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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2021: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij  da  

Strokovna pomoč knjižnicam območja  da  

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva  da  

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja  da  

 
 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20211  
 

Koroška osrednja knjižnica je osrednja območna knjižnica za Koroško. Za širše območje 

Koroške (12 koroških občin) je tudi v letu 2021 opravljala  vse štiri posebne naloge, ki ji jih 

nalaga Pravilnik o delovanju in financiranju osrednjih območnih knjižnic. 

Knjižnice na svojem območju strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja kvalitetno in 

koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti. Knjižnice na območju, s katerimi sodeluje, so: 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Knjižnica Radlje ob Dravi; Knjižnica  Dravograd.  

Pri izvajanju posebnih nalog knjižnica sledi veljavni zakonodaji, strokovnim priporočilom in 

usmeritvam nacionalne kulturne politike. 

Knjižnica je sledila opredeljenim ciljem: zagotavljanje enakomernega razvoja knjižničnih storitev 

v splošnih knjižnicah   območja, podpiranje njihove raznolikosti in razvijanje novih dejavnosti ter 

reševanje skupnih problemov, povečanje učinkovitosti in uspešnosti, hitrejša in kakovostnejša 

izvedba nalog  javne službe v knjižnicah na območju osrednje območne knjižnice; večja 

učinkovitost in gospodarnost pri pridobivanju, obdelavi in posredovanju gradiva in informacij; 

izgradnja kvalitetne območne zbirke - obsežnejše in  strokovno zahtevnejše -  ki je dostopna 

vsem uporabnikom s širšega območja z upoštevanjem njihovih specifičnih potreb; z brezplačno 

medknjižnično izposojo in oddaljenim dostopom do informacij; sodelovanje knjižničarjev 

območja pri reševanju strokovnih vprašanj, pri  izobraževanju in  izmenjavi znanja; uveljavitev 

načela sodelovanja in koordinacije med splošnimi knjižnicami območja; nadaljevanje 

vzpostavitve zbirke naročenih in brezplačnih elektronskih virov v vseh splošnih knjižnicah 

Koroške; organiziranje enotnega sistema pridobivanja, obdelave in hranjenja domoznanskega 

gradiva; ohranitev in dostopnost koroškega domoznanskega gradiva kot sestavnega dela 

slovenske pisne dediščine; sodelovanje pri skupnem portalu za dostop do digitaliziranih 

domoznanskih zbirk območja in države (KAMRA); načrtna digitalizacija vsega za območje 

                                                      
1 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke 

oziroma dosežene rezultate. 
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pomembnega gradiva – vzpostavitev enotnega sistema virtualne knjižnice; smiselno usmerjanje 

in izločanje knjižničnega gradiva območja, tako da se ohrani kulturna dediščina ter vse za 

območje pomembno; ohranjanje in razvijanje zavesti o identiteti pokrajine. 

 
Program 2021 je že v osnovi bil začrtan tako, da smo ga zaradi negotovih razmer zaradi 
epidemije lahko delno izvedli tudi virtualno.  

V času izvajanja programa so namreč še vedno veljali ukrepi vlade RS oz. priporočila NIJZ, ki 

prepovedujejo ali odsvetujejo izvajanje dejavnosti v zaprtih prostorih ter omejujejo udeležbo na 

strokovnih dogodkih.  

 
 
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

Povečan izbor klasičnega knjižničnega gradiva je tudi v letu 2021 predstavljalo gradivo iz obveznega 

izvoda, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih sredstev. Gradivo, ki smo ga prejeli preko 

obveznega izvoda, smo v skladu s pravilnikom obdelali in uvrstili v zbirko in našim uporabnikom in 

uporabnikom osrednjih knjižnic območja omogočili izposojo tega gradiva z osebno izposojo, 

brezplačno medknjižnično izposojo in oddaljenim dostopom do informacij. 

Po navodilih MZK nismo načrtovali nakupa klasičnega knjižnega gradiva, saj je bila prioriteta nakup 

podatkovnih baz. 

Preko konzorcija COSEC smo izvedli nakup podatkovne baze PressReader (več kot 7.300 naslovov 

dnevnega časopisja, časnikov in časopisov iz več kot 100 držav v več kot 60 jezikih), Arhiv Večera 

pa je knjižnica izvedla samostojno. Dostop do podatkovnih baz je uporabnikom z oddaljenim 

dostopom zagotovljen v vseh splošnih knjižnicah in njihovih enotah na območju. 

 

Območna zbirka (obvezni izvod in e-viri) je namenjena uporabnikom širšega območja z osebno 

izposojo, brezplačno medknjižnično izposojo in oddaljenim dostopom do informacij za vse splošne 

knjižnice na območju. 

