo v sklopu z naslovom Ščepec bralne kulture predstavili strokovni dogodek ABC bralne 
pismenosti III in podali informacijo o poteku projekta #športajmoinberimo v letu 2021.  

 
 

3. Publiciranje, znanstveno in strokovno objavljanje, splošno informiranje 

Pomemben del delovanja Centra je ustvarjanje strokovnih in znanstvenih prispevkov ter tudi 
prispevkov različnih poljubnih tipologij. Ker je trenutno na osnovno delovanje Centra usmerjena 
le vodja Centra, je tovrstna aktivnost v največji meri razvidna iz njene osebne bibliografije. 
 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Strokovna samozavest pri spodbujanju bralne pismenosti = 
Professional self-confidence in reading literacy promotion. Organizacija znanja : OZ. [Online 
izd.]. 19. okt. 2021, letn. 26, št. 1/2, 22 str., tabele. ISSN 1580-
9803. https://www.cobiss.si/OZ/PDF/OZ_2021_1_2_final/2126004_Fras_Popovic.pdf, 
DOI: 10.3359/oz2126004. [COBISS.SI-ID 81305091] 
2. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Spodbujanje motivacije za branje pri mladih hokejistkah in 
hokejistih. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s 
knjigo povezanih medijev. 2021, letn. 48, št. 110, str. 41-57. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-
ID 90429699] 
 
1.04 Strokovni članek 
 
3. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Prestop v digitalno: strokovni dogodek ABC bralne pismenosti 
II. Knjižničarske novice. Mar. 2021, ilustr. ISSN 2738-5523. https://knjiznicarske-
novice.si/novica/469/pokazi. [COBISS.SI-ID 57763843] 
4. FRAS POPOVIĆ, Sabina. #športajmoinberimo : nacionalni medresorski program za 
spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami. Knjižničarske novice. Sep. 2021, 
ilustr. ISSN 2738-5523. https://knjiznicarske-novice.si/novica/910/pokazi. [COBISS.SI-
ID 74866691] 
 
1.25 Drugi sestavni deli 
 
5. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Knjižni sejem : kje, kdaj, kako, kaj in komu. Družinska pismenost. 
22. nov. 2021, ilustr. ISSN 2784-773X. https://druzina.pismen.si/knjizni-sejem-kje-kdaj-kako-
kaj-komu/. [COBISS.SI-ID 87666947] 
 
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 
 

https://www.cobiss.si/OZ/PDF/OZ_2021_1_2_final/2126004_Fras_Popovic.pdf
https://dx.doi.org/10.3359/oz2126004
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/81305091?lang=sl
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/74866691?lang=sl
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6. FRAS POPOVIĆ, Sabina. ABC bralne pismenosti II : preskok v digitalno. [Maribor]: 
Mariborska knjižnica, Center za spodbujanje bralne pismenosti; [San Bruno]: YouTube 
[distributer], 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (10 min, 12 sek)), barve, 
zvok. https://www.youtube.com/watch?v=fp9byb_LZCE. [COBISS.SI-ID 66424579] 
7. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Ali kdaj odrastemo v branju?. [Maribor]: Mariborska knjižnica; 
Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 3 sek)). ABC 
bralne pismenosti, 04. https://open.spotify.com/episode/5NdF5CX90wWj5OZK35aNtX. 
[COBISS.SI-ID 90333187] 
8. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Bralec, vrni se domov, Pravljične poti brez meja. [Maribor]: 
Mariborska knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 
(14 min, 35 sek)). ABC bralne pismenosti III, 
07. https://open.spotify.com/episode/59Xtujs8CMyy46fZnlugFp. [COBISS.SI-ID 90017795] 
9. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Branje v otroštvu. [Maribor]: Mariborska knjižnica; Stockholm: 
Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (25 min, 35 sek)). ABC bralne 
pismenosti, 02. https://open.spotify.com/episode/45yI7W5B1mk0FyxwHZRqMY. [COBISS.SI-
ID 90229251] 
10. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Človek gora, Na prepihu, Objem na vrhu sveta in nauk gora. 
[Maribor]: Mariborska knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna 
datoteka (18 min, 13 sek)). ABC bralne pismenosti III, 
09. https://open.spotify.com/episode/6El1lnj79ZEZr34UwtJAFO. [COBISS.SI-ID 90019331] 
11. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Dobrodošli v svetu bralne pismenosti. [Maribor]: Mariborska 
knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (15 min, 46 
sek)). ABC bralne pismenosti III, 
01. https://open.spotify.com/episode/1rHLGxRSIEdXUQ6Z1XxCM0. [COBISS.SI-
ID 90002691] 
12. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Kaj misliš kdo [!], Kaj sploh je to, 50 abstraktnih izumov in Pot. 
[Maribor]: Mariborska knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna 
datoteka (17 min, 17 sek)). ABC bralne pismenosti III, 
15. https://open.spotify.com/episode/0i24keqJLMmrPZUYrKUVmW. [COBISS.SI-
ID 90024451] 
13. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Klak la klasika [!], Repki in poezija. [Maribor]: Mariborska 
knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (19 min, 59 
sek)). ABC bralne pismenosti III, 
08. https://open.spotify.com/episode/0I7Badfr3quzEi8Ami11NK. [COBISS.SI-ID 90018819] 
14. FRAS POPOVIĆ, Sabina. #športajmoinberimo. [Maribor]: Mariborska knjižnica, Center za 
spodbujanje bralne pismenosti; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 
videodatoteka (10 min, 11 sek)), barve, 
zvok. https://www.youtube.com/watch?v=7WmGd6dQu9U. [COBISS.SI-ID 66433283] 
15. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Knjiga zéli za dušo in telo. [Maribor]: Mariborska knjižnica; 
Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (15 min, 18 sek)). 
ABC bralne pismenosti III, 
03. https://open.spotify.com/episode/6VVwW9uEptGVMnWKFNecDj. [COBISS.SI-
ID 90014211] 
16. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Mi smo medvedi. [Maribor]: Mariborska knjižnica; Stockholm: 
Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (16 min, 12 sek)). ABC bralne 
pismenosti III, 06. https://open.spotify.com/episode/35hG1k5EKr32Z5qCNTZnyj. [COBISS.SI-
ID 90016771] 
17. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Mladostniški izzivi branja. [Maribor]: Mariborska knjižnica; 
Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (29 min, 16 sek)). 
ABC bralne pismenosti, 03. https://open.spotify.com/episode/4v1XhfKd1iorsLxGc2tIlE. 
[COBISS.SI-ID 90328579] 
18. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Nepozabne. [Maribor]: Mariborska knjižnica; Stockholm: Spotify 
AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (18 min, 3 sek)). ABC bralne pismenosti 
III, 11. https://open.spotify.com/episode/1xsqyNaEFtnsUH1n2UB7kf. [COBISS.SI-
ID 90020355] 
19. FRAS POPOVIĆ, Sabina. 35 kil upanja, Čustva in Izbira. [Maribor]: Mariborska knjižnica; 
Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (16 min, 1 sek)). ABC 

