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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2020: 
 
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 20201  
 
 
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 2020 dopolnjevali le z gradivom, ki smo ga prejeli iz 
obveznega izvoda. Skupaj je bilo to 2.384 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/Na

bavna_politika2012_1.pdf 

 

Letni načrt nakupa knjižničnega 

gradiva 

Spletni naslov: 

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nac

rt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202020.pdf  

Seznam knjižničnega gradiva 

(sredstva OOK) 

Spletni naslov: 

Iz sredstev OOK v letu 2020 nismo kupili nobenega knjižničnega 

gradiva razen podatkovnih zbirk (gl. spodaj), zato tudi seznama ni. 

 

Izvajanje brezplačne 

medknjižnične izposoje znotraj 

območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

                                                      
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_politika2012_1.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika2012_1.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nacrt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202020.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nacrt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202020.pdf
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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 2020 omogočali oddaljen dostop do 

naslednjih elektronskih virov:  

• IUS-info (IUS-info, FinD-info), cena 5.517,66 EUR; (DD, OOK1) 

• Encyclopaedia Britannica, cena 5.273,56 EUR; (DD, OOK1+OOK4) 

• PressReader, cena 4.910,14 EUR; (DD, OOK1) 

Za ohranitev dostopnosti do naštetih podatkovnih zbirk smo naročnino sofinancirali iz lastnih sredstev v 

višini 3.401,36 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, še posebej intenzivno pa v času epidemije. V tem času smo dostop do podatkovnih zbirk 

omogočali tudi članom, ki niso več izpolnjevali siceršnjih pogojev za dostop (npr. poteklo članstvo). 

Uporabo smo spodbujali z različnimi predstavitvami, tako dijakom kot udeležencem dejavnosti za tretje 

življenjsko obdobje.  

 

V letu 2020 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). Iz prostorov knjižnice smo omogočali dostop 

do zbirke EBONITETE (D, OOK4) za uporabnike knjižnice.   

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 

 
Zaradi omejenih finančnih možnosti tudi v letu 2020 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 2019 nekoliko povečal (iz 161 
naslovov v 2019 na 191 naslovov v 2020). 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 omogočali dostop do treh podatkovnih zbirk. Zaradi občutne podražitve zbirke 
IUS-info smo morali v letu 2020 odpovedati njen del IUS-info Hrvaška, obdržali pa smo dela 
IUS-info in FinD-info. Za nabavo smo porabili za to namenjena sredstva, del sredstev, ki so 
ostala na postavki medknjižnične izposoje in del lastnih sredstev v višini 3.401,36 EUR. 
Uporaba podatkovnih zbirk se je v letu 2020 povečala. Število prvih prijav na celotnem območju 
se je iz 5.194 v letu 2019 povišalo na 5.980 v letu 2020. Se je pa zmanjšalo število članov, ki do 
zbirk dostopajo, in sicer iz 582 v letu 2019 na 535 v letu 2020. Upad števila uporabnikov 
pripisujemo dejstvu, da je bilo zaradi epidemije koronavirusa izvedenih manj informacijskih 
opismenjevanj kot tudi dejstvu, da je bil v okviru podatkovne zbirke PressReader časnik Delo in 
njegove priloge dostopen le del leta, med junijem in novembrom.  
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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 močno vplivala na strokovno sodelovanje s Knjižnico Lenart in Knjižnico 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Večina komunikacij je potekala le po e-pošti in telefonu. Kljub 
temu smo se trudili, da bi čim bolje prepoznali njune potrebe in se nanje odzvali. Knjižnicama smo 
pogosteje kot sicer pošiljali statistične podatke o uporabi e-virov in ju obveščali o spletnih vsebinah. 
Zaradi zdravstvene situacije nismo izvedli načrtovanih obiskov v knjižnicah. 
 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

 
Zaradi epidemije koronavirusa nismo organizirali že 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, kjer smo 
dopolnjevali vsebine o dejavnostih, ki so posledica območnega sodelovanja. 
Pospešeno smo promovirali 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.   
 
V Bukli je bil objavljen prispevek:  #športajmoinberimo ali kako pohano ni hrana, temveč način življenja 
(https://www.bukla.si/revija-bukla/sportajmoinberimo.html). 
 
V internem glasilu Mariborske knjižnice Informator smo objavili naslednje prispevke:  
- Nastajanje Spletnega biografskega leksikona Štajerci.si (št. 163, jan/feb 2020) 
- #športajmoinberimo (št. 165, jun/okt 2020) 
- ABC bralne pismenosti II (št. 166, nov/dec 2020) 
- Spletni biografski leksikon – od Štajercev do Obrazov slovenskih pokrajin  (št. 166, nov/dec 2020) 
 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

 
Delavnic in strokovnih usposabljanj, ki so bila navedena v programu za leto 2020, NUK ni izvedla. 
Udeležili pa smo se spletnih strokovnih usposabljanj za uporabo e-virov PressReader in EBSCO Host 
v novembru. 
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) 

/ 

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) 

Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici je na pobudo Ministrstva za kulturo 
prevzel naloge nacionalnega koordinatorja za bralno kulturo v splošnih knjižnicah. Področje delovanja 
Centra se je s tem razširilo tako, da je v obseg nalog vključena nacionalna koordinacija Kulturno 
umetnostne vzgoje (KUV) za bralno kulturo v splošnih knjižnicah. Center je pripravil in izvedel 
strokovno srečanje ABC bralne pismenosti 2. Dogodek je bil izveden v obliki sedmih predavanj v 
štirih dneh, med 5. in 9. oktobrom. Predavanja so potekala preko spleta z neposrednim prenosom in 
možnostjo zastavljanja vprašanj po predavanjih. Na dogodku smo zabeležili 168 udeležencev, na 
posameznem predavanju pa jih je bilo od 36 do 55. Sodelovali smo na nacionalnem medresorskem 

https://www.bukla.si/revija-bukla/sportajmoinberimo.html
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posvetu o bralni kulturi Branje kot vrednota? in v programskem odboru ter pri predstavitvi 
nacionalnega pilotnega projekta #športajmoinberimo. Nacionalni medresorski program 
#športajmoinberimo je potekal v obliki pogovora med vrhunskimi in mladimi športniki ob knjigi in branju 
v splošnih knjižnicah v Kopru, Mariboru in Kranju. Gre za skupni projekt Olimpijskega komiteja 
Slovenije, Ministrstva za šolstvo in šport, Zavoda za šolstvo in Ministrstva za kulturo, vključene pa so 
tri OOK: Koper, Kranj in Maribor. (Več podrobnosti v Prilogi 1.)   

Skupni spletni portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si (https://www.knjiznice.si) je zaživel, v 
Mariborski knjižnici smo izvajali naloge glavnega uredništva. V času epidemije koronavirusa je portal 
pomembno pripomogel k obveščanju javnosti o dogajanjih v slovenskih knjižnicah. Vsebine na portalu 
smo sproti dopolnjevali in posodabljali. Ustanovljen je bil uredniški odbor portala. Za večjo promocijo 
portala smo objavili prispevek v Blogu COBISS (https://blog.cobiss.si/2020/12/07/portal-slovenskih-
splosnih-knjiznic ). Po podatkih iz Google analytics je portal v letu 2020 obiskalo 12.710 uporabnikov, 
strani pa so si ogledali 51.555-krat. (Več podrobnosti v Prilogi 2.) 

Nadaljevali smo z vodenjem skupine informatikov in sistemskih administratorjev OOK. Člani 
skupine so operativne probleme reševali sproti, večinoma s komunikacijo po e-pošti. Aktualne so bile 
naslednje teme: razprava o potrebni antivirusni opremi, težave s TSC TTP-245C tiskalniki za tisk črtnih 
kod, izkušnje in uporaba podpisnih tablic v COBISS, težave z delovanjem COBISS v času po prvih 
Covid ukrepih, knjigomati z možnostjo plačila terjatev, zahteve Zakona o dostopnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij, 3D tiskanje in skeniranje. Skupina je z usklajevanjem po e-pošti pripravila popis 
potrebne opreme IKT, tj. nabor potrebne opreme skupaj s tehničnimi karakteristikami te opreme, ter ga 
posredovala na ministrstvo.   

Preučili smo predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe in nanj podali svoje 
pripombe ter pripombe v okviru skupin koordinatorjev in domoznancev OOK. 

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 2019 nekoliko povečal (iz 161 naslovov v 2019 na 191 
naslovov v 2020).  

• Projekt Dobreknjige.si: Nadaljevali smo z vnosi opisov kakovostne literature na portalu 
Dobreknjige.si. V Mariborski knjižnici so v letu 2020 štirje aktivni vnašalci vnesli 16 novih 
zapisov, v Knjižnici Lenart pa sta dva vnašalca vnesla 32 novih zapisov. Skupaj smo na 
Štajerskem območju na portal prispevali 280 zapisov, od tega v letu 2020 48 novih zapisov. 
Naše prispevke si je v letu 2020 ogledalo 148.708 uporabnikov, kar je za 16,9% več kot lani. 
Kolegica je opravljala tudi nalogo regijske urednice portala in se udeležila dveh sestankov 
urednikov portala. 

• Portal Kamra: tudi v letu 2020 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 (junija in oktobra).  

• Sodelovali smo pri delu skupine za domoznanstvo OOK, ki jo vodi Knjižnica Ivana Potrča 
Ptuj: 
- Sodelovali smo pri začetnih postopkih za regionalizacijo portala dLib tako, da smo 

poskrbeli za uvodna besedila za regijsko podstran za Štajersko območje in sodelovali pri 
preverjanju pravilnosti naloženih vsebin.  

- Z dvema članicama smo sodelovali pri delu uredniške skupine za dokončanje Bibliografije 
serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013 z 
dopolnitvami za obdobje 2013-2017. Uredniška skupina se je sestala 15. 7. v živo in 14. 
12. preko aplikacije ZOOM. Dogovorili smo se o načinu dela za dokončanje bibliografije, 
izvedli smo redakcijo in uredniške popravke. Dopolnjena bibliografija je bila decembra 
2020 v elektronski obliki objavljena na portalu Knjižnice.si (https://www.knjiznice.si/wp-
content/uploads/2021/01/Bibliografija-e-izdaja-2020-komplet.pdf ).   

- Udeležili smo se 5. sestanka skupine (15. 10. v obliki spletne videokonference Arnes VID). 

• V okviru usposabljanj, ki jih je za koordinatorje OOK organiziral Učni center MKL, smo se 
udeležili 
- usposabljanja za uporabo CMS orodja WordPress (Arnes Splet), (MKL, 5. 3., v živo) 

https://www.knjiznice.si/
https://blog.cobiss.si/2020/12/07/portal-slovenskih-splosnih-knjiznic
https://blog.cobiss.si/2020/12/07/portal-slovenskih-splosnih-knjiznic
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2021/01/Bibliografija-e-izdaja-2020-komplet.pdf
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2021/01/Bibliografija-e-izdaja-2020-komplet.pdf
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- predstavitve Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z 
vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo (17. 11. preko ZOOM) 

- usposabljanja E-učilnice in spletno učenje (25. 11. preko ZOOM) 
 
Udeležili smo se sestanka direktorjev in koordinatorjev OOK (Celje, 30. 9. 2020 v živo), petih 
sestankov koordinatorjev OOK (dva v živo in trije preko ZOOM) in skupnega sestanka urednikov 
portalov (preko ZOOM). 
 

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 

 
Priprava izhodišč za merjenje vpliva knjižnic na okolje ni bila realizirana.  
 

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 

/ 

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: izposoja na domu in v bolnišnico, 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. Vzpostavili smo  
sodelovanje s ključnimi ustanovami s področja socialne integracije in aktivacije priseljencev, v začetku 
2020 pa začeli s programom Takalamaj (Pogovarjaj se z menoj) za odrasle priseljence. Program smo 
izvajali v januarju in februarju, kasneje pa zaradi epidemije ne več. Z Andragoškim zavodom smo 
sodelovali v programu socialne aktivacije za albanske ženske »Aktivno živim v Sloveniji«. 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 

/ 
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Učinki in doseženi rezultati: 

 

• Na delovanje v letu 2020 je odločilno vplivala epidemija koronavirusa. Komunikacije so v 
veliki meri potekale na daljavo in se prenesle na splet (Zoom, Teams, ipd.), delovanje pa se 
je na večini področij preneslo v virtualno okolje, za kar so bile potrebne hitre prilagoditve na 
nove pogoje dela.  

• Poglobljeno delovanje posameznih osrednjih območnih knjižnic na določenih dogovorjenih 
področjih dela se je kazalo v povečanih aktivnostih. Center za spodbujanje bralne 
pismenosti v Mariborski knjižnici je pripravil in izvedel strokovno srečanje ABC bralne 
pismenosti II, z namenom povečati kompetence knjižničarjev na tem področju. V obdobju 
epidemije se je Center soočil s posebnim izzivom prehoda iz fizičnega v digitalni prostor, 
kjer veljajo popolnoma drugačne zakonitosti priprave, izvedbe in evalvacije. Tako se je 
dogodek iz enodnevnega preobrazil v tedenski dogodek. Skupina za domoznanstvo 
osrednjih območnih knjižnic pod vodstvom Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je uspešno zaključila 
dopolnjevanje in redakcijo Bibliografije serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih 
knjižnic od 1991 do 2013 z dopolnitvami za obdobje 2013-2017. 