Povečan in zahtevnejši izbor gradiva in informacij (iz že obstoječe območne zbirke) knjižnica nudi 

uporabnikom s širšega območja in si prizadeva pridobivati nove člane s  širšega območja Koroške. 

 
Gradivo iz obveznega izvoda in e-vire smo splošne knjižnice promovirale na spletnih straneh knjižnic 

in na socialnih omrežjih.  

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov: www.knjiznica.si 

 

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov: https://www.knjiznica-ravne.si/wp-

content/uploads/2022/01/Dokument-o-upravljanju-

knjiznicne-zbirke-2022.pdf 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva Spletni naslov: https://www.knjiznica-ravne.si/letni-nacrti-

za-nakup-gradiva/ 

Seznam knjižničnega gradiva (sredstva 

OOK) 

Spletni naslov: https://www.knjiznica-

ravne.si/gradivo/elektronski-viri/ 

 

Izvajanje brezplačne medknjižnične 

izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

da da da 

Brezplačna medknjižnična izposoja za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

da da da 

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

                                                      
2 Vsebino vpišite v bela polja. 

http://www.knjiznica.si/
https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2022/01/Dokument-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke-2022.pdf
https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2022/01/Dokument-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke-2022.pdf
https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2022/01/Dokument-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke-2022.pdf
https://www.knjiznica-ravne.si/letni-nacrti-za-nakup-gradiva/
https://www.knjiznica-ravne.si/letni-nacrti-za-nakup-gradiva/
https://www.knjiznica-ravne.si/gradivo/elektronski-viri/
https://www.knjiznica-ravne.si/gradivo/elektronski-viri/
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Ni novosti 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

Nadaljevali smo z izgradnjo domoznanske zbirke regionalnega značaja (širše območje Koroške 

vključno z zamejci v Avstriji). 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena) 

Preko konzorcija COSEC smo izvedli nakup podatkovne baze Press Reader (3.870 EUR), Arhiv 

Večera (2.928 EUR) pa je knjižnica izvedla samostojno. Pri nakupu podatkovnih baz je območna 

knjižnica KOK prispevala 798 EUR lastnih sredstev. Dostop do podatkovnih baz je uporabnikom z 

oddaljenim dostopom zagotovljen v vseh splošnih knjižnicah in njihovih enotah na območju. 

PressReader  

a) način dostopa DD 

b) vir financiranja OOK1 

Arhiv Večera 

c) način dostopa DD 

d) vir financiranja OOK1 

E-vire smo splošne knjižnice promovirale na spletnih straneh knjižnice. 

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 
Knjižnica je imela 627 članov s širšega območja, ki so si izposodili 19.947 enot gradiva. 

Na področju prve naloge, zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega 

gradiva in informacij ocenjujemo, da smo v letu 2021 dosegli zastavljene cilje. Poudarek je bil 

na e-virih, saj glede na razpoložljiva sredstva in navodila ministrstva nismo načrtovali nakupa 

druge znanstvene in strokovne literature, niti zahtevnejšega leposlovnega gradiva, drugih 

uradnih publikacij, periodike in referenčnega gradiva v klasični obliki. Koroška osrednja knjižnica 

je v letu 2021 za potrebe izvajanja posebne naloge zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega 

izbora knjižničnega gradiva in informacij v soglasju z osrednjimi knjižnicami na območju 

zagotovila dostop do 2 e-virov. Za knjižnice in uporabnike na območju pa je predvsem 

pomembno, da smo zagotovili oddaljen dostop tu.di izven lokacije knjižnice. Uporaba storitve 

dostopa na daljavo je v letu 2021 podobna kot pred epidemijo leta 2019. Kljub promociji po vseh 

knjižnicah na območju, je še vedno uporaba storitve na daljavo v osrednji območni knjižnici 

večja kot v drugih splošnih knjižnicah. Za celotno območje beležimo za PressReader 49.895 

vpogledov, ki jih je opravilo 130 uporabnikov. Statističnih podatkov za vpogled v Arhiv Večera 

nam ponudnik ne omogoča. 

Koroška osrednja knjižnica obvezni izvod publikacij prejema kot z Zakonom o obveznem izvodu 

določena depozitarna ustanova za obvezni izvod, ki predstavlja pomemben del pri izgradnji 

knjižnične zbirke za celotno območje. S povečanim in zahtevnejšem izboru knjižnega gradiva 

(obvezni izvod) smo v letu 2021 pridobili 2.323 izvodov knjižnega gradiva. Gradivo je v celoti 

bibliografsko obdelano v sistemu COBISS in na voljo uporabnikom na območju. 