https://www.youtube.com/watch?v=fp9byb_LZCE
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90333187?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/59Xtujs8CMyy46fZnlugFp
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90017795?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/45yI7W5B1mk0FyxwHZRqMY
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90229251?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/6El1lnj79ZEZr34UwtJAFO
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90019331?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/1rHLGxRSIEdXUQ6Z1XxCM0
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90002691?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/0i24keqJLMmrPZUYrKUVmW
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90024451?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/0I7Badfr3quzEi8Ami11NK
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90018819?lang=sl
https://www.youtube.com/watch?v=7WmGd6dQu9U
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https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90014211?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/35hG1k5EKr32Z5qCNTZnyj
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90016771?lang=sl
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bralne pismenosti III, 13. https://open.spotify.com/episode/51wITbRQH8y4O35yba1EtN. 
[COBISS.SI-ID 90022147] 
20. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Povabljeni v knjižnico. [Maribor]: Mariborska knjižnica; 
Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 14 sek)). 
ABC bralne pismenosti, 01. https://open.spotify.com/episode/6X2Lt9JvrQZH5lOEZqhb4F. 
[COBISS.SI-ID 90197251] 
21. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše. [Maribor]: 
Mariborska knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 
(14 min, 53 sek)). ABC bralne pismenosti III, 
12. https://open.spotify.com/episode/5wxhrenG6lInjaVsYzA7FW. [COBISS.SI-ID 90021123] 
22. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena. [Maribor]: 
Mariborska knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 
(15 min, 44 sek)). ABC bralne pismenosti III, 
02. https://open.spotify.com/episode/3mLUFWDzetzT3OnaAAQtQb. [COBISS.SI-
ID 90013699] 
23. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Punce, glavo gor in slikanica Učiteljica. [Maribor]: Mariborska 
knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (17 min, 51 
sek)). ABC bralne pismenosti III, 
10. https://open.spotify.com/episode/75wqhM5PWivnrPZtEC2GY4. [COBISS.SI-ID 90019587] 
24. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Sožitje v družini, Družinski pojmovnik za mlade. [Maribor]: 
Mariborska knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 
(15 min, 12 sek)). ABC bralne pismenosti III, 
05. https://open.spotify.com/episode/5s3ejp8FrfMGkpJ2e51QqS. [COBISS.SI-ID 90016003] 
25. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Tretje, četrto ali že peto življenjsko obdobje in branje. [Maribor]: 
Mariborska knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 
(31 min, 27 sek)). ABC bralne pismenosti, 
05. https://open.spotify.com/episode/5M7QVBJ4ETUyMnMiEm8bOh. [COBISS.SI-
ID 90336259] 
26. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Umetnost ustvarjanja spominov, Molitvice s stopnic, Drobtinice [!] 
iz mišje doline, Teflon [!] v vetru in Preden se kava ohladi. [Maribor]: Mariborska knjižnica; 
Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (15 min, 8 sek)). ABC 
bralne pismenosti III, 14. https://open.spotify.com/episode/4xkPziuv9JseB7yEhyvGq9. 
[COBISS.SI-ID 90023171] 
27. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Zvezdica Zaspanka, Samo domov me pelji. [Maribor]: Mariborska 
knjižnica; Stockholm: Spotify AB [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (16 min, 56 
sek)). ABC bralne pismenosti III, 
04. https://open.spotify.com/episode/5odCkBgzQ5iRuXFMx15bKj. [COBISS.SI-ID 90015491] 
 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
 