• Z urejanjem skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si smo v 
času epidemije strmeli k čim boljši informiranosti javnosti o delovanju slovenskih splošnih 
knjižnic. Z vodenjem delovne skupine informatikov in sistemskih administratorjev, ter s 
sodelovanjem pri že utečenih (Kamra, Dobre knjige, medknjižnična izposoja) in novih 
(Obrazi slovenskih pokrajin) skupnih projektih prispevamo svoj delež k boljšemu pretoku 
informacij in skladnejšemu razvoju slovenskega knjižničarstva. Povezovanje in sodelovanje 
med knjižnicami je temelj za hitrejši in enakomernejši razvoj dejavnosti in storitev knjižnic na 
posameznih območjih in v celi državi. 

 
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 197 zapisov za članke z domoznansko tematiko. V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 
so kreirali 953 zapisov za domoznansko gradivo, od tega 916 za članke, v Knjižnici Lenart pa 
nobenega. 
 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

 
V Mariborski knjižnici smo v letu 2020 v  normativni bazi podatkov CONOR.SI kreirali in redigirali 36  
zapisov za lokalne avtorje, 26 so jih kreirali ali redigirali v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, 
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v Knjižnici Lenart pa niso kreirali nobenega normativnega zapisa za domoznanske avtorje.   
 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

 
Kamra:  
V letu 2020 smo knjižnice Štajerskega območja objavile 14 novih digitalnih zbirk: 
 
V Mariborski knjižnici smo objavili naslednje digitalne zbirke:  

- Pripovedi iz moje knjižnice: natečaj ob 70-letnici Mariborske knjižnice 
(https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pripovedi-iz-moje-knjiznice-natecaj-ob-70-letnici-
mariborske-knjiznice.html ) 

- Arhitekt Fritz Friedriger in njegovo delovanje v Mariboru (https://www.kamra.si/digitalne-
zbirke/item/arhitekt-fritz-friedriger-in-njegovo-delovanje-v-mariboru.html ) 

- Ljubo Humek, mariborski urbanist in arhitekt (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/ljubo-
humek-mariborski-urbanist-in-arhitekt-3.html )  

- Na popotovanju z mariborsko potujočo knjižnico (https://www.kamra.si/digitalne-
zbirke/item/na-popotovanju-z-mariborsko-potujoco-knjiznico.html ) 

 
Kolegice iz Univerzitetne knjižnice Maribor so objavile sedem digitalnih zbirk:  

- Šahovska zapuščina Milana Vidmarja st. v Univerzitetni knjižnici Maribor 
(https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sahovska-zapuscina-milana-vidmarja-st-v-
univerzitetni-knjiznici-maribor.html )  

- Mariborski Glavni trg skozi čas na razglednicah iz Zbirke drobnih tiskov UKM 
(https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/mariborski-glavni-trg-skozi-cas-na-razglednicah-iz-
zbirke-drobnih-tiskov-ukm.html ) 

- Ivan Cankar pri Sveti Trojici in Alojz Kraigher (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/ivan-
cankar-pri-sveti-trojici.html ) 

- Fran Miklošič (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/fran-miklosic-2.html ) 
- Anton Krempl (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/anton-krempl-2.html)  
- Anton Perko: življenje in delo (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/anton-perko-zivljenje-

in-delo.html ) 
- Emerik Beran (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/emerik-beran-2.html ) 

 
Kolegice iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so objavile tri digitalne zbirke: 

- Avgust Kopriva (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/avgust-kopriva.html ) 
- 10 let Knjižnice Tinje (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/10-let-knjiznice-tinje.html ) 
- Knjižnica Makole v novembru 2020 praznuje 10  let delovanja (https://www.kamra.si/digitalne-

zbirke/item/knjiznica-makole-v-novembru-2020-praznuje-10-let-delovanja.html )    
 
Objavili smo 14 novic o domoznanskih prireditvah in podatke o eni novi organizaciji. V Albumu 
Slovenije smo objavili eno novo fotografijo.  
 
Obiskovalci portala so si vsebine, ki so jih doslej prispevale organizacije iz Štajerske pokrajine, v letu 
2020 ogledali 114.237-krat (lani 73.690-krat; povečanje ogledov za 55%). Digitalna zbirka Po sledeh 
Tovarne avtomobilov in motorjev Maribor (TAM), ki smo jo 2013 kreirali v naši knjižnici, je bila v letu 
2020 druga najbolje obiskana digitalna zbirka na portalu, zabeležila je 20.459 ogledov (lani 18.137 
ogledov). 
 
 
dLib: 
 
Statistike prirasta s portala dLib kažejo, da je Mariborska knjižnica dodala 10 novih gradiv – letnikov 
zgodovinskega časopisja (skupaj 3.666 strani), Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je dodala 
4 nove knjige in 15 razglednic (skupaj 749 strani) in Knjižnica Lenart 9 novih rokopisov (skupaj 2.580 
strani).  
Izpis statističnih podatkov s portala dLib za Mariborsko knjižnico kaže konec leta 2020 1.485 vseh 
objavljenih gradiv, od tega 48 knjig, 37 zvezkov časopisja, 80 enot zgodovinskega časopisja,  1.310 
enot znanstvenega časopisja in 10 enot slikovnega gradiva.  
Uradna statistika sistema dLib za Mariborsko knjižnico v letu 2020 kaže skupno število vpogledov v 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pripovedi-iz-moje-knjiznice-natecaj-ob-70-letnici-mariborske-knjiznice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pripovedi-iz-moje-knjiznice-natecaj-ob-70-letnici-mariborske-knjiznice.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/arhitekt-fritz-friedriger-in-njegovo-delovanje-v-mariboru.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/arhitekt-fritz-friedriger-in-njegovo-delovanje-v-mariboru.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/ljubo-humek-mariborski-urbanist-in-arhitekt-3.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/ljubo-humek-mariborski-urbanist-in-arhitekt-3.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/na-popotovanju-z-mariborsko-potujoco-knjiznico.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/na-popotovanju-z-mariborsko-potujoco-knjiznico.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sahovska-zapuscina-milana-vidmarja-st-v-univerzitetni-knjiznici-maribor.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/sahovska-zapuscina-milana-vidmarja-st-v-univerzitetni-knjiznici-maribor.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/mariborski-glavni-trg-skozi-cas-na-razglednicah-iz-zbirke-drobnih-tiskov-ukm.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/mariborski-glavni-trg-skozi-cas-na-razglednicah-iz-zbirke-drobnih-tiskov-ukm.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/ivan-cankar-pri-sveti-trojici.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/ivan-cankar-pri-sveti-trojici.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/fran-miklosic-2.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/anton-krempl-2.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/anton-perko-zivljenje-in-delo.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/anton-perko-zivljenje-in-delo.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/emerik-beran-2.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/avgust-kopriva.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/10-let-knjiznice-tinje.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/knjiznica-makole-v-novembru-2020-praznuje-10-let-delovanja.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/knjiznica-makole-v-novembru-2020-praznuje-10-let-delovanja.html
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vsebino 45.144 (lani 15.249 in predlani 52.426), skupno število vpogledov v metapodatke v letu 2020 
pa je 133.984 (lani 63.118 in predlani 29.099).  
Knjižnici na območju sta doslej skupaj objavili 586 gradiv, skupno število vpogledov v vsebino v letu 
2020 pa je bilo 9.661 (lani 5.960). 
 
Projekti digitalizacije so potekali v vseh knjižnicah na območju in v UKM. V Mariborski knjižnici smo 
digitalizirali revijo Lovec, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je digitalizirala zbirko člankov o 
kulturni dediščini ter literarna dela lokalnih avtorjev. Knjižnica Lenart je digitalizirala devet rokopisov 
Ožbolta Ilauniga in 385 voščilnic in vedut iz Penove zbirke, ki pa še niso objavljene. Univerzitetna 
knjižnica Maribor je nadaljevala z digitalizacijo starejše mariborske periodike. 
 

3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 

Sodelujemo pri skupnem nacionalnem projektu izgradnje portala Obrazi slovenskih pokrajin: 

• V postopku združevanja leksikonov je bilo prenesenih tudi vseh 113 gesel iz leksikona 
Štajerci.si. Gesla smo preoblikovali, dopolnili in prilagoditi novemu vmesniku, kar smo opravili 
spomladi, v času prvega vala epidemije koronavirusa. V letu 2020 v spletni biografski leksikon 
Štajerci.si nismo več vnašali novih vsebin, s koncem leta pa naj bi leksikon tudi ugasnil. Nove 
opise oseb smo vnašali le še v Obraze slovenskih pokrajin, skupaj smo vnesli 12 novih opisov. 
Statistični podatki o uporabi portala Obrazi slovenskih pokrajin so na voljo za obdobje od 22. 
6. do 31.12. 2020. V tem času so si obiskovalci 8.356-krat ogledali opise, ki smo jih vnesli v 
Mariborski knjižnici. So pa uporabniki še vedno obiskovali tudi portal Štajerci.si in si njegove 
vsebine v letu 2020 ogledali 52.330-krat. Opravljali smo naloge regijske urednice portala  in se 
udeležili dveh sestankov urednikov portala, enega v živo in enega s pomočjo aplikacije ZOOM. 

 

Epidemija koronavirusa je močno vplivala na predvideno organizacijo in izvedbo domoznanskih 
prireditev. Predvsem v drugi polovici leta je bilo precej dejavnosti prestavljenih na splet.  

• Organizirali in pripravili smo Domoznanske pomenke o Arnoldu Tovorniku, ki bi jih naj izvedli v 
Knjižnici Selnica ob Dravi 12. 3. 2020, a smo jih morali tik pred zdajci odpovedati. Dogodek je 
bil prestavljen, v živo nam ga je uspelo izvesti 8. oktobra 2020. Nekaj podrobnosti je na 
povezavi https://www.mb.sik.si/domoznanski-pomenki-igralec-arnold-tovornik.html  

• Prav tako je bilo že vse pripravljeno za 7. Glazerjev posvet na temo Zasebne knjižice na 
območju Ruš. Dogodek je bil predviden za 20. 3. 2020, a smo ga morali prestaviti. Posvet smo 
v živo izvedli 16. in 17. oktobra 2020 v prostorih Hrama kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob 
Dravi. Nekaj podrobnosti je na povezavi https://www.mb.sik.si/7-glazerjev-posvet-zasebne-
knjiznice.html . 

• Udeležili smo se 6. festivala domoznanstva Domfest, ki je potekal 22. 10. na spletu. 

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

 

• Epidemija koronavirusa je močno vplivala tudi na delo na domoznanskem področju, tako 
glede izvedbe prireditev kot tudi glede obiska spletnih vsebin z domoznansko tematiko.   

• Trend vse večjega zanimanja za pomembne osebnosti iz lokalnega okolja se kaže še bolj 
kot lani. O pomembni osebnosti govori tako kar 9 od 14 novih digitalnih zbirk na Kamri, pa 
tudi Domoznanski pomenki so bili namenjeni Arnoldu Tovorniku. Vsebine biografskega 
leksikona Štajerci.si so bile preseljene na portal Obrazi slovenskih pokrajin. Kljub migraciji 
vsebin in zaradi prilagoditev starih vsebin tudi manjšega vnosa novih vsebin, je bilo skupno 
število ogledov biografskih leksikonov 1,44-krat večje kot lani. 

• Število ogledov digitalnih vsebin se je v letu 2020 občutno povečalo. Ogled vsebin na  
Kamri se je povečal 1,55-krat, ogled vsebin na dLibu pa kar 2,6-krat, kar potrjuje dejstvo, da 
je zanimanje za domoznanske vsebine med uporabniki veliko. Povečan obisk 
domoznanskih portalov pa lahko pripišemo tudi sistematični tedenski promociji teh vsebin 
na družabnem omrežju Facebook. Velja ugotovitev, da so dobro vsebinsko strukturirane 
zbirke z več 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.   

https://www.mb.sik.si/domoznanski-pomenki-igralec-arnold-tovornik.html
https://www.mb.sik.si/7-glazerjev-posvet-zasebne-knjiznice.html
https://www.mb.sik.si/7-glazerjev-posvet-zasebne-knjiznice.html
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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 

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) 

 
Osrednji knjižnici iz območja Mariborski knjižnici v letu 2020 nista poslali izločenega (odpisanega) 
gradiva. 

SKUPAJ: 

 

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). 
V letu 2020 smo v NUK v pregled poslali 44 seznamov izločenega knjižničnega gradiva, ki so 
vsebovali 14.062 naslovov. V NUK smo poslali 106 izvodov izločenega gradiva. Od knjižnic na 
območju nismo prejeli nobenega zahtevka po izločenem gradivu, niti nam knjižnici nista poslali 
svojih seznamov izločenega gradiva. 

 

 

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: 23. 2. 2021             žig Podpis odgovorne osebe:  
   
 

 
 

                                                      
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 delovanju Centra za spodbujanje bralne pismenosti v letu 2020 

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 usmerjati delovanje posameznih knjižnic na tem področju. Center za spodbujanje 
bralne pismenosti tako ima v svojem 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.  

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 pismenost 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. 