Območna zbirka še naprej služi uporabnikom širšega območja z osebno izposojo, brezplačno 

medknjižnično izposojo in oddaljenim dostopom do informacij za vse splošne knjižnice na 

območju.  

Na osnovi konzorcijske pogodbe med OOK in dogovora s splošnimi knjižnicami območja 

uspešno vodimo in izvajamo za uporabnika brezplačno medknjižnično izposojo. Koroška 

osrednja knjižnica kot nosilka projekta spremlja delovanje in učinkovitost izvajanja na območjih 

ter sproti rešuje morebitne težave v zvezi z izvajalcem storitve.  

Kljub epidemiji Covid19, ko smo knjižnice tudi v letu 2021  delovale v posebnih pogojih, smo 

Koroške splošne knjižnice na območju v letu 2021 med seboj brezplačno po medknjižnični 

izposoji posredovale 306 enot knjižničnega gradiva in 7 elektronsko posredovanih 

dokumentov.  
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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  

Kljub razmeram ob epidemiji Covid19 smo se trudili uresničevati zastavljene cilje. S svetovalnim delom 

smo tudi v letu 2021 koordinirali razvoj knjižnične dejavnosti na našem območju za 4 osrednje 

knjižnice na območju (12 koroških občin). Zaradi preprečitve osebnih stikov, smo nekaj aktivnosti 

izvedli na daljavo (telefon, e-pošta, Zoom), druge pa smo vendarle lahko izpeljali v živo. S skupnim 

načrtovanjem v okviru knjižnične dejavnosti, ki so skupnega pomena smo spodbujali enakomeren 

razvoj dejavnosti na našem območju, usklajeno delovanje knjižničnega informacijskega sistema, 

izboljšanje organiziranosti, učinkovitosti in uspešnosti knjižnic. Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na 

območju OOK je bilo zaradi omejenega delovanja knjižnic in šol v času epidemije močno okrnjeno. V 

sodelovanju z OK smo koordinirali in izvajali knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov, še 

posebno za »lahko branje« in projekt »Bodi kul, beri ful«. S skupnimi projekti smo izboljšali promocijo 

dela splošnih knjižnic na koroškem območju.  

Strokovne delavce knjižnic smo obveščali o delovanju in sklepih na nacionalnem nivoju. 

Vsem knjižnicam je bilo predstavljeno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog 

osrednje območne knjižnice za leto 2020, pošiljajo se jim tudi zapisniki in drugo gradivo. 

Pri pripravi vsebinskega programa za delo OOK v letu 2021 so sodelovale vse knjižnice na območju in 

predlagale vsebine za program. 

Strokovna pomoč knjižnicam je zajemala tudi različno individualno svetovanje in sodelovanje v zvezi s 

strokovnimi vprašanji in dilemami, s katerimi se srečujemo pri izvajanju knjižnične dejavnosti 

(knjižničarska zakonodaja, razni predpisi s področja knjižničarstva, delovna razmerja, delo z 

uporabniki s posebnimi potrebami, IKT oprema in zagotavljanje nemotenega delovanja dostopa na 

daljavo do podatkovnih zbirk, bibliografska obdelava knjižničnega gradiva, koordinacija domoznanstva, 

Kamra, digitalizacija, statistika, izpolnjevanje obrazcev za pozive in poročila Ministrstva za kulturo in 

Bibsist …). Knjižnice smo seznanili s programom izvajanja območnih nalog na območnem in 

nacionalnem nivoju v letu 2021, zagotavljanjem dostopa do e-virov, določitvijo tem strokovnih srečanj 

knjižnic na območju, brezplačno medknjižnično izposojo na območju, skupnim projektom Korošci pa 

bukve beremo«, bralno značko za odrasle ter skupni projekt »Bodi kul, beri ful« za mlade. Vse te 

projekte smo vse splošne knjižnice na območju ter Slovenska študijska knjižnica v Celovcu uspešno 

izvedli na daljavo oz. virtualno. Zelo uspešni smo bili v našem na novo načrtovanem skupnem 

projektu, ki smo ga vse knjižnice na območju izvedle spomladi 2021.Gre za literarni razpis ob 60-letnici 

bralne značke z naslovom »Kako smo nekoč brali«. 