28. FRAS POPOVIĆ, Sabina. Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici : 
prispevek na strokovnem dogodku ABC bralne pismenosti III - "Radovednost in navdušenje: 
ključna za spodbujanje bralne pismenosti?", Mariborska knjižnica, 8. oktober 2021, okolje 
ZOOM. [COBISS.SI-ID 83638275] 
3.25 Druga izvedena dela 
29. PREGELJ, Barbara, ŠINIGOJ, Damijan, FRAS POPOVIĆ, Sabina. Kaj brati, da diši po 
športu? : predstavitev programa #športajmoinberimo, 17. jun. 2021, online. [COBISS.SI-
ID 89057795] 
NERAZPOREJENO 
 
30. FRAS POPOVIĆ, Sabina. "Vse ima svoj začetek in konec, razen klobase. Ta ima dva 
konca!" : #športajmoinberimo. Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. [Tiskana 
izd.]. nov./dec. 2021, št. 163, str. 76, ilustr. ISSN 1854-3359. [COBISS.SI-ID 92008963] 
 
 

https://open.spotify.com/episode/51wITbRQH8y4O35yba1EtN
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90022147?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/6X2Lt9JvrQZH5lOEZqhb4F
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90197251?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/5wxhrenG6lInjaVsYzA7FW
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90021123?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/3mLUFWDzetzT3OnaAAQtQb
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90013699?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/75wqhM5PWivnrPZtEC2GY4
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90019587?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/5s3ejp8FrfMGkpJ2e51QqS
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90016003?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/5M7QVBJ4ETUyMnMiEm8bOh
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90336259?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/4xkPziuv9JseB7yEhyvGq9
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90023171?lang=sl
https://open.spotify.com/episode/5odCkBgzQ5iRuXFMx15bKj
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90015491?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/83638275?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/89057795?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92008963?lang=sl


Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2013

21.04.2022 SIKMB_OOK_poročilo_Priloga 1_2021_končno 1/3

1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA GRADIVA IN INFORMACIJ   

1.1 Načrtovani in realizirani prirast v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo
 A. OBVEZNI IZVOD
 Monografske publikacije 1.642 1.679
 Serijske publikacije 621 704
 Neknjižno gradivo 115 120
 SKUPAJ 2.342 2.503

 B. NAKUP
 Monografske publikacije 0 0 0 0
 Serijske publikacije 0 0 0 0
 Neknjižno gradivo 0 0 0 0
 Podatkovne zbirke 4 4 4 4
 od tega podatkovne zbirke:
  - nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega 
območja
  - nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega      
območja izven lokacije knjižnic 4 4 4 4

 SKUPAJ 4 4 4 4
 SKUPAJ A + B 2.346 2.507

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki
 Monografske publikacije 1.443 199
 Serijske publikacije 573 48
 Neknjižno gradivo 82 33
 SKUPAJ 2.073 269

 Monografske publikacije 0 0
 Serijske publikacije 0 0
 Neknjižno gradivo 0 0
 Elektronski viri 2 2
 od tega elektronski viri:
  - dostopni z lokacije knjižnice 0 0
  - z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 2 2
 SKUPAJ 2 2
 SKUPAJ A + B 2.075 271

 1.2 Podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi za potrebe območja ali na 
nacionalnem nivoju (samostojno ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami) 

skupaj prirast
 Število vsebinskih enot (gesel), ki so jih knjižnice območja prispevale v 
biografske podatkovne zbirke 131 8

 Število vsebinskih enot (zapisov), ki so jih knjižnice območja prispevale na            
portal DOBREKNJIGE.SI 325 45

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 2.405 400 OP1 
 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 
območje 38.135 1.067 OP2