Center za spodbujanje bralne pismenosti je v preteklem letu deloval na dveh vsebinskih 
področjih. Na prvem področju deluje kot bibliotekarski specializirani center v okviru nalog 
Mariborske knjižnice kot osrednje območne knjižnice, na drugem področju pa je vezan na 
program v lokalnem okolju Mariborske knjižnice. Center za spodbujanje bralne pismenosti je v 
letu 2020 vse bolj aktivno deloval na prvem področju in se usmeril v sodelovanja na nacionalni 
ravni, ob tem pa ohranil določene aktivnosti na lokalni ravni, ki mu dajejo kredibilnost pri 
sodelovanju na nacionalni ravni. 

 

1. Aktivnosti Centra v programu Mariborske knjižnice 

S tem delom Center spodbuja zavedanje o pomenu bralne pismenosti v lokalnem okolju ter 
izkušnje iz tega področja prenese in vplete v sodelovanje in povezovanje z različnimi akterji v 
slovenskem prostoru. Vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti je tako v sklop dejavnosti 
in prireditev za otroke, mladostnike in odrasle ter v sklop dejavnosti Informacijske službe 
Mariborske knjižnice vnašala vsebine, ki so predstavljale praktičen primer spodbujanja 
razumevanja bralne pismenosti kot »eno temeljnih zmožnosti ljudi, ki omogoča na eni strani 
učinkovit ekonomski razvoj družbe, na drugi strani pa ima pomembno socialno integracijsko 
funkcijo, saj olajšuje socialno vključenost posameznikov v družbo.« (Pečjak, 2010) S temi 
dogodki smo tudi v letu 2020 želeli izpostaviti pomen knjižnic in knjižničarjev ter knjižničark pri 
spodbujanju bralne pismenosti pri posameznikih. Ob tem smo želeli poudariti tudi, da problem 
bralne pismenosti ni le problem mladih, temveč predvsem in tudi odraslih. 

Pomen spodbujanja prebivalcev za branje sodi tudi v kontekst družbene odgovornosti knjižnice. 

1.1. Cikel pogovorov Branje za življenje 

Cikel pogovorov z naslovom Branje za življenje smo pričeli v letu 2018, ob prvem nacionalnem 
mesecu skupnega branja. Namen pogovorov v tem ciklu je, da v ospredje postavimo strokovno 

                                                      
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  
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literaturo, hkrati pa v goste povabimo praviloma posameznike, ki niso literarni ustvarjalci, a pri 
svojem delu in s svojim delom poudarjajo pomen branja za posameznikov razvoj in razvoj 
celotne družbe. V letu 2020 so tako pomen branja za različna življenjska obdobja in različne 
življenjske situacije osvetlili vrhunska alpinista Marija in Andrej Štremfelj ter pisateljica Janja 
Vidmar. Zaradi epidemije je bil cikel izpeljan v okrnjenem obsegu. Sta pa oba pogovora 
pritegnila tudi medijsko pozornost. Pogovora je tudi v tem letu usmerjala dr. Sabina Fras 
Popović. 

1.2. Hokejska bralna postava: sezona 2019/2020 in 2020/2021 

Mariborska knjižnica in Hokejski drsalni klub Maribor sta v sezoni 2019/2020 in sezoni 
2020/2021 nadaljevala, nadgradila ter prilagodila sodelovanje splošni situaciji v letu 2020, ki je 
bila v znamenju epidemije.  

V letu 2020 smo izvajali že utečeno obliko hokejske bralne postave, ko bralni klub poteka na 
posebnem prizorišču: v avtobusu na poti na hokejsko tekmo v gosteh. Tako nadaljujemo 
sodelovanje pri bralnem projektu, v katerem mladim športnikom ponudimo kakovosten način 
preživljanja časa ob organiziranem potovanju do prizorišč tekem državnega prvenstva pod 
okriljem Hokejske zveze Slovenije. S skupino 28 hokejistov in hokejistk smo brali v januarju, 
februarju, avgustu, septembru. Na avtobusu smo brali v januarju in februarju petkrat ter nato v 
septembru in oktobru štirikrat in se ob vsebinah z otroki o prebranem tudi pogovarjali, iskali 
vzporednice z lastnimi izkušnjami in branje kot veščino mnogokrat povezovali tudi s športom.  

V zaključku sezone 2019/2020 so mladi hokejisti v okviru bralnega projekta spoznali štiri 
literarna dela. Spoznali so nagrajenega slovenskega pisatelja in njegovi deli Telefon ali tisoč 
stvari ter knjigo Trijo Golaznikus2: Babica nima več telefona. Avtor obeh del je slovenski 
pisatelje Andrej E. Skubic. Svet ekipnega športa mladih v literaturi so spoznavali s pomočjo 
knjige Nogometastični: Skrivnost spečih sodnikov, avtor tega dela za mlade je španski 
pisatelj Roberto Santiago. Na poti v Beljak prav na 8. februar pa smo spoznavali poezijo 
Andreja Rozmana Roze v njegovi knjigi z naslovom Rimuzine in črkolazen. Ob začetku 
hokejske sezone 2020/2021 smo bili s knjigo prisotni tudi v času intenzivnih priprav (mesec 
avgust in september). Tako smo pri selekcijah U12, U13 in U15 imeli trikrat na teden srečanje v 
okviru rednih treningov. Na posameznem srečanju, ki je trajalo do 45 minut, smo se s pomočjo 
naslednji knjig lotili različnih tem:  Kako naj se (ne) prepiramo: Vodnik za uspešno reševanje 
družinskih nesoglasij (avtorica Stephanie Schneider); Glavo gor! Mali učbenik preživetja – 
Takojšnja pomoč ob stresu, slabi volji in drugih stiskah (avtorica Claudia Croos-Müller); Le 
pogum! Mali učbenik preživetja - takojšnja pomoč ob razbijanju srca, strahu, paniki in podobnih 
stanjih: (avtorica Claudia Croos-Müller) in Vso srečo! Mali učbenik preživetja: Takojšnja pomoč 
ob črnogledosti, negotovosti, smoli in spodrsljajih (avtorica Claudia Croos-Müller). Z mladimi 
športniki in športnicami smo se pogovarjali o tem, kako beremo, zakaj beremo, kako delujejo 
možgani pri branju, kakšne so razlike med zaslonskim branjem in klasičnim branjem ter kako je 
branje povezano z učenjem ter znanjem. V središče naših pogovorov smo v sezoni 2020/2021 
umestili leposlovno delo slovenskega avtorja Igorja Karlovška Pobeg. Žal je epidemija sredi 
oktobra prekinila naše aktivnosti v utečeni obliki (branje na avtobusu in srečevanje v klubskih 
prostorih).  

Mladi športniki in mlade športnice ob zaključku projekta prejmejo priznanje, skozi bralno 
sodelovanje in številne prednosti, ki ga prenaša v njihove odnose, pa se širi tudi hokejska 
naklonjenost do knjižnice nasploh. V preteklosti smo podelitev knjižnih nagrad, ki jih je tudi v 
letu 2020 prispevala Javna agencija za knjigo, izpeljali v mesecu aprilu, v letu 2020 smo to 
pripravili v mesecu juniju.  

Prvič smo v preteklem letu izpeljali tudi dve srečanji ženske članske ekipe. Na teh srečanjih 
smo predstavili pomen branja v vsakdanjem življenju, vpliv branja na razvoj možganov, 
povezavo med branjem in gibanjem ter odkrivali, kako sploh lahko ljudje beremo.  

Skozi leposlovno in strokovno literaturo smo mladim približali vedenje o tem, kje se znanje 
hrani, kakšna je razlika med informacijo in znanjem in kako znanje nastaja.  

V tem programu v sodelovanju s športnim klubom HDK Maribor v svet branja vabimo še 
neoblikovane in neprepričane mlade (ne)bralce. V času epidemije se je pojavila možnost in 
priložnost za izvedbo online bralnega kluba za odrasle. V online bralni klub smo povezali sedem 
trenerjev HDK Maribor, vedno je bilo prisotnih vsaj pet (ne nujno vedno isti), trije trenerji pa so 
bili redni udeleženci online bralnega kluba. Od 15. aprila do 27. maja smo izpeljali sedem online 

https://www.bukla.si/avtor/?name=stephanie%2Bschneider
https://www.bukla.si/avtor/?name=claudia%2Bcroos-m%C3%BCller
https://www.bukla.si/avtor/?name=claudia%2Bcroos-m%C3%BCller
https://www.bukla.si/avtor/?name=claudia%2Bcroos-m%C3%BCller
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srečanj, vsako je trajalo minimalno eno uro, pri dveh smo se približali uri in pol. Namen srečanj 
je bil predstavili izobraževalno moč knjig. V središče online bralnega kluba smo postavili 
leposlovno besedilo Mi smo medvedi avtorja Frederika Backmana, nanj pa vezali strokovne 
knjige, ki se navezujejo na mladostnike in posebej pogledali v mladostniške možgane. Ta tema 
je bila zanimiva za trenerje tudi, ker smo v lanski sezoni podobno vsebino delali z mladimi 
hokejisti in hokejistkami. V ciklu pogovorov Branje za življenje sta bila v aprilu in maju 
načrtovana dr. Jože Ramovš in Ana Nuša Kern. Srečanj zaradi znanih okoliščin nismo izpeljali. 
Smo pa nekatere knjige, o katerih bi govorili na teh dveh srečanjih, prenesli v bralna srečanja s 
hokejskimi trenerji. Knjigam smo dodali še vsebinske povzetke predavanja mag. Aleša Vičiča, ki 
smo ga gostili v mesecu decembru v ciklu Branje za življenje. Na programu online bralnega 
kluba so se zvrstile naslednje knjige: Vihar v glavi: moč najstniških možganov (avtor: Daniel J. 
Siegel); Nesrečni najstniki …kako naj starši in učitelji poiščejo stik z njimi (avtor: William 
Glasser); Vsak učenec je lahko uspešen (avtor: William Glasser); Učitelj v dobri šoli (avtor: 
William Glasser); Dobra šola (avtor: William Glasser); Teorija izbire: nova psihologija osebne 
svobode (avtor: William Glasser); Teorija nadzora: kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim 
življenjem (avtor: William Glasser); Sožitje v družini (avtor: Jože Ramovš) in Pet jezikov ljubezni 
najstnikov (avtor: Gary Chapman). Sedmo srečanje so oblikovali trenerji s svojim pogledom na 
predstavljene knjige in njihovo vsebino.  

 

2. Nacionalni nivo delovanja Centra 

 

2.1. Nacionalni medresorski program #športajmoinberimo 

Program #športajmoinberimo 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 in tako povezali šport in branje.  

Pozitivni odzivi na #športajmoinberimo 2019 so spodbudili Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Zavod RS za šolstvo, Javno agencijo za knjigo, Združenje splošnih knjižnic ter Center za 
spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice (izvršni producent) k razvoju  programa 
#športajmoinberimo 2020. Namenjen je učencem s statusom športnika in dijakom, vključenim v 
športne oddelke.  

Nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami z 
naslovom #športajmoinberimo ima izhodišča v Nacionalni strategiji za razvoj bralne 
pismenosti za obdobje 2019 - 2030, ki jo je vlada RS sprejela decembra 2019, in v 
Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice iz leta 2018. Partnerji pri izvedbi 
nacionalnega medresorskega programa #športajmoinberimo so Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo, Zavod RS za šolstvo in Združenje splošnih 
knjižnic. Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice je tako v letu 2020 
načrtoval, koordiniral, vodil in izvedel nacionalni medresorski program 
#športajmoinberimo. Mariborska knjižnica se je prijavila na razpis Olimpijskega komiteja 
Slovenije za sodelovanje pri izvedbi Evropskega tedna športa (ETŠ) 2020 in tako pridobila tudi 
sredstva za izvedbo programa.  

Vodilo programa je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim 
športnikom želimo predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko 
treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. Vplivati želimo na njihov odnos do branja ter 
širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega 
znanja v njihovem osebnem in športnem življenju. Letos smo v Mariborski knjižnici povabili k 
sodelovanju Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja v Kopru in Mestno knjižnico Kranj in 
program izpeljali 17., 24. in 30. septembra 2020 (Koper, Maribor in Kranj). Na vseh dogodkih 
je bil v ospredju Evropski teden športa, na dogodku v Mariboru smo posebno pozornost 
namenili tudi novemu državnemu prazniku, dnevu slovenskega športa. Vse tri dogodke smo 
izvedli skladno s priporočili NIJZ.  

https://www.bukla.si/avtor/?name=daniel%2Bj.%2Bsiegel
https://www.bukla.si/avtor/?name=daniel%2Bj.%2Bsiegel
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Z mladimi športniki iz Gimnazije Koper so spregovorili Rajmond Debevec, Špela 
Ponomarenko Janić in Matej Žniderčič, dijaki III. gimnazije Maribor so slišali misli Filipa 
Flisarja, Tine Šutej in Aleša Zemljiča, dijakom Gimnazije Franceta Prešerna in Gimnazije 
Kranj so popotnico za športno in akademsko pot podarili Sara Isaković, Tjaša Ristić in Rožle 
Prezelj. Nacionalni medresorski program #športajmoinberimo je v Evropskem tednu športa 
2020 povezal devet vrhunskih športnikov na treh lokacijah, v treh pokrajinah in na treh koncih 
Slovenije s 175 dijaki, mladimi perspektivnimi športniki, od katerih nekateri že stopajo na pot 
vrhunskega športa.  