Z osrednjimi knjižnicami na območju smo sodelovali in svetovali še pri: 

 načrtovanju in organizaciji pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju; 

 informiranju zavezancev za obvezni izvod; 

 seznanjanju uporabnikov z domoznanskimi zbirkami na območju (predstavitev regijskih zbirk); 

 bibliografski obdelavi gradiva; 

 objavljanju dokumentov na portalu Kamra in pridobivanju potencialnih partnerjev; 

 brezplačni medknjižnični izposoji na območju; 

 storitvah za ranljive skupine uporabnikov; 

 izvajanju mentorstva za študente bibliotekarstva; 

 izvajanju bralne značke za odrasle Korošci pa bukve beremo; 

 izvajanju dejavnosti za najstnike »Knjižne mišice«; 

 Slovenski študijski knjižnici Celovec, edini knjižnici za zamejce v Avstriji, smo nudili strokovno 

pomoč pri delu v segmentu Cobiss3/Izposoja, obdelava in statistika. 

 pripombah k predlogu Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe. 
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2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

Vse leto smo knjižničarje na območju spodbujali in jih obveščali o izobraževanjih, ki so potekala preko 

Učnega centra MKL ali drugih inštitucij in knjižnic. Tako se je kar 9 strokovnih delavcev knjižnic na 

območju udeležilo izpbraževanja, ki ga je pripravila osrednja območna knjižnica Koper in sicer 

Priprava spletne prireditve od A do Ž. 

Koroška osrednja knjižnica je izvedla izobraževanje strokovnih delavk na območju, ki so prevzele 

zadolžitve za skupni projekt »Bodi kul, beri ful«, prav tako izobraževanje in predstavitev projekta za 

»lahko branje«: Lahko je brati: razvoj temeljnih usmeritev, metod, didaktičnih gradiv in spremljajočih 

orodij za lahko branje v Sloveniji; za vse strokovne delavce v knjižnicah na območju. 

Sodelavka domoznanka in članica delovne skupine za domoznanstvo je knjižničarkam območja 

predstavila delovanje združenih biografskih leksikonov Obrazi slovenskih pokrajin in infrastrukturo za 

kreiranje regijskih podstrani dLib ter možnostjo vključevanja manjših občinskih in medobčinskih 

leksikonov na skupni portal Obrazi slovenskih pokrajin.  

2.1.2 promocija območnosti 

Območnost smo promovirali s seznanjanjem javnosti preko obvestil, letakov, vabil, objavami v javnih 

medijih (časniki, lokalne televizije, programi in koledarji prireditev na Koroškem…), na spletnih straneh 

knjižnic na območju in na socialnih omrežjih. 

Posebno pozornost in skrb smo posvetili promociji domoznanske dejavnosti in digitalizacije (Kamra in 

dLib), promociji e-virov, bralne značke za odrasle »Korošci pa bukve beremo« in dejavnosti za 

najstnike »Bodi kul, beri ful«, brezplačni medknjižnični izposoji in storitvam za uporabnike s posebnimi 

potrebami za »lahko branje«. V reviji Šolska knjižnica pa je bil objavljen članek Mladi bralci in projekt 

Knjižne mišice avtorice knjižničarke na OŠ Šentjanž pri Dravogradu Lilijane Ladra. 

Še posebej smo pozornost posvetili promociji skupne akcije ob 60-letnici bralne značke in literarnemu 

razpisu. Rezultat akcije je publikacija Moja zgodba : Kako smo nekoč brali. 

Skozi celo leto smo promovirali portal Obrazi slovenskih pokrajin na naši spletni strani in na 

družbenem omrežju Facebook, kjer smo objavili zapise za več kot trideset osebnosti (ob raznih 

obletnicah in jubilejih) in sledilce napotili na posamezna gesla na leksikonu ali tudi na celoten leksikon. 

V časniku Večer (9. 4. 2021) je bil objavljen daljši intervju na temo Obrazi slovenskih pokrajin, kjer je 

urednica Simona Šuler Pandev podala veliko informacij o leksikonu in ga tudi podrobneje predstavila. 

Na VTV se je urednica (preko Skyp-a) udeležila tudi oddaje Dobro jutro, ki je potekala v živo in je 

biografski leksikon predstavila tudi gledalcem in poslušalcem omenjene oddaje. V sami osrednji 

območni knjižnici, njenih enotah in ostalih območnih knjižnicah so bile ves čas (izposoja) na razpolago 

promocijske kazalke in oblikovani plakati. 

Z osebnimi bibliografijami za različne avtorje smo v letu 2021 raziskovalcem, strokovnjakom z različnih 

področij (medicina, polimeri …) omogočali pripravo različnih izpisov bibliografij, za katerega so podatki 

vneseni v normativno bazo podatkov CONOR.SI in bibliografske enote v vzajemno bibliografsko bazo 

podatkov COBIB.SI. 