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 4.396 786

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 
območje 7.699 702

Knjižnica:  Mariborska knjižnica
Številka pogodbe: 3340-21-091005

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2021

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku
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 1.3 Člani ter posredovanje gradiva in informacij 

 Število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)
 Število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)
 Število vseh članov 26.329
  - od tega število članov širšega območja OOK 655
  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 55.223
 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih 
po medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 254
 Število kopij dokumentov, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po 
medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 0
 Število za končnega uporabnika brezplačno elektronsko posredovanih 
dokumentov na območju (aktiva) 2
 SKUPAJ AKTIVA 256
 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 55.479
 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih OOK gradi sama in so 
pomembni za širše območje OOK - št. vpogledov 0
 Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki jih OOK gradi sama ali v sodelovanju 
s knjižnicami na območju - št. vpogledov 43.832
 Uporaba portala DOBREKNJIGE.SI - št. vpogledov v zapise knjižnic območja 194.299
 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 80.262 OP3
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 138.745

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice
iz celotnega 

območja 
OOK   

od tega iz 
širšega  obm. 

OOK
  - število prijav 7.139 196 OP4 
  - število članov 443 45
 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 
  - število prijav / /
  - število čanov / / OP5 
 Uporaba e-knjig prevzem izposoja
  - uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) 0 0
  - uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) 0 0
 Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0
 Indeks prirasta #DEL/0!
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 2.  STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK
število število ur

 2.1    Tematska svetovanja za območje OOK 

3 30

 2.1.1  Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 0 0

 2.1.2  Promocija območnosti
3

 
 2.1.3  Sodelovanje z nacionalno knjižnico

3 16

  2.2    Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 9
 2.2.1   - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 0
 2.2.2   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 0
 2.2.3   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo)

9

 2.2.4   - skupni projekti mednarodnega sodelovanja 0
 2.3    Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na 
posameznem območju ali v vsej državi 10 20

 2.4    Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 
potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju 0 0

 2.5   Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
0 0

 2.6    Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 
bibliotekarstva s širšega območja 1 120 1 120

 2.7    Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 
bibliopedagoških dejavnosti 0 0 0

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 2 5

 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 0 0
 2.10    Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 0 0
 2.11  Usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v 
osrednjih knjižnicah (OK) na območju OOK 0 0

 3.1    Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za 
knjižnice na območju 1 4

 3.2    Informiranje zavezancev za obvezni izvod 0 0

 3.3    Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici 0 0

 3.4    Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih 
zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK 0

 3.5    Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 
območja 0

 3.6    Izvajanje normativne kontrole 58
OP6 

 3.7    Izvajanje digitalizacije 19

 3.8    Domoznanski projekti 3

 4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA

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

 SKUPAJ: 1 497 0

Datum: 23. 2.2022

OP1, OP2, OP3, OP6:  podatki za UKM niso zajeti
OP4  Število PRVIH prijav
OP5 Ne beležimo, nimamo podatka

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA



Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2021

Izvajanje  27. čl. ZKnj SKUPAJ 
MK

Skupaj 
drugi viri SKUPAJ 

Sredstva MK Drugi MK Drugi MK Drugi MK Drugi
Stroški dela* 6894,00 30000,00 22500,00 606,00 60000,00 60000,00
EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,23 1,00 0,75 0,02 2,00 2,00
Število oseb, ki opravljajo naloge*** 1 1 1 0 3 3
Stroški nakupa gradiva (brez 
podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 12200,00 2691,39 12200,00 2691,39 14891,39
Skupaj stroški nakupa knjižničnega 
gradiva 12200,00 2691,39 12200,00 2691,39 14891,39
Programski materialni stroški 
digitalizacije 0,00 0,00 0,00 0,00 5596,00 0,00 0,00 0,00 5596,00 0,00 5596,00
Stroški izobraževanj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stroški medknjižnične izposoje 800,00 800,00 0,00 800,00
Drugi programski materialni stroški 0,00 0,00 5170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5170,00 0,00 5170,00
Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 19894,00 2691,39 35170,00 0,00 28096,00 0,00 606,00 0,00 83766,00 2691,39 86457,39

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,23 1,00 0,75 0,02 2,00 2,00
Število oseb, ki opravljajo naloge*** 1 1 1 0 3 3

** Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je mera števila zaposlenih delavcev v razmerju glede na enega zaposlenega s polnim delovnim časom v enem letu. Primer: V knjižnici so zaposleni trije 
delavci: dva od njih za četrtino delovnega časa, eden pa za polovični delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).

*** Štejemo število oseb (izraženo v celih številih, brez decimalk). Končna vsota je torej število vseh oseb, ki delajo na posebnih nalogah OOK za območje. Primer za 2,50 EPZ je 0,25 + 1+ 
0,50 + 0,25 + 0,50.

Knjižnica: Mariborska knjižnica
Številka pogodbe:  3340-21-091005

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