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);  

- 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; 
- pripravil vsebine za objavo na družabnih omrežjih Mariborske knjižnice in partnerskih 

knjižnic. 

Center za spodbujanje bralne pismenosti je bil tudi aktivno vključen v načrtovanje in izvajanje 
promocije nacionalnega medresorskega programa #športajmoinberimo 2020: 

- v okviru Kulturnega bazarja 2020 (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 nacionalnem medresorskem posvetu o bralni pismenosti in bralni kulturi 8. 
septembra v Cankarjevem domu v Ljubljani; 

- na spletnih straneh vseh treh 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.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/
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https://www.jakrs.si/novica/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1177&tx_news_pi1%

5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0e42a48

08cf75850983eea38ce5b4a1a 

https://www.mkk.si/2020/09/17/sportajmo-in-berimo/ 

https://www.gimnazija-koper.si/2053 

https://www.tretja.si/sportajmoinberimo-september-2020/ 
- na portalu Evropski teden športa (najava vseh dogodkov, objava gradiv); 
- na strokovnem posvetu ABC bralne pismenosti v Mariboru 7. oktobra, ki ga pripravlja 

Mariborska knjižnica; 
- na spletni strani Dober tek, Slovenija (v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in NIJZ – 

najava dogodkov in objava gradiv); 
- XXIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Kompetence za 

vodenje v spremenjenih razmerah: 9. in 10. november; 
- XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Kompetence za 

vodenje v spremenjenih razmerah: 23. in 24. november;  
- v reviji Bukla; 
- na Radio Maribor in na Tele M; 
- na portalu Nacionalnega meseca skupnega branja 2020.  

Kot trajnostni učinek programa v letu 2020 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 sodelovanju z 
revijo Bukla za 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.  

Poleg naštetega so letošnji rezultat še pozitivno sprejeti dogodki, fotografije in filmčki, za piko 
na i pa še uvid v življenjsko vodilo Filipa Flisarja, ki je mladim športnikom in športnicam slikovito 
pojasnil, kako pomembno je, da daš sebe celega v vse, kar počneš: »Življenje je kot pohano. 
Ko enkrat ugrizneš v pohano kuro, je to to. In to je bistvo vsega.« Ne samo športa, temveč tudi 
branja.  

Ocenjujemo, da smo v programu #športajmoinberimo v letu 2020 naredili 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 življenja. Ob tem pa smo vzpostavili posamezne aktivnosti, kot rezultat 
sodelovanja med partnerji (npr. mesečna rubrika), ki nas zavezujejo k razvijanju tega programa 
tudi v prihodnjem letu. 

Program smo prijavili tudi na razpis Združenja splošnih knjižnic za najboljši projekt na področju 
storitev za uporabnike. Komisija je v utemeljitvi zapisala naslednje: »Mariborska knjižnica se je 
raziskovanja potreb lotila z drugega konca, kot je to običajno: namesto ugotavljanja evidentnih 
potreb prebivalcev, ki jim je storitev namenjena, so pregledali raziskave, koliko prebivalcev in 
katere starostne skupine v Sloveniji se ukvarjajo s športom. Na podlagi teh podatkov so si 
zastavili cilj, skozi branje povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru s knjigo. Gre za 
iskanje priložnosti in poti do bralcev onkraj cone udobja knjižnice in ustaljenih tirnic priprave 
novih projektov. Inovativna se kaže predvsem ideja, ki prinaša influencersko logiko v 
zagovorništvo branja: skozi prepoznavne obraze vrhunskih športnikov se med mlade umešča 
ideja branja in knjige. Ne smemo pozabiti – gre na videz za dva precej ločena svetova, kjer še 
posebej za športnike velja, da veliko prostega časa namenijo predvsem športu. Projekt je na 
nadgradnja projekta Hokejska bralna postava, ki v tej varianti nadgrajuje tudi partnersko shemo. 
Projektu se je pridružil tudi Olimpijski komite Slovenije. Knjižnica je kot nosilka projekta širila 
delovanje tudi med druge knjižnice in jih povabila k sodelovanju. Gre za izjemen projekt, ki 
zopet pokaže na odlične organizacijske sposobnosti vpletenih pobudnikov. Tudi vloga je 
zapisana zgledno. Projekt posega v vlogo knjige in branja v širšem pomenu. Branja ne 
obravnava le kot introspekcijsko dejavnost, ki pomaga pri odraščanju in razumevanju sveta 
okoli sebe, temveč kot sociološki fenomen, okoli katerega se lahko spleta družba. Hkrati pa je 

https://www.jakrs.si/novica/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1177&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0e42a4808cf75850983eea38ce5b4a1a
https://www.jakrs.si/novica/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1177&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0e42a4808cf75850983eea38ce5b4a1a
https://www.jakrs.si/novica/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1177&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0e42a4808cf75850983eea38ce5b4a1a
https://www.mkk.si/2020/09/17/sportajmo-in-berimo/
https://www.gimnazija-koper.si/2053
https://www.tretja.si/sportajmoinberimo-september-2020/
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za temeljni motor, ki ga poganja, vzel sodobno logiko viralnega vpliva, ki ga imajo na mlade 
predvsem starejši vzorniki v pojavu influencerske kulture. Na tej podlagi so zgradili koncept 
povezovanja mladih in vrhunskih športnikov s posredovanjem knjige s pomočjo knjižnic in 
knjižničarjev. Projekt ima odličnega predhodnika v lanskoletnem nagrajenem projektu Hokejska 
bralna postava, a se je letos premaknil za nekaj stopnic više tako v izvedbenem, povezovalnem 
in partnerskem vidiku. Tovrstni projekti iz Mariborske knjižnice bodo na dolgi rok imeli zelo 
pozitivne otipljive in trajne učinke na celotno družbo, ne samo na lokalno okolje.«  

V oktobru 2020 smo v sklopu tega programa pričeli tudi z mesečnimi priporočili izbora 
kakovostne literature za mlade in odrasle. Ta izbor kakovostne literature vsak mesec posreduje 
Olimpijski komite Slovenije po svoji elektronski publikaciji vsem naročnikom (E-krogi imajo 
15.451 naročnikov), seznami pa so dostopni tudi na spletni strani Mariborske knjižnice 

https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimoprojekt.html). 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 rasti. 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.  

Od samega začetka v projektu kot partnerja sodelujeta dva izobraževalna zavoda, in sicer 
Osnovna šola Prežihov Voranc in III. gimnazija Maribor. Pri tem sodelovanju ne gre le za to, da 
obe šoli vsebine programa umestita v učni program šole, temveč se pedagoški kader na obeh 
šolah aktivno vključuje tudi v promocijo programa, uresničevanje smernic programa ter 
ozaveščanje o pomenu branja za mlade športnike in športnice. To počnejo v različnih okoljih in 
na različne načine. Na OŠ Prežihov Voranc so to vključili v učni program športne vzgoje, 
razredne ure in k uram slovenščine. V mesecu novembru in decembru smo tako predstavili 
program in knjižna priporočila v štirih razredih (četrti, peti in osmi razred). Predstavitev smo 
pripravili v sodelovanju s športno pedagoginjo Teo Mitrović, izpeljali pa smo jo preko aplikacije 
Teams. Profesorica slovenskega jezika Barbara Gradišnik na III. gimnaziji Maribor, ki ta 
predmet poučuje v športnih oddelkih na gimnaziji, je pripravila strokovni prispevek z naslovom S 
pomočjo znanja in knjig do boljših športnih rezultatov. Prispevek je predstavila na XI. 
Mednarodni znanstveni konferenci Prehrana, gibanje in zdravje, ki je potekala med 24. in 28. 
novembrom 2020. Središče prispevka je gradilo na predstavitvi smernic medresorskega 
nacionalnega programa #športajmoinberimo. Izvedba in vodenje mednarodne znanstvene 
konference je potekalo z lokacije RIS Dvorec Rakičan, Murska Sobota. Preko aplikacije ZOOM 
je na konferenci sodelovalo 205 avtorjev, od tega je bilo 94 tujih. Sodelovali so strokovnjaki iz 
enajstih držav: Slovenije, Bosne in Hercegovine, Grčije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Romunije, 
Rusije, Slovaške, Srbije in Španije. Skupno je bilo predstavljenih 182 prispevkov, od tega 9 
znanstvenih in 173 strokovnih. V splošnem je konferenca zajemala štiri tematske sklope: 
prehrana, gibanje, zdravje ter vzgoja in izobraževanje. Prispevek, pri katerem smo opravili 
svetovalno delo, je objavljen tudi na spletni strani Mariborske knjižnice.  

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. 

Konec leta 2020 smo znotraj spletnih strani OKS pričeli postavljati samostojno podstran tega 
programa. Stran je umeščena v oddelek, ki je namenjen vrhunskim športnikom ter znotraj 
vsebin, ki so vezane na dvojno kariero športnika.  

 

2.2. Strokovni posvet ABC bralne pismenosti II 

Dogodek ABC bralne pismenosti 2 smo snovali trikrat: prvič za izvedbo v živo 28. maja, nato 
za predviden nadomestni termin 8. oktobra in tretjič za dogodek v digitalnem okolju. V končni 
verziji je bil dogodek izveden v obliki osmih predavanj v štirih dneh, med 5. in 9. oktobrom. To 
so bila tudi prva predavanja v živo preko zoom aplikacije, ki jih je v spletnem okolju izpeljala 
Mariborska knjižnica. Preboj pri tem strokovnem dogodku ni vsebina strokovnega dogodka, 

https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimoprojekt.html
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temveč vse tisto, kar je potekalo v zakulisju priprave. Iz enodnevnega dogodka smo prešli v 
tedenski dogodek. Iz fizičnega prostora smo prešli v digitalni prostor, kjer veljajo popolnoma 
drugačne zakonitosti priprave, izvedbe in evalvacije.  

Predavanja so potekala preko spleta z neposrednim prenosom in možnostjo zastavljanja 
vprašanj po predavanjih. Na dogodku smo zabeležili 168 udeležencev, na posameznem 
predavanju pa jih je bilo od 36 do 55. Posnetki predavanj so na voljo na naslovu  

https://www.mb.sik.si/abc-bralne-pismenosti.html.  

Program letošnjega srečanja, ki je potekal »v živo« v 
virtualnem okolju med 5. in 9. oktobrom 2020,  so oblikovali 
Klaudija Šterman Ivančič, dr. Igor Žunkovič, mag. Estera 
Možina, dr. Sandra Mršnik, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, 
Petra Potočnik in dr. Sabina Fras Popović.  

Strokovni dogodek smo prijavili tudi na razpis Združenja 
splošnih knjižnic za najboljši projekt na področju 
strokovnega dela knjižnice. Komisija je v oceni zapisala: 
»Izvedbo načrtovanega strokovnega posveta ABC bralne 
pismenosti je organizator Center za spodbujanje bralne 
pismenosti v Mariborski knjižnici zaradi nastalih razmer v 
času Covid-19 premišljeno na podlagi izkušnje prenesel v 
digitalno okolje. Enodnevni dogodek se je razvil v 
tedenskega, saj v digitalnem prostoru veljajo povsem 
drugačne zakonitosti priprave, izvedbe in evalvacije. Prenos 
dogodkov v digitalno okolje zahteva od knjižničarjev 
proaktiven pristop. Bistveno je spoznanje, da pri prenosu iz 
fizičnega v digitalno okolje v bistvu ne gre za prenos, temveč 
za popolnoma novo načrtovanje dogodka od začetka do 
konca, ob upoštevanju drugačnih zakonitosti. Izvedba 
dogodka je pokazala in potrdila, da knjižnica potrebuje 
politiko upravljanja vsebin v digitalnem okolju in politiko 
komuniciranja v tem okolju. Z izvedbo dogodka v digitalnem okolju so v knjižnici pridobili znanje 
o tem, kako načrtovati, izvesti in evalvirati takšen dogodek. Dobili so vpogled v zakonitosti 
dogodkov v digitalnem okolju in pridobili konkretne rešitve, ki jih bodo lahko uporabili pri 
načrtovanju knjižnične dejavnosti tudi v bodoče. Konkretno so se jim odprla številna vprašanja 
na polju zbiranja in varovanja osebnih podatkov, obnašanja udeležencev, moderiranja in 
snemanja dogodkov, avtorske in sorodnih pravic, avtorizacije posnetkov, priprave predavateljev 
in udeležencev na predavanje itd. Glede na vse navedeno je morala knjižnica v fazi priprave na 
izvedbo dogodka v digitalnem okolju izbrati še ustrezno programsko opremo. Pričakujemo 
lahko, da bo knjižnica vse pridobljene izkušnje strnila v obliko strokovnih smernic za 
organizacijo strokovnih dogodkov v digitalnem okolju, ki bi bile lahko v pomoč vsem knjižnicam 
v Sloveniji. V sicer celovito in premišljeno zasnovanem projektu med rezultati pogrešamo 
objavo videoposnetka tega strokovnega dogodka, iz vloge pa ni razvidno, ali za to obstaja 
tehten razlog.«  

Z objavo posnetkov smo zaključili v mesecu januarju 2021, saj je postopek avtorizacije in 
pridobivanja soglasji od predavateljev zahteval več časa, kot smo predvideli.  