V okviru različnih gostovanj in dogodkov v knjižnicah smo se predstavljali predvsem na spletu. 

Obiskovalce smo z objavami na spletni strani knjižnice in družbenih omrežjih seznanjali z dosegljivimi 

e-viri, portaloma Kamra in dLib, kjer se lahko v sliki in besedi sprehodijo skozi zgodovino prostora ter 

se seznanijo z bogatim slikovnim gradivom, ki se navezuje na zgodovino koroške krajine in na 

znamenite osebnosti, ki so tu delovale ter z bogatimi umetniškimi, fotografskimi, slikovnimi in 

časopisnimi zbirkami domoznanskega oddelka ter razpoložljivimi e-viri, dostopnimi na daljavo 

(PressReader in Arhiv Večera ter drugimi, ki jih knjižnice ponujamo). Pogosto smo ob različnih 

obletnicah znanih osebnosti območja na Facebooku in na spletu promovirali skupni biografski leksikon 

Obrazi slovenskih pokrajin. V organizaciji Koroškega mladinskega centra KMC Kompleks smo 

sodelovali na dogodku Koroška, kdo si. Uporabnikom smo omogočili tudi spletni vpis v knjižnico. 

Skupne ali posamične storitve, bodisi območja ali nacionalne smo promovirali v različnih medijih, na 

portalu Knjiznice.si, spletni stani knjižnice in na družbenih omrežjih: 

Osrednje knjižnice na našem območju smo v okviru območnih nalog vseskozi obveščali o novih 

digitaliziranih vsebinah in različnih možnostih informiranja uporabnikov v zvezi z gradivom, storitvami 

in območnimi nalogami. 
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2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

Pri nabavi e-virov smo sodelovali s Konzorcijem za pridobivanje licenčne mednarodne literature 
COSEC (za PressReader) in pri omogočanju oddaljenega dostopa preko strežnika NUK.  

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

              

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

V letu 2021 smo nadaljevali z dograjevanjem zbirke bio-bibliografskih podatkov za Obraze slovenskih 
pokrajin o osebnostih, ki so prispevale tehten delež k razvoju Koroške s celotnega območja.  

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja 

Nekatere projekte smo, glede na uspešnost v preteklih letih, nadaljevali, ob 60-letnici bralne značke pa 

dodali novega. Pri vseh so sodelovale vse splošne knjižnice območja (KOK, Knjižnica Dravograd, 

Knjižnica Radlje in Knjižnica Franca Ksaverja Meška Slovenj Gradec). V letu 2021 smo izvedli 

naslednje skupne projekte: 

 Brezplačna medknjižnična izposoja (MKI) za uporabnike med knjižnicami na območju.  

             Tudi v letu 2021 smo uporabnikom območja zagotavljali brezplačno medknjižnično izposojo          

             med koroškimi splošnimi knjižnicami. Koroške splošne knjižnice na območju v letu 2021 med  

             seboj brezplačno po medknjižnični izposoji posredovale 306 enot knjižničnega gradiva in 7   

             elektronsko posredovanih dokumentov.  

 Dostop do e-virov 

             Dostop do e-virov Arhiv Večera in PressReader je bil zagotovljen za vse  

             splošne knjižnice in njihove enote na območju. 

 Korošci pa bukve beremo, bralna značka za odrasle, z vključitvijo lahkega branja v  vseh 

             knjižnicah na območju ter sodelovanje z zamejci (Slovenska študijska knjižnica Celovec). Na      

             celotnem koroškem območju je za bralno značko za odrasle bralo skupaj  528 bralcev (185  

             Koroška osrednja knjižnica, 74 Slovenska študijska knjižnica Celovec, 69 Knjižnica Ksaverja   

             Meška Slovenj Gradec, 107 Knjižnica Radlje ob Dravi, 93 knjižnica Dravograd). 

 Branje za mlade »Bodi kul, beri ful«, projekt branja za mlade od 13. do 18. leta je bil v letu 

2021 izveden v vseh koroških splošnih knjižnicah in Slovensko študijsko knjižnico Celovec. 

Skupaj je bralo  128 mladih. 

 Literarni razpis ob 60. obletnici bralne značke MOJA ZGODBA: Kako smo nekoč brali   

             V letu 2021 smo praznovali 60-letnico bralne značke in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca                 

             Sušnika je v sklopu območnih nalog objavila literarni razpis Moja zgodba: Kako smo nekoč    

             brali.   