Tako kot v letu 2019 smo tudi v letu 2020 med udeleženci strokovnega dogodka izpeljali anketo, 
s katero smo želeli ugotoviti vpliv strokovnega dogodka na razvoj kompetenc strokovnega 
kadra. Po rezultatih ankete ugotavljamo, da ima dogodek že pomembno vlogo pri strokovnem 
izpopolnjevanju in usposabljanju kadra na tem področju. 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 spodbujanju bralne pismenosti in 
nujnost sodelovanja različnih akterjev na tem področju. V res veliki večini (90 odstotkov) so 
prejeli informacije, zaradi katerih se počutijo bolj kompetentne za promocijo branja, se počutijo 
bolj samozavestni (92 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 (92 odstotkov) ocenila, da 
je na strokovnem dogodku ABC bralne pismenosti II prejela informacije, zaradi katerih so vedno 
bolj prepričani, da gre pri branju za izredno kompleksno področje, bolj kompleksno kot so si 

https://www.mb.sik.si/abc-bralne-pismenosti.html
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predstavljali. Z izbranimi poudarki smo v že večkrat predstavljenih raziskavah udeležencem 
predstavili nov vpogled. Tako večina udeležencev (90 odstotkov) pred udeležbo na dogodku ni 
vedela, da mladi v letu 2018 raje berejo leposlovje kot v letu 2009, kar so izvedeli v sklopu 
izbranega predavanja o raziskavi PISA. Podobno so dobili nov vpogled v rezultate o 
motiviranosti branja otrok, kjer je velika večina (98 odstotkov) slušateljev prvič izvedela, da je 
med 25,5, odstotki navdušenih mladih bralcev večina fantov.  Po rezultatih ankete lahko 
ugotavljamo, da ima dogodek vpliv na strokovne kompetence posameznikov in širi poznavanje 
področja.  

 

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

V aprilu 2020 smo iz Ministrstva za kulturo prejeli pobudo, da bi Center za spodbujanje bralne 
pismenosti v Mariborski knjižnici prevzel naloge nacionalnega koordinatorja za bralno kulturo v 
splošnih knjižnicah. Kolegij Mariborske knjižnice se je s predlogom strinjal. Področje delovanja 
Centra se bo s tem razširilo tako, da bo v obseg nalog vključena nacionalna koordinacija 
Kulturno umetnostne vzgoje (KUV) za bralno kulturo v splošnih knjižnicah. 

  

3. Strokovna predavanja in usposabljanja 

Pri izvajanju strokovnih predavanj se nacionalni in lokalni nivo prepletata, dopolnjujeta in 
nadgrajujeta. Strokovna predavanja so bila letos vezana tako na izvajanje predavanj preko 
zoom aplikacije kot tudi v fizičnem prostoru. Tako smo preko zoom aplikacije izpeljali tri 
predavanja. Prvo v sklopu strokovnega dogodka ABC bralne pismenosti II (predavanje z 
naslovom #športajmoinberimo: medresorski nacionalni program za spodbujanje branja 
med mladimi športnicami in športniki), drugo smo vezali na dogodek Sekcije za splošne 
knjižnice pri ZBDS, ki v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic vsako leto pripravi 
predstavitev nagrajenih projektov razpisa Združenja iz predhodnega leta (predavanje z 
naslovom Hokejska bralna postava), 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.  

V »živo« pa smo letos izpeljali prav tako tri predavanja. Prvo predavanje smo izpeljali 26. 
avgusta na OŠ Prežihov Voranc v sklopu izobraževalnih vsebin. Strokovno predavanje z 
naslovom „Fant, ti vendar zmoreš!“ in „Punce, glavo gor!“ ali Učitelj/učiteljica in 
knjižničar/knjižničarka skupaj na poti uresničevanja Nacionalne strategije za razvoj 
bralne pismenosti za obdobje 2019 – 2030, je trajalo uro in pol ter v središče postavilo 
nacionalno strategijo ter spodbujanje procesa branja ter predstavitev zanimivih knjižnih novosti 
za pedagoški kader. Predavanja se je udeležilo 45 zaposlenih učiteljev in učiteljic na osnovni 
šoli.  

Vsebinske temelje programa #športajmoinberimo smo v obliki predavanja predstavili na 
medresorskem nacionalnem posvetu z naslovom Branje kot vrednota?, ki je potekalo v 
Cankarjevem domu. Predavanje je trajalo 50 minut, izpeljali smo ga Aleš Šolar, Nives Markun 
Puhar in dr. Sabina Fras Popović. Predavanja se je udeležilo 25 udeležencev.  

 

Sodelovali smo tudi na Kulturnem bazarju, ki je bil 5. oktobra 2020 v Cankarjevem domu. Tam 
smo v sklopu z naslovom Ščepec bralne kulture predstavili strokovni dogodek ABC bralne 
pismenosti II in podali informacijo o poteku projekta #športajmoinberimo v letu 2020.  
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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. 

 

Uredniški odbor v letu 2020 

 

Delovna skupina v zgoraj navedeni sestavi se je sestala 15. januarja 2020. Na sestanku smo 

govorili o potrebnih dopolnitvah spletnih strani, o nadaljevanju dela pri izdelavi predlog 

spletnih strani ter o tem, da se začnejo postopki za ustanovitev uredniškega odbora portala. 

Takoj po sestanku, 16. januarja, je bil direktorjem vseh desetih OOK poslan Poziv za 

imenovanje članov uredniškega odbora portala Knjiznice.si. Direktorji so člane uredniškega 

odbora imenovali do konca februarja 2020. Ustanovni sestanek uredniškega odbora je bil 

sklican za 24. marec. Normalno izvajanje postopkov pa je prekinila epidemija koronavirusa, ki 

je bila razglašena 12. marca. Postopki so se nadaljevali v juniju, ko je bil sklican dopisni 

ustanovni sestanek, ki je trajal med 17. in 22. junijem. O sklepih so imenovani člani 

uredniškega odbora glasovali preko spleta. Tako je bil ustanovljen uredniški odbor v sestavi:  

• Andra Bernik, Mestna knjižnica Kranj 

• Urška Bonin, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 

• Milena Doberšek, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

• 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 

• Anka Rogina, Mariborska knjižnica 

• dr. Klaudija Sedar, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota 

• Andreja Videc in Lea Očko, Osrednja knjižnica Celje (Lea Očko je nadomestna članica, zaradi 
daljše odsotnosti Andreje Videc) 

 

Člani uredniškega odbora so med sabo izbrali Anko Rogina za glavno urednico, Urško Bonin za 

namestnico glavne urednice in mag. Aleša Klemna za moderatorja forumov na portalu.  

https://www.knjiznice.si/
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Za lažji začetek delovanja je glavna urednica pripravila osnutek Smernic za delo uredniškega 

odbora (Priloga 1), osnutek Opisa portala Knjižnice.si (Priloga 2) in predlog razdelitve 

vsebinskih področij med urednike (Priloga 3). 

Z ustanovitvijo uredniškega odbora je v začetku navedena delovna skupina prenehala delovati.  

Uredniški odbor se je prvič sestal v živo 10. septembra. Glavna urednica je portal podrobneje 

predstavila tudi z administratorske strani. Na sestanku so bile potrjene Smernice za delo 

uredniškega odbora, razdeljena področja dela med posamezne urednike in dogovorjen način 

delovanja uredništva.   

 

Vsebine na portalu 

 

V času epidemije koronavirusa je portal pomembno pripomogel k obveščanju javnosti o 

dogajanjih v slovenskih knjižnicah in o možnostih dostopa do knjižničnih storitev. Novice smo 

sproti objavljali v rubriki Aktualno. Dodane so bile strani, s katerimi smo dodatno promovirali 

uporabo e-virov in druge spletne storitve v knjižnicah.  

Vsebine na portalu smo tudi sicer sproti dopolnjevali in posodabljali. Na vstopni strani smo 

dodali rubrike Ne zamudite, Ne spreglejte, Ne pozabite, Morda vas zanima in jih dopolnjevali z 

aktualnimi vsebinami. Dodali smo povezave do preteklih strokovnih spletnih dogodkov, 

dopolnili pa smo tudi statistične podatke za leto 2019.  Najpomembnejša pridobitev je bilo 

dokončanje predlog spletnih strani, ki jih knjižnice lahko uporabijo kot osnovo svojih domačih 

strani (https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/predloge-spletnih-strani/ ). Na osnovi teh vzorčnih 

strani sta že nastali prenovljeni spletni strani Knjižnice Srečka Vilharja Koper in Knjižnice 

Ivana Tavčarja Škofja Loka.   

Širši javnosti smo portal predstavili s prispevkom, objavljenim v Blogu COBISS 

https://blog.cobiss.si/2020/12/07/portal-slovenskih-splosnih-knjiznic/ . 

 

Obiskanost portala 

 

Za spremljanje obiskanosti portala uporabljamo tako Arnesovo storitev ARNES Analitika kot 

tudi Googlovo Google analytics. ARNES Analitika beleži obiskanost strani od 12. 3. 2020 

naprej, podatki na Google analytics pa so na voljo za celotno leto 2020.  

Po podatkih iz Google analytics je portal v letu 2020 obiskalo 12.710 uporabnikov, strani pa so 

si ogledali 51.555-krat. ARNES Analitika je od 12. 3. naprej zabeležila 16.486 obiskov in 

40.416 ogledov strani. Največji obisk portala v enem dnevu je bil zabeležen 29. 4. 2020 

(Google: 496 obiskov, Arnes: 513 obiskov), to je dan, ko je bilo v prvem valu zaprtja ob 

epidemiji objavljeno, da se bodo knjižnice zopet smele odpreti. Drugi največji obisk v enem 

dnevu je bil zabeležen ob Dnevu splošnih knjižnic, 20. 11. 2020.  

 

https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/predloge-spletnih-strani/
https://blog.cobiss.si/2020/12/07/portal-slovenskih-splosnih-knjiznic/
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Slika 1: Ekranska slika Google analytics – pregled 

 

 
Slika 2: Ekranska slika ARNES Analitika – pregled 

 

Najbolj obiskani strani sta bili Uporabniki – Gradivo in Uporabniki – mreža knjižnic. 20 

najbolje obiskanih strani po obeh načinih zbiranja podatkov sta prikazani 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 1 

                                                                                    

 
 
 
 

SMERNICE ZA DELO UREDNIŠKEGA ODBORA PORTALA SLOVENSKIH SPLOŠNIH 
KNJIŽNIC KNJIŽNICE.SI 

 
 
 
V dokumentu so predstavljene smernice za delo članov uredniškega odbora portala slovenskih 
splošnih knjižnic Knjižnice.si.  
 
 
SESTAVA IN SESTAJANJE UREDNIŠKEGA ODBORA 
 
 
Uredniški odbor (UO) sestavlja po en predstavnik vsake osrednje območne knjižnice in 
predstavnik Združenja splošnih knjižnic (ZSK). 
 
Člana UO - predstavnika osrednje območne knjižnice imenuje direktor osrednje območne 
knjižnice, v kateri je kandidat zaposlen. Člana UO - predstavnika ZSK imenuje predsednik ZSK.  
 
UO ima glavnega urednika in namestnika glavnega urednika. Glavno uredništvo po dogovoru 
med osrednjimi območnimi knjižnicami prevzame Mariborska knjižnica. Namestnika glavnega 
urednika izberejo člani UO med sabo. 
 
UO se sestane predvidoma dvakrat letno. UO se lahko sestane tudi na daljavo, v obliki dopisnih 
sej ali spletnih konferenc. Sestanek skliče in vodi glavni urednik ali namestnik glavnega 
urednika.  
 
UO sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov UO.  
 
O sestankih UO se piše zapisnik. Vanj se zapiše dnevni red, prisotnost, kratek povzetek 
razprave in sklepe, ki jih sprejme UO.  
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DELO UREDNIŠKEGA ODBORA 

 

 

Člani UO opravljajo naloge urednika. Urednik ima v administratorskem vmesniku portala 
Knjižnice.si uredniška pooblastila. Vsebinsko ureja določen tematski del portala, poleg tega pa 
skrbi za ažuriranje podatkov o knjižnicah s svojega območja in za promocijo portala v svojem 
okolju.  
Člani UO lahko opravljajo tudi naloge moderatorja forumov. Naloga moderatorja forumov je, 
da usmerja debate, ureja teme in odgovore na forumu in da skrbi za ustrezen nivo 
komunikacije na forumu. Član UO, ki opravlja naloge moderatorja foruma, ima v forumih 
pooblastila administratorja.  
 

Glavni urednik in namestnik glavnega urednika poleg nalog urednika (tj. skrbi za svoj tematski 
del in za knjižnice s svojega območja) skrbita za portal kot celoto in opravljata še druge naloge, 
kot so: sodelovanje z vzdrževalcem spletnega portala, sodelovanje z drugimi zunanjimi 
deležniki, spremljanje podatkov o uporabi portala, itd… Glavni urednik in namestnik glavnega 
urednika imata v administratorskem vmesniku portala Knjižnice.si pooblastila skrbnika. 
 
 

Člani UO 

• se redno srečujejo na sestankih UO in drugače komunicirajo (e-pošta, …)  

• spremljajo dogajanja in novosti na področju knjižničarstva 

• med seboj sodelujejo, izmenjujejo predloge izboljšav portala in nove ideje, pa 

tudi opozarjajo na morebitne napake 

• skrbijo, da so vsebine na portalu verodostojne, ažurne in da ne vsebujejo 

sovražnega govora 

• varujejo poslovne skrivnosti vseh knjižnic in drugih deležnikov 

• promovirajo portal Knjižnice.si v svojem okolju, po potrebi izvajajo predstavitve 

portala 

 

  

 

 
  
 

 

 
Ta dokument je bil potrjen na 2. sestanku uredniškega odbora portala slovenskih splošnih knjižnic 

Knjižnice.si, dne 10. septembra 2020.  
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PRILOGA 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

OPIS PORTALA Knjižnice.si 
(delovno gradivo za uredniški odbor portala) 

OSNUTEK 
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Verzija dokumenta Datum  Spremenil 

Osnutek V1 9. 6. 2020 Anka Rogina 

Osnutek V2 16. 6. 2020 Anka Rogina 
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Prikaz hierarhične strukture portala Knjižnice.si 
 

 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo 5. nivo 

 Knjižnice.si 

(vstopna stran –

home) 

    

 O strani (opis 

portala) 

    

 Varovanje 

zasebnosti 

    

1. UPORABNIKI         

1.1.   Kje naj 

začnem 

stran vsebuje 

zavihke: Kako 

postanem 

član; 

Dostopnost 

gradiva; Ne 

morete v 

knjižnico? 

Brezžične 

povezave; 

Pomoč 

    

1.2.   Storitve       

1.2.1.     Bralna kultura 

in bralna 

pismenost 

    

1.2.1.1.       Bralna 

priporočila 

  

1.2.1.2.       Literarni 

dogodki 

  

1.2.1.3.       Bralni klubi, 

značke in 

tekmovanja 

  

1.2.1.4.       Medgeneracijsk

o in 

medkulturno 

povezovanje 

  

1.2.1.5.       Programi za 

razvoj bralnih 

in 

komunikacijski

h veščin 

  

1.2.1.6.       Projekti za 

promocijo 

branja 

  

1.2.2. 

 

    Pridobivanje 

znanja 

    

1.2.2.1.       Bibliopedagošk

o delo 

  

1.2.2.2.       Vseživljenjsko 

učenje 

  

1.2.2.3.       Spletne učilnice   

1.2.2.3.1         Izobraževanj
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 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo 5. nivo 

. e za uporabo 

e-virov 

1.2.2.3.2

. 

        Info točka e-

gradiv 

javnih 

oblasti 

1.2.3.     Informacijsko 

opismenjevanj

e 

    

1.2.3.1.       Knjižnično 

informacijsko 

znanje 

  

1.2.3.2.       Info točka e-

gradiv 

  

1.2.4.     Vključevanje 

v družbo 

    

1.2.4.1.       Premagujemo 

ovire 

  

1.2.4.2.       Pomagamo pri 

branju 

  

1.2.4.3.       Za vse brez 

razlik 

  

1.2.5.     Domoznanska 

dejavnost 

    

1.2.6.     Knjižnica v 

lokalni 

skupnosti 

    

1.2.7.     Knjižnice 

izven zidov 

    

1.3.   Gradivo stran vsebuje 

seznam e-

virov in 

zemljevid 

    

1.3.1.     Virtualni svet 

knjig, 

časopisov in 

informacij 

(stran nastala 

v času 

epidemije 

COVID-19 za 

namene 

promocije) 

    

1.4.   Mreža 

knjižnic 

stran vsebuje 

seznam 

knjižnic in 

zemljevid 

    

1.5.   Aktualno       

2. KNJIŽNIČAR

JI 

        

2.1.   Predloge 

spletnih 
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 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo 5. nivo 

strani 

(template) 

2.2.   Strokovni 

dogodki 

      

2.3.   Razpisi       

2.4.   Izobraževanje       

2.4.1.     Koledar 

izobraževanj 

    

2.4.2.     Formalna 

strokovna 

izobrazba 

stran vsebuje 

zavihke: 

bibliotekarski 

izpit, 

Dovoljenje za 

vzajemno 

katalogizacijo, 

Strokovni 

nazivi v 

knjižnični 

dejavnosti 

  

2.4.3.     Spletna 

učilnica 

    

2.5.   Strokovna 

literatura in 

povezave 

stran vsebuje 

zavihke: 

Revije, 

Zborniki, 

Dokumenti, 

Razno, 

Povezave 

    

2.6.   Forum stran vsebuje 

forume, 

dostopne po 

registraciji 

    

2.7.   Sodelovanje       

3. SISTEM 

SPLOŠNIH 

KNJIŽNIC 

        

3.1.   Zakonodaja stran vsebuje 

zavihke: 

Zakoni, 

Pravilniki, 

Kolektivne 

pogodbe, 

Ostali predpisi 

    

3.2.   Financiranje       

3.3.   Statistični 

podatki 

      

3.3.1.     Statistični 

podatki 

slovenskih 

knjižnic 

    

3.4.   Zagovorništv

o 
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 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo 5. nivo 

3.5.   Organizirano

st 

      

3.6.   Pomembni 

dokumenti 

      

4. ZDRUŽENJE 

SPLOŠNIH 

KNJIŽNIC 

        

4.1.   O Združenju stran vsebuje 

zavihka 

Kontaktne 

osebe, Plani in 

poročila 

Združenja 

    

4.2.   Razpisi in 

natečaji ZSK 

stran vsebuje 

zavihka 

Branju 

prijazna 

občina, 

Nagrada za 

najboljši 

projekt 

splošnih 

knjižnic 

    

4.3.   Projekti ZSK stran vsebuje 

zavihka 

Knjižnice 

povezujejo, 

Razstave 

krožijo 

    

4.4.   Promocija 

splošnih 

knjižnic 

      

4.5.   Arhiv ZSK stran vsebuje 

zavihke 2016, 

2017, 2018, 

2019 

    

4.6.   Vizitka ZSK       
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Namen portala 
 
Knjižnice.si je portal slovenskih splošnih knjižnic.  
Na enem mestu združuje vse pomembne informacije o dejavnosti slovenskih splošnih knjižnic. 
Njegov namen je približati knjižnične storitve vsakomur, promovirati dejavnosti splošnih 
knjižnic in nuditi informacije o delovanju slovenskega splošnega knjižničarstva najširši domači 
in tuji javnosti. S strokovnimi informacijami podpira profesionalno delovanje in razvoj 
slovenskega knjižničarstva ter krepi pojavnost splošnih knjižnic v virtualnem okolju. 
Zamisel o portalu je nastala v okviru delovanja tima osrednjih območnih knjižnic. Portal so leta 
2019 ob finančni podpori Ministrstva za kulturo in v okviru Združenja splošnih 
knjižnic oblikovali zaposleni osrednjih območnih knjižnic iz Maribora, Celja, Kopra in Ljubljane. 
Za vsebino in razvoj portala skrbi uredniški odbor z desetimi uredniki iz osrednjih območnih 
knjižnic in glavnim uredništvom v Mariborski knjižnici. Vsebine za portal prispevajo vse 
slovenske splošne knjižnice. 

Naslov uredništva: 

kontaktna oseba: Anka Rogina 
e-mail: anka.rogina@mb.sik.si 
tel.: +386 2 23 52 139 
naslov: Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor 
 

 

Kratek opis portala 
 

Portal Knjižnice.si je sestavljeni iz štirih glavnih delov, ki smo jih poimenovali Uporabniki, 

Knjižničarji, Sistem splošnih knjižnic in Združenje splošnih knjižnic. Že s poimenovanjem 

smo nakazali, komu so predvsem namenjene vsebine, ki so zbrane v posameznem delu, kar pa 

seveda ne pomeni, da niso zanimive tudi za vse druge. Vsebine v posameznem delu smo 

organizirali tako, da so prilagojene posameznemu gledišču in jih oblikovali tako, da bodo čim 

bolj koristne ciljnemu uporabniku. 

 

Uporabniki 

V tem delu portala so vsebine namenjene predvsem uporabnikom splošnih knjižnic, tako 

članom kot nečlanom, se pravi prebivalstvu na splošno. Vsebine vodijo uporabnike od splošnih 

informacij o poslovanju knjižnic, preko storitev, gradiva in mreže knjižnic do aktualnih 

informacij. Ta del je najobsežnejši, saj smo hoteli čim bolje predstaviti dejavnosti, ki jih splošne 

knjižnice nudimo uporabnikom. 

Knjižničarji 

Vsebine v tem delu portala so namenjene predvsem slovenskim knjižničarjem, tj. domači 

strokovni javnosti, verjamemo pa, da bo vsebine opazila tudi tuja strokovna javnost. Z 

informacijami v tem delu želimo čim bolj pomagati knjižničarjem pri strokovnem delu in 

razvoju knjižničarstva ter spodbujati medsebojno izmenjavo informacij med knjižničarji.  

Sistem splošnih knjižnic 

V tem delu je predstavljena organizacija splošnega knjižničarstva v Sloveniji. Vsebine so 

namenjene predvsem zainteresiranim javnostim, kot so financerji in drugi odločevalci, seveda 

pa tudi vsem ostalim, ki jih podrobneje zanima knjižnični sistem v Sloveniji. 

Združenje splošnih knjižnic 

Ta del portala je namenjen predstavitvi in delovanju Združenja splošnih knjižnic (ZSK). 

Celoten portal Knjižnice.si je nastal na osnovi stare domače strani ZSK, tako da zdaj ta del 

portala funkcionira kot prenovljena domača stran ZSK. 
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Opis portala po posameznih straneh 
 

V nadaljevanju sledi opis posameznih strani portala predvsem z vidika urednika, tj. kaj je 

osnovni namen strani in na kaj je na strani treba posebej paziti, posebej vzdrževati, itd. 

Pri vseh straneh je treba vedno upoštevati, da gre za portal vseh splošnih knjižnic. Posebne 

storitve, akcije, promocije itd. za posamezno knjižnico še vedno sodijo na domačo stran te 

posamezne knjižnice.  

 

Knjižnice.si – vstopna stran (home) 
Namen: To je glavna vstopna – domača – stran portala. Služi prvemu kontaktu z obiskovalci. 

Sestavljena je iz več delov, namen vseh je obiskovalcem prikazati hitro informacijo, ki bi tudi 

naključnega obiskovalca pritegnila in popeljala dalje po vsebinah.   

Prva pasica s slikami (banner) se ureja v Nadzorni plošči portala, pod Poudarjeni prispevki. 

Slika, ki jo uporabimo za to pasico, mora biti velika (npr. 1920 x 1098 pixlov), sicer jo preveč 

razvleče ali pa odreže.  

Na drugih delih strani je mogoče izpostaviti posamezne aktualne dogodke, storitve, dejstva in 

tako  usmerjati obiskovalce. Na dnu strani je še možnost registracije za knjižničarje. S tem ko se 

registrirajo, knjižničarji (oz. drugi uporabniki) dobijo možnost sodelovanja v Forumih. 
(Registracija poteka tako, da uporabnik vpiše svoje poljubno uporabniško ime in nato na navedeni e-mail 

naslov prejme prvo geslo za prijavo, ki si ga nato sam spremeni.) 

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je permanentno posodabljanje, dodajanje aktualnih 

vsebin in poudarkov.  

 

 

 

O strani  
Namen: na strani je čisto na kratko opisan namen in nastanek portala Knjižnice.si, naveden je 

način financiranja in urejanja portala, s kontaktnimi podatki uredništva. Do strani dostopamo na 

povezavi O strani, v črni pasici (meni v glavi), nad logotipom Knjižnice.si.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno posodabljanje. Lokacijo dostopa strani 

urejamo v  Nadzorni plošči portala, pod Videz – Meniji – Menu Top. 

 

Varovanje zasebnosti  
Namen: na strani so navedene izjave o varovanju osebnih podatkov in zasebnosti obiskovalcev. 

Do strani dostopamo na povezavi Varovanje zasebnosti, v črni pasici (meni v nogi), čisto na 

dnu strani.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno posodabljanje. Lokacijo dostopa strani 

urejamo v Nadzorni plošči portala, pod Videz – Meniji – Footer Menu. 

 

 

1 UPORABNIKI 

Sama spletna stran »Uporabniki« je prazna. Služi samo kot hierarhično najvišja stran, ki se 

pojavi kot zavihek na vstopni strani. Pod zavihkom se odpira spustni meni, ki omogoča izbiro in 

dostop do podrejenih strani.  

1.1 Kje naj začnem 

Namen: stran je mišljena kot prvo srečanje uporabnika (nepoznavalca knjižnic) s splošnimi 

knjižnicami. Vsebuje osnovne splošne podatke o poslovanju knjižnic. Da stran ne bi bila 

predolga in preveč nepregledna, smo del informacij organizirali v obliki zavihkov (Tabs). 
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Zavihki so naslednji: Kako postanem član; Dostopnost gradiva; Ne morete v knjižnico?; 

Brezžične povezave; Pomoč.  

Vzdrževanje in posodabljanje: občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje – posodabljanje 

obstoječih vsebin in povezav (linkov). 

1.2 Storitve 

Namen: ta stran je izhodišče za dostop do različnih storitev splošnih knjižnic. Sama stran je 

oblikovana promocijsko. Vsebuje tri dele, prvi je seznam podrejenih strani, na drugih dveh pa je 

mogoče izpostaviti posamezne storitve in uporabnike usmerjati oz. opozarjati na posamezne 

storitve. Podrejene strani opisujejo posamezne storitve, ki jih izvaja večina splošnih knjižnic. 