             Ena glavnih nalog splošnih knjižnic je promocija branja in ohranjanje bralne kulture. V literarni   

             razpis Moja zgodba – Kako smo nekoč brali, smo na pobudo Knjižnice Ksaverja Meška    

             Slovenj Gradec, bile vključene vse splošne knjižnice na območju Koroške: Knjižnica Ksaverja    

             Meška Slovenj Gradec, Knjižnica Dravograd, Knjižnica Radlje ob Dravi in Koroška osrednja  

             knjižnica  dr. Franca Sušnika. Z aktivnim sodelovanjem pri promociji in zbiranju prispevkov,   

             smo pridobili 26 zapisov, ki nas popeljejo v razmišljanje o branju, knjigi, dojemanju vsebine in   

             zbujajo hvaležnost vsakdanjega privilegija – da lahko beremo. Objavili smo jih v publikaciji, ki   

             v celoto povezuje raznolikost spominov Korošic in Korošcev, ki jih veže ljubezen do branja. 

 

             Nagrajenci literarnega razpisa »Moja zgodba: Kako smo nekoč brali« so bili:  

             Ivana Hauser: Bela zamorka, Knjižnica Radlje ob Dravi,  

             Franjo Frančič, Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

             Andreja Odlazek Hvalec: Goreča sveča, Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec,  

             Aleksandra Gradišnik: Dragocen svet, Knjižnica Dravograd,  

             Ida Paradiž, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem,  

             Gloria Kraker, Knjižnica Radlje ob Dravi. 

 

             Natečaj je potekal od 8. februarja do 20. aprila. 2021 v treh starostnih skupinah v   

             vseh koroških splošnih knjižnicah 
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 Lahko branje. 

             V sodelovanju z osrednjimi knjižnicami na območju smo koordinirali in izvajali knjižnične  

             storitve za posebne skupine uporabnikov lahkega branja. 

 Knjižne mišice 

Zaradi epidemije Covid19 jih v letu 2021 ponovno ni bilo mogoče organizirati. V reviji Šolska 

knjižnica pa je bil objavljen članek Mladi bralci in projekt Knjižne mišice avtorice 

knjižničarke na OŠ Šentjanž pri Dravogradu Lilijane Ladra. 

 

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

OOK sodelujemo pri: 

 e-viri v splošnih knjižnicah, nakup e-gradiv v sodelovanju s COSEC in zagotavljanje   

             dostopa na daljavo, koordinator NUK. 

 Kamra, spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah  

              in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Sodelovali smo pri vnosu vsebin z območja, kot člani  

             uredniškega in nadzornega odbora, koordinator Osrednja knjižnica Celje. 

 Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega uporabnika na vseh območjih , 

koordinator Koroška osrednja knjižnica. PRILOGA 

 Obrazi slovenskih pokrajin, spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin 

ter Slovencev v zamejstvu in po svetu (združeni regijski biografski leksikoni), koordinator 

Mestna knjižnica Kranj. 

 Portal Dobreknjige.si, spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji 

dobrega branja. Sodelovali smo v uredniškem odboru spletnega portala s priporočilno  

             kakovostno literaturo in kot vnašalci vsebin, koordinator Knjižnica Srečka Vilharja Koper in         

             Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. 

 Knjiznice.si, skupna spletna stran slovenskih splošnih knjižnic. Sodelujemo pri vnosu vsebin 

in v uredniškem odboru, v letu 2021 smo Osrednje območne knjižnice pripravile vsebine 

Knjižnice in Covid19, v katerih smo predstavile delovanje knjižnic v razmerah, ko nam je 

delovanje krojila epidemija. koordinator Mariborska knjižnica. 

 Razvojna izhodišča za IKT, sodelujemo v delovni skupini, koordinator Mariborska knjižnica. 

 Koordinacija domoznanske dejavnosti, sodelujemo v delovni skupini koordinacije med OOK, 

koordiniramo delo na območju in skrbimo za digitalizacijo gradiva, koordinator Knjižnica Ivana 

Potrča Ptuj. 

 Promocija območnosti, sodelujemo pri predstavitvi skupnih projektov in storitev slovenskih 

osrednjih območnih splošnih knjižnic, vse osrednje območne knjižnice. 

 Center za spodbujanje bralne pismenosti, sodelovanje in povezovanje knjižnic in drugih 

deležnikov na področju bralne pismenosti, koordinator Mariborska knjižnica. 

 zmenjava dobrih praks med osrednjimi območnimi splošnimi knjižnicami.  

 Koordinatorji posebnih nalog slovenskih OOK iz vseh knjižnic smo obravnavali Predlog 

pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe in tudi tokrat podali pripombe, 

predloge in dopolnitve. 

 Storitve za ranljive skupine uporabnikov, sodelovanje v delovni skupini skupaj s knjižnico 

Mirana Jarca Novo mesto in Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Vendar pa 

Strokovna izhodišča za vzpostavitev kompetenčnih centrov (2021) predvidevajo, da bodo to 

vlogo v prihodnosti uresničevali ustrezni kompetenčni centri. V programu območnosti za leto 

2021 smo načrtovali raziskavo, v kateri smo se posvetili uporabnikom seniorjem kot ciljni 

skupini: kaj ji splošne knjižnice nudijo, na kakšen način naslavljajo in ugotavljajo njene potrebe 

ter katere so potrebe knjižničarskih delavcev pri delu s seniorji. Raziskava je bila tudi del pisne 

naloge za bibliotekarski izpit koordinatorice posebnih območnih nalog v Knjižnici Mirana Jarca, 

ki je s pomočjo spletnega orodja 1KA oblikovala vprašalnik s 93 vprašanji. Pred aktivacijo 

vprašalnika smo njegovo vsebinsko razumljivost, jasnost in ustreznost ter tehnično izvedbo 
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testirali v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in Pokrajinski in 

študijski knjižnici Murska Sobota ter dodatno še v Osrednji knjižnice Celje. 

             Povezavo na anketo smo skupaj s ključnimi podatki o sami raziskavi, njenem namenu in  

             vprašalniku v Word obliki posredovali po elektronski pošti osrednjim območnim knjižnicam. Za   

             diseminacijo osrednjim knjižnicam in samo izpolnjevanje vprašalnika smo k sodelovanju  

             povabili koordinatorje osrednjih območnih knjižnic, kar predstavlja ustaljen način komunikacije  

             med območnimi in osrednjimi knjižnicami. Vsaki splošni knjižnici je bil namenjen en vprašalnik   

             za matično enoto in se nanašal, kjer ni bilo drugače navedeno, le nanjo (krajevne knjižnice so  

             bile izključene). K izpolnjevanju smo povabili predvsem tiste zaposlene, ki delajo na izposoji,  

             organizirajo prireditve, izobraževanja oz. delajo s seniorji, vzdržujejo stike z javnostmi in se  

             ukvarjajo z razvojnimi nalogami knjižnice. Da bi se ti sodelavci lahko posvetovali ali si pri  

             izpolnjevanju vprašalnika razdelili delo, smo knjižnicam poleg povezave na spletni vprašalnik  

             posredovali tudi vprašalnik v Word obliki.  

             Anketiranje je trajalo od 28. 7. do 3. 9. 2021. Po zaključku anketiranja smo prejeli 31 v celoti  

             rešenih vprašalnikov, kar je 53,45 % vseh splošnih knjižnic, od tega vseh 10 osrednjih     

             območnih in 43,75 % oz. 21 osrednjih knjižnic. Rezultati raziskave bodo predstavljeni na   

             strokovnih srečanjih v letu 2023. 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

Projektov mednarodnega sodelovanja v letu 2021 ni bilo. 

2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK 
ali v vsej državi 

V letu 2021 smo enako kot prejšnja leta uporabnikom omogočali oddaljen dostop do izbranih 

elektronskih virov. Nekaj elektronskih virov je bilo še vedno dostopnih samo iz knjižničnih prostorov. 

Izvajali smo tudi promocijo vseh sodobnih knjižničnih storitev preko naše spletne strani, FB profila, 

ustno, pisno z letaki in tudi preko lokalnega radia.  

Minilo je še eno leto zaznamovano z epidemijo in v Koroški osrednji knjižnici smo na vse načine, tako 

telefonsko, elektronsko, preko družbenega omrežja in seveda tudi osebno uporabnikom bili na voljo za 

svetovanje in pomoč. Prav tako smo večinoma preko telefona in elektronske pošte svetovali tudi 

knjižnicam na območju. Že ustaljeno smo svetovali pri uporabi mCobiss-a, elektronskih knjig, zvočnih 

knjig, elektronskih virov oz. informacijskih storitev na daljavo ter po potrebi svetovali tudi o nabavi in 

uporabi računalniških sistemov. V letu 2021 smo veliko svetovali oz. uporabnikom pomagali pri 

nameščanju in uporabi aplikacij za virtualne sestanke, mobilnih aplikacij v zvezi z digitalnimi covid 

potrdili ter njihovim preverjanjem.  

Sestanki na območju in sestanki sistemskih administratorjev in informatikov osrednjih območnih 

knjižnic so prav tako v večini primerov potekali virtualno. Prednost virtualnih sestankov je predvsem v 

hitri organiziranosti, ko je to potrebno. Sestanemo se tudi lahko večkrat in za manj časa ter ob različnih 

nastalih problemih se lahko hitro posvetujemo in tako najdemo rešitve. Vse potrebne informacije in 

novosti smo nato posredovali knjižnicam na območju. 