Skupine storitev smo oblikovali na osnovi knjižničnih vlog, kot jih opisujejo Strokovna 

priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028).  

Vzdrževanje in posodabljanje: občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje – posodabljanje 

obstoječih poudarkov.  

1.2.1 Bralna kultura in bralna pismenost 
Namen: uporabnika seznaniti s storitvami, ki jih knjižnice ponujamo na področju bralne 

kulture in bralne pismenosti. Pri tem smo se omejili na storitve, ki jih uporabnikom 

ponuja večina splošnih knjižnic, pri projektih pa na tiste, ki jih izvaja več knjižnic v 

okviru območja, regionalno ali na nacionalnem nivoju, oz. na tiste projekte, ki so bili 

nagrajeni (na nacionalnem nivoju). Paleta storitev je res široka, zato smo stran razdelili 

še na naslednje podrobnejše podstrani: 

1.2.1.1. Bralna priporočila 

1.2.1.2. Literarni dogodki 

1.2.1.3. Bralni klubi, značke in tekmovanja 

1.2.1.4. Medgeneracijsko in medkulturno povezovanje 

1.2.1.5. Programi za razvoj bralnih in komunikacijskih veščin 

1.2.1.6. Projekti za promocijo branja 

Vsebina vseh naštetih strani se bo dopolnjevala, spreminjala in prilagajala aktivnostim 

knjižnic na tem področju. 

Vzdrževanje in posodabljanje: na tej in na vseh podrejenih straneh  je potrebno 

natančno spremljanje dogajanja na področju in ustrezno posodabljanje vsebin. 

 

1.2.2 Pridobivanje znanja 
Namen: uporabnika seznaniti s storitvami, ki jih knjižnice ponujamo na področju 

izobraževanja in samostojnega učenja v vseh življenjskih obdobjih. Omejili smo se na 

storitve, ki jih uporabnikom ponuja večina splošnih knjižnic. Storitve smo razdelili še 

na naslednje podrobnejše podstrani: 

1.2.2.1. Bibliopedagoško delo 

1.2.2.2. Vseživljenjsko učenje 

1.2.2.3. Spletne učilnice 

1.2.2.3.1.  Izobraževanje za uporabo e-virov 

1.2.2.3.2.  Infotočka e-gradiv javnih oblasti 

Vsebina vseh naštetih strani se bo dopolnjevala, spreminjala in prilagajala aktivnostim 

knjižnic na tem področju. 

Vzdrževanje in posodabljanje: na tej in na vseh podrejenih straneh  je potrebno 

natančno spremljanje dogajanja na področju in ustrezno posodabljanje vsebin. 
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1.2.3 Informacijsko opismenjevanje 
Namen: uporabnika seznaniti s storitvami, ki jih knjižnice ponujamo na področju 

izobraževanja za razvoj informacijske in računalniške pismenosti, medijske pismenosti 

in za razvoj veščin e-poslovanja na različnih področjih. Storitve smo razdelili še na dve 

podrobnejši podstrani: 

1.2.3.1. Knjižnično informacijsko znanje 

1.2.3.2. Info točka e-gradiv 

Vzdrževanje in posodabljanje: na tej in na vseh podrejenih straneh  je potrebno 

natančno spremljanje dogajanja na področju in ustrezno posodabljanje vsebin. 

 

1.2.4 Vključevanje v družbo 
Namen: uporabnika seznaniti s storitvami, ki jih knjižnice ponujamo na področju 

zagotavljanja enakih možnosti ranljivim skupinam prebivalstva. Storitve smo razdelili 

še na tri podrobnejše podstrani: 

1.2.4.1. Premagujemo ovire (storitve za invalide – gibalno ovirane, gluhe, 

slepe, itd.) 

1.2.4.2. Pomagamo pri branju (storitve za ljudi s težavami pri branju – 

lahko branje…) 

1.2.4.3. Za vse brez razlik (storitve za narodne manjšine, etnične skupine, 

medgeneracijsko in medkulturno povezovanje, za duševno prizadete, za 

brezposelne itd.) 

Vzdrževanje in posodabljanje: na tej in na vseh podrejenih straneh  je potrebno 

natančno spremljanje dogajanja na področju in ustrezno posodabljanje vsebin. 

 

1.2.5 Domoznanska dejavnost 
Namen: uporabnika seznaniti s storitvami, ki jih knjižnice ponujamo na področju 

domoznanstva.   

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je natančno spremljanje dogajanja na področju 

in ustrezno posodabljanje vsebin. 

 

1.2.6 Knjižnica v lokalni skupnosti 
Namen: uporabnika seznaniti z aktivnostmi, ki jih knjižnice izvajamo na področju 

proaktivnega delovanja v lokalnih skupnostih.   

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je natančno spremljanje dogajanja na področju 

in ustrezno posodabljanje vsebin. 

 

1.2.7 Knjižnice izven zidov 
Namen: uporabnika seznaniti s storitvami, ki jih knjižnice ponujamo uporabnikom izven 

knjižničnih stavb. Predvsem gre za dejavnosti bibliobusov, premičnih zbirk, dostave 

gradiv na različne lokacije, itd. 

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je natančno spremljanje dogajanja na področju 

in ustrezno posodabljanje vsebin. 

1.3 Gradivo 

Namen: stran je namenjena temu, da lahko uporabnik na enem mestu hitro izve, katero gradivo 

ponuja njegova (oz. neka izbrana) knjižnica oz. kje lahko določeno gradivo najde. Stran vsebuje 
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kratek opis, povezavo na začetno stran COBISS+, povezavo na začetno stran BIBLOS, 

zemljevid z lokacijami knjižnic in povezavami na knjižnične strani z e-viri ter seznam e-virov, 

ki jih ponujajo splošne knjižnice.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje: 

• Seznama e-virov, ki jih ponujajo knjižnice (podatke spreminjamo v Nadzorni 

plošči portala, pod E-viri) 

• Povezav (linkov) do tistih strani, na katerih posamezne knjižnice ponujajo 

dostop do e-virov (linke posodabljamo pri podatkih o posamezni knjižnici) 

• Pri podatkih o posamezni knjižnici označimo, katere od vseh v seznamu 

navedenih e-virov ta posamezna knjižnica ponuja.  

1.3.1 Virtualni svet knjig, časopisov in informacij  
Namen: stran je nastala v času epidemije COVID-19 predvsem za namene promocije in za 

lažjo orientacijo bralcev med množico virov 

Vzdrževanje in posodabljanje: občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje – posodabljanje 

obstoječih poudarkov.  

1.4 Mreža knjižnic 

Namen: stran je namenjena temu, da lahko uporabnik na enem mestu hitro najde vse bistvene 

podatke o knjižnici. Stran vsebuje seznam knjižnic, zemljevid z lokacijami knjižnic in 

povezavami na domače strani knjižnic ter iskalnik. Na zemljevidu je mogoče prikazati osrednje, 

območne, krajevne knjižnice in postajališča bibliobusov. Iskalnik omogoča iskanje po nazivu, 

lokaciji in tipu knjižnice.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je vzdrževanje  oz. permanentno posodabljanje 

podatkov o knjižnicah. Podatke spreminjamo v Nadzorni plošči portala, pod Knjižnice. Kot 

»knjižnice« so vnesene tudi vse krajevne knjižnice, saj sicer ni mogoč izpis na zemljevidu. 

1.5 Aktualno 

Namen: Stran je namenjena obveščanju široke javnosti (uporabnikov) o raznih dogodkih in 

novostih. Sama stran nima spremnega besedila, na njej je določeno le, da se na strani izpisujejo 

prispevki, ki imajo dodeljeno kategorijo Aktualno. 

Vzdrževanje in posodabljanje: strani kot take ni treba vzdrževati, je pa treba permanentno (v 

skladu s potrebami) dodajati prispevke. Prispevke dodajamo v Nadzorni plošči portala, pod 

Prispevki (označimo kategorijo Aktualno).  

 

 

2 Knjižničarji 

Sama spletna stran »Knjižničarji« je prazna. Služi samo kot hierarhično najvišja stran, ki se 

pojavi kot zavihek na vstopni strani. Pod zavihkom se odpira spustni meni, ki omogoča izbiro in 

dostop do podrejenih strani.  

2.1 Predloge spletnih strani (template) 

Namen: Vzorčne spletne strani služijo knjižnicam, da si lahko na osnovi že postavljene 

strukture in ključnih elementov postavijo svoje spletne strani. Nujna je dokončna izdelava 

portala posamezne knjižnice.  

Vzdrževanje in posodabljanje: Vzdrževanje vzorčnih spletnih strani izvaja TrueCad.  
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2.2 Strokovni dogodki 

Namen: Stran je namenjena obveščanju strokovne javnosti (knjižničarjev) o raznih strokovnih  

dogodkih in novostih doma in na tujem. Sama stran nima spremnega besedila, na njej je 

določeno le, da se na strani izpisujejo Dogodki, ki imajo kot kategorijo označeno Strokovni 

dogodki. 

Vzdrževanje in posodabljanje: strani kot take ni treba vzdrževati, je pa treba permanentno (v 

skladu s potrebami) dodajati dogodke. Dogodke dodajamo v Nadzorni plošči portala, pod 

Dogodki (označimo kategorijo Strokovni dogodki).  

2.3 Razpisi 

Namen: Na strani so zbrane povezave (linki) do različnih organizacij in institucij, pri katerih so 

objavljeni javni razpisi in pozivi, preko katerih so financirani razni projekti, na katere se lahko 

prijavljajo tudi knjižnice. Knjižničarji naj bi tako lažje dostopali do sredstev, pa tudi do 

partnerstev za izvedbo projektov.   

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

2.4 Izobraževanje 

Namen: Na strani so opisane različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja za 

strokovne delavce na področju splošnega knjižničarstva.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

2.4.1 Koledar izobraževanj 
Namen: Stran je namenjena obveščanju strokovne javnosti (knjižničarjev) o raznih 

strokovnih  izobraževanjih. Sama stran nima spremnega besedila, na njej je določeno le, 

da se na strani izpisujejo tisti Dogodki, ki imajo kot kategorijo označeno Izobraževanja. 

Vzdrževanje in posodabljanje: strani kot take ni treba vzdrževati, je pa treba 

permanentno (v skladu s potrebami) dodajati dogodke. Dogodke dodajamo v Nadzorni 

plošči portala, pod Dogodki, pri čemer je treba paziti, da označimo kategorijo 

Izobraževanja. 

2.4.2 Formalna strokovna izobrazba 
Namen: Stran je namenjena opisu možnosti formalnega strokovnega izobraževanja. 

Pogoji za dodatna strokovna izobraževanja za delo v knjižničarstvu so navedena v 

zavihkih Bibliotekarski izpit, Dovoljenje za vzajemno katalogizacijo in Strokovni nazivi 

v knjižnični dejavnosti.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  

oz. permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

2.4.3 Spletna učilnica 
Namen: Na strani so navedene možnosti strokovnega spopolnjevanja z učenjem na 

daljavo.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  

oz. permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

2.5 Strokovna literatura in povezave 

Namen: Na tej strani so zbrani bibliografski podatki in kjer je mogoče, tudi povezave do 

različnega strokovnega gradiva. Informacije smo organizirali v obliki zavihkov (Tabs). Zavihki 

so naslednji: Revije, Zborniki, Dokumenti, Razno, Povezave. 

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je vzdrževanje  oz. permanentno posodabljanje vsebin 

in povezav (linkov). (Če je mogoče, dokument, ki ga uvrstimo na stran, iz navedene povezave 
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prevzamemo (v .pdf obliko) in datoteko shranimo v Medije (Nadzorna plošča portala – Mediji), nato 

povezavo na strani naredimo na to datoteko. Hitro se namreč lahko zgodi, da navedena povezava (link) 

ni več aktiven in dostopa do dokumenta več ni.) 

2.6 Forum 

Namen: Forum je namenjen knjižničarjem za izmenjavo mnenj in informacij na različne teme. 

Gre za strokovne teme, pa tudi informacije v smislu »kako naredim…«. Knjižničarji do foruma 

lahko dostopajo le, če so se predhodno registrirali. Registrirani knjižničarji lahko v okviru 

foruma odpirajo nove teme in pošiljajo odgovore na obstoječe teme, pa tudi popravljajo in 

brišejo lastne teme.  

Vzdrževanje in posodabljanje: Forum ima moderatorja, ki usmerja debate in ureja teme. Forume  

dodajamo in urejamo v Nadzorni plošči portala, pod Forumi, Teme in Odgovori. 

2.7 Sodelovanje 

Namen: prikazati mrežo institucij, s katerimi sodelujemo splošne knjižnice. Stran je oblikovana 

kot zbir logotipov institucij, za logotipom je aktivna povezava na domačo stran institucije.   

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

 

 

3 Sistem splošnih knjižnic 

Sama spletna stran »Sistem splošnih knjižnic« je prazna. Služi samo kot hierarhično najvišja 

stran, ki se pojavi kot zavihek na vstopni strani. Pod zavihkom se odpira spustni meni, ki 

omogoča izbiro in dostop do podrejenih strani.  

3.1 Zakonodaja 

Namen: Namen te strani je, na enem mestu zbrati vse relevantne predpise in zakonodajo, ki je 

povezana s splošnim knjižničarstvom. Stran je namenjena tako zaposlenim v knjižnicah kot tudi 

drugim, ki jih zanima pravna urejenost področja. Informacije smo organizirali v obliki zavihkov 

(Tabs). Zavihki so naslednji: Zakoni, Pravilniki, Kolektivne pogodbe, Ostali predpisi 

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov).  

3.2 Financiranje 

Namen: prikazati način financiranja splošnih knjižnic.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

3.3 Statistični podatki 

Namen: Namen strani je širši javnosti predstaviti delovanje splošnih knjižnic skozi številke. Na 

tej strani so navedene povezave do podatkov za slovenske splošne knjižnice, do (nekaterih) 

podatkov za knjižnice v Evropi in do statističnih podatkov o knjižnicah v svetu, ki jih zbira 

IFLA. 

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

3.3.1 Statistični podatki slovenskih knjižnic 
Namen: prikazati statistične številčne podatke slovenskih splošnih knjižnic v prijazni - 

grafični obliki, omogočiti primerjavo kazalcev med poljubnimi knjižnicami ali območji. 
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Stran je narejena tako, da lahko obiskovalec strani sam izbira eno ali več knjižnic ali 

knjižnice združuje po območjih, nato pa v okviru izbrane kategorije izbere kazalec, po 

katerem želi knjižnice primerjati. Pri tem lahko določi še leto ali časovni razpon.  

Vzdrževanje in posodabljanje: v ozadju strani je 68 tabel s podatki o posameznih 

kazalcih. Podatke je treba posodobiti 1x letno, ko se objavijo podatki iz BibSiSt. Pri 

posodabljanju mora sodelovati TrueCad.  

3.4 Zagovorništvo 

Namen: Stran vsebuje več povezav do promocijskih videov, s katerimi knjižnice pri javnosti 

spodbujajo podporo svojemu delovanju.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

3.5 Organiziranost 

Namen: Na strani je predstavljena organiziranost splošnih knjižnic v Sloveniji s poudarkom na 

dejavnosti osrednjih območnih knjižnic. S pomočjo brošure Knjižnica nudi več! So prikazani 

skupni projekti in poenotene storitve.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

3.6 Pomembni dokumenti 

Namen: Na strani so izpostavljeni najpomembnejši strateški in razvojni dokumenti, ki vplivajo 

na celoten sistem splošnih knjižnic. 

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov).  

 

 

4 Združenje splošnih knjižnic 

Sama spletna stran »Združenje splošnih knjižnic« je prazna. Služi samo kot hierarhično najvišja 

stran, ki se pojavi kot zavihek v obliki logotipa na vstopni strani. Pod zavihkom se odpira 

spustni meni, ki omogoča izbiro in dostop do podrejenih strani.  

4.1 O Združenju 

Namen: Stran vsebuje osnovne podatke o Združenju splošnih knjižnic. Podatki o kontaktnih 

osebah ter Plani in poročila Združenja so navedenih na dveh zavihkih.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

4.2 Razpisi in natečaji ZSK 

Namen: Na strani so objavljene novice v zvezi z razpisi in natečaji, ki jih pripravlja Združenje. 

V zavihkih sta še posebej opisana projekt Branju prijazna občina in Nagrada za najboljši projekt 

splošnih knjižnic.  

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

4.3 Projekti ZSK 

Namen: Stran vsebuje zavihka, na katerih sta opisana projekta Knjižnice povezujejo in Razstave 

krožijo.  
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Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

4.4 Promocija splošnih knjižnic 

Namen: stran je namenjena opisu dogodkov, ki jih Združenje izvaja za večjo promocijo splošnih 

knjižnic. Trenutno je opisan dogodek Dan splošnih knjižnic 2019. 

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je občasno spreminjanje izgleda in vzdrževanje  oz. 

permanentno posodabljanje vsebin in povezav (linkov). 

4.5 Arhiv ZSK 

Namen: stran je namenjena arhiviranju objav ZSK, ki se nanašajo predvsem na izvajanje 

projektov in promocijskih dogodkov. Stran je organizirana v obliki zavihkov po letih (trenutno 

zavihki 2016, 2017, 2018, 2019). 

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je vzdrževanje  oz. permanentno posodabljanje vsebin 

in povezav (linkov). 

4.6 Vizitka ZSK 

Namen: Stran vsebuje zemljevid z lokacijo sedeža ZSK in kontaktne podatke. 

Vzdrževanje in posodabljanje: potrebno je vzdrževanje  oz. permanentno posodabljanje vsebin 

in povezav (linkov).  
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PRILOGA 3:       Struktura portala KNJIZNICE.SI in uredniki strani 

    1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo 

Izvirni 

kreator 

strani urednik strani 

1 

Knjižnice.si 

(vstopna 

stran- 

domov)         

Ciril 

(TrueCad) 

- vsi 

Gl. urednica: 

Anka; 

namestnica gl. 

urednice: 

Urška 

2   

UPORABNI

KI           

3     Kje naj začnem 

stran vsebuje 

zavihke: Kako 

postanem član; 

Dostopnost 

gradiva; Ne 

morete v 

knjižnico? 

Brezžične 

povezave; Pomoč   Luana Anka 

4     Storitve     

Ciril 

(TrueCad)   

5       

Bralna kultura in 

bralna pismenost     Urška 

6         Bralna priporočila Urška Urška 

7         Literarni dogodki Urška Urška 

8         

Bralni klubi, značke in 

tekmovanja Urška Urška 

9         

Medgeneracijsko in 

medkulturno 

povezovanje Urška Andra 

10         

Programi za razvoj 

bralnih in 

komunikacijskih 

veščin Urška Andra 

11         

Projekti za promocijo 

branja Urška Andra 

12       

Pridobivanje 

znanja   Luana Petra 

13         Bibliopedagoško delo Luana Petra 

14         Vseživljenjsko učenje Luana Petra 

15         Spletne učilnice Luana Petra 

18       

Informacijsko 

opismenjevanje   Aleš Petra 

19         

Knjižnično 

informacijsko znanje Aleš Petra 

20         Info točka e-gradiv Aleš Petra 

21       

Vključevanje v 

družbo   Anka Klementina 

22         Premagujemo ovire Anka Klementina 

23         Pomagamo pri branju Anka Klementina 

24         Za vse brez razlik Anka Klementina 

25       

Domoznanska 

dejavnost   Andreja Klaudija  

26       

Knjižnica v 

lokalni skupnosti   Aleš Anka 

27       

Knjižnice izven 

zidov   Anka Anka 

28     Gradivo 

stran vsebuje 

seznam e-virov in 

zemljevid   

Anka 

(seznam e-

virov) Anka 
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29       

Virtualni svet 

knjig, časopisov 

in informacij 

(stran nastala v 

času epidemije 

COVID-19 za 

namene 

promocije)   Luana Anka 

30     Mreža knjižnic 

stran vsebuje 

seznam knjižnic 

in zemljevid   

Andreja 

(seznam 

knjižnic) Andreja  

31     Aktualno     Aleš Aleš 

32   

KNJIŽNIČ

ARJI           

33     

Predloge 

spletnih strani 

(template)     skupina TrueCad  

34     

Strokovni 

dogodki     Aleš Aleš 

35     Razpisi     Anka Anka 

36     Izobraževanje     Aleš Polonca 

37       

Koledar 

izobraževanj   Aleš Aleš 

38       

Formalna 

strokovna 

izobrazba 

stran vsebuje zavihke: 

bibliotekarski izpit, 

Dovoljenje za 

vzajemno 

katalogizacijo, 

Strokovni nazivi v 

knjižnični dejavnosti Aleš Polonca 

39       Spletna učilnica   Aleš Polonca 

40     

Strokovna 

literatura in 

povezave 

stran vsebuje 

zavihke: Revije, 

Zborniki, 

Dokumenti, 

Razno, Povezave   

Andreja, 

Anka Anka  

41     Forum 

stran vsebuje 

forume, dostopne 

po registraciji   

Aleš 

(moderator

) 

Aleš 

(moderator) 

42     Sodelovanje     Anka, Ciril Anka 

43   

SISTEM 

SPLOŠNIH 

KNJIŽNIC           

44     Zakonodaja 

stran vsebuje 

zavihke: Zakoni, 

Pravilniki, 

Kolektivne 

pogodbe, Ostali 

predpisi   Vesna Anka 

45     Financiranje     Vesna Anka 

46     

Statistični 

podatki     Anka Anka 

47       

Statistični 

podatki 

slovenskih 

knjižnic   

TrueCad - 

oblikovanj

e, Anka - 

podatki 

TrueCad - 

oblikovanje, 

Anka - podatki 

48     Zagovorništvo     

Vesna, 

Andreja Lea 

49     Organiziranost     

Vesna, 

Andreja Lea 
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50     

Pomembni 

dokumenti     

Vesna, 

Andreja Lea 

51   

ZDRUŽENJ

E 

SPLOŠNIH 

KNJIŽNIC         Vesna 

52     O Združenju 

stran vsebuje 

zavihka 

Kontaktne osebe, 

Plani in poročila 

Združenja   

Vesna, 

Anka Vesna 

53     

Razpisi in 

natečaji ZSK 

stran vsebuje 

zavihka Branju 

prijazna občina, 

Nagrada za 

najboljši projekt 

splošnih knjižnic   

Vesna, 

Anka Vesna 

54     Projekti ZSK 

stran vsebuje 

zavihka 

Knjižnice 

povezujejo, 

Razstave krožijo   

Vesna, 

Anka Vesna 

55     

Promocija 

splošnih 

knjižnic     

Vesna, 

Anka Vesna 

56     Arhiv ZSK 

stran vsebuje 

zavihke 2016, 

2017, 2018, 2019   

Vesna, 

Anka Vesna 

57     Vizitka ZSK     

Ciril 

(TrueCad) Vesna 

58 

O strani 

(opis 

portala)         Anka Anka 

59 

Varovanje 

zasebnosti         Anka Anka 

 

 

 

 

 

 
 



Posebne naloge osrednje območne knjižnice

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 1.516 1.547

 Serijske publikacije 614 730

 Neknjižno gradivo 97 107

 SKUPAJ 2.194 2.384

 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
0 0 0 0

  - nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega      

območja izven lokacije knjižnic
4 4 4 4

 SKUPAJ 0 0 0 0

 SKUPAJ A + B 2.194 2.384

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki

 Monografske publikacije 1.365 151

 Serijske publikacije 573 41

 Neknjižno gradivo 74 23

 SKUPAJ 1.993 201

 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 1.995 203

 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 
123 12

 Število vsebinskih enot (zapisov), ki so jih knjižnice območja prispevale na            

portal DOBREKNJIGE.SI 
280 48

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 2.071 38
OP1 

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 

območje
37.068 6.995

OP2

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 3.610 617

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 

območje
6.997 532

Knjižnica: Mariborska knjižnica

Številka pogodbe:  3340-20-091006

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2020

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice

 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 27.917

  - od tega število članov širšega območja OOK 725

  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DEL/0!
 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 50.119

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih 

po medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 191

 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) 0

 SKUPAJ AKTIVA 191

 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 50.310

 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 60.686

 Uporaba portala DOBREKNJIGE.SI - št. vpogledov v zapise knjižnic območja 148.708

 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 54.805 OP3
 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 114.733

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice

iz celotnega 

območja 

OOK   

od tega iz 

širšega  obm. 

OOK

  - število prijav 5.980 207 OP4 
  - število članov 535 59

 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 

  - število prijav / / OP5
  - število čanov / /

 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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Posebne naloge osrednje območne knjižnice

 2.  STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK

število število ur

 2.1    Tematska svetovanja za območje OOK 1 [brez 2.1.1, 

2.1.2 in 2.1.3]
10

 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 2 6

 2.2    Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 0

 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
15 30

 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 
0 0 0 0

 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 1 1

 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 62

OP6

 3.7    Izvajanje digitalizacije 20

 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: 0 0 0

Datum: 23. 2. 2021

OP1, OP2, OP3, OP6:  podatki za UKM niso zajeti

OP4: Podatki o številu PRVIH  prijav

OP5:  Tega podatka ne beležimo

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
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Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2020

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 3 3

Stroški nakupa gradiva (brez 

podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 12300,00 3401,36 12300,00 3401,36 15701,36

Skupaj stroški nakupa knjižničnega 

gradiva 12300,00 3401,36 12300,00 3401,36 15701,36

Programski materialni stroški 

digitalizacije 0,00 0,00 0,00 0,00 4088,00 0,00 0,00 0,00 4088,00 0,00 4088,00

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 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00

Drugi programski materialni stroški 0,00 0,00 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 0,00 1700,00

Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 19894,00 3401,36 31700,00 0,00 26588,00 0,00 606,00 0,00 78788,00 3401,36 82189,36

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:  3340-20-091006

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

Zagotavljanje 

povečanega in 

zahtevnejšega izbora 

knjižničnega gradiva 

in informacij

Strokovna pomoč 

knjižnicam območja

Koordinacija 

zbiranja, obdelave in 

hranjenja 

domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 

izločenega 

knjižničnega gradiva 

s svojega območja
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