 
V letu 2021 smo skupina sistemskih administratorjev in informatikov osrednjih območnih knjižnic 

organizirali s pomočjo Osrednje knjižnice Celje 2. e-Fest, ki je zaradi epidemije potekal preko spleta. 

Na tridnevnem dogodku so bile predstavljene novosti in nekatere dobre prakse na področju 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v splošnih knjižnicah. Prispevki 2. e-Festa so bili po 

zaključku dosegljivi na Arnesovi Video platformi tudi za tiste, ki se dogodka v živo preko spleta niso 

mogli udeležiti. Dogodek je bil namenjen tako zaposlenim kot vsem (potencialnim) uporabnikom 

knjižnic. Dogodek smo po vseh splošnih knjižnicah tudi promovirali. 

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju 

V letu 2021 smo v skupini sistemskih administratorjev in informatikov osrednjih območnih knjižnic 

pripravili anketni obrazec za analizo stanja IKT opreme v splošnih knjižnicah. Popis in analizo bomo 

izvedli v letu 2022.  

Vsako leto knjižnice naredimo popis stanja IKT opreme v svoji knjižnici, saj nam je le ta v pomoč pri 
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letnem načrtovanju posodobitve in nakupa te opreme. Glede na razpoložljiva letna finančna sredstva 

sledijo načrtovani nakupi in posodobitve IKT opreme v knjižnicah. Potrebe po novih oz. posodobljenih 

računalniških sistemih nastanejo v teh časih hitreje kot pred leti, ko smo poznali Windows XP. 

Računalniški sistemi, tako strojno kot programsko, se na trgu zelo hitro spreminjajo, nadgrajujejo. Pred 

nami je npr. že operacijski sistem Windows 11, a v knjižnicah še vedno delamo in ustvarjamo na 

sistemih kot je Windows 7, ki pa že od leta 2019 ne dobiva več varnostnih posodobitev in predstavlja 

večje tveganje za razne varnostne napade. Z letnimi nakupi IKT opreme knjižnice različno, odvisno od 

za to namenjenih sredstev in uspešnosti na razpisih za IKT opremo, uresničujemo potrebe po novejših 

in varnejših računalniških sistemih.  

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

V mreži knjižnic na območju niso bile načrtovane nove organizacijske enote, smo pa spremljali razvoj 

in kot OOK za Koroško tudi skrbeli za enakomeren razvoj knjižnic na območju. 

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

Vsako leto sodelujemo z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo pri 

Filozofski fakulteti v Ljubljani ter omogočamo tritedensko obvezno prakso in mentorstvo 

študentom/študentkam, vendar v letu 2021 ni bilo kandidata. 

2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških 
dejavnosti  

Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na našem območju je sicer zelo zadovoljivo, dejavnosti, ki jih 

pripravljamo načrtujemo in izvajamo tako, da smo si v medsebojno podporo pri vzgoji in izobraževanju 

mladih v biblio-pedagoškem in bralno-motivacijskem smislu. Predstavitve in vodeni ogledi knjižnice so 

predvsem namenjeni seznanjanju mladih obiskovalcev z uporabo knjižnice, informiranju o vrstah 

gradiva, obsegu knjižnične zbirke in knjižnični dejavnosti s poudarkom na dejavnostih za mlade. 

Spodbujamo in usmerjamo jih pri samostojni uporabi knjižnice, po dogovoru s šolskimi knjižničarji 

pripravljamo praktične predstavitve iskanja gradiva v bazi COBISS+ oziroma mCobiss ter osnove 

orientacije v knjižnici, skupaj z UDK-sistemom. Mlade seznanimo z našo spletno stranjo, jih povabimo 

k njeni uporabi in k uporabi dostopnih elektronskih baz podatkov ter portala Biblos.  

Tudi v letu 2021 je zaradi epidemioloških razmer to sodelovanje bilo močno okrnjeno, kljub temu pa 

smo območne naloge in dejavnosti, ki iz tega izhajajo, predstavili  46 skupinam osnovnošolcev (900 

udeležencev) in 3 skupinam srednješolcev (70 udeležencev), skupaj 49 skupinam z 970 udeleženci. 

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov za celotno območje  

Koroška osrednja knjižnica in vse splošne knjižnice izvajamo tudi dejavnosti za uporabnike s 

posebnimi potrebami bodisi v prostorih knjižnice ali v institucijah, kot so domovi za ostarele, enote 

varstveno-delovnih centrov, šole s prilagojenim programom in različna društva, ki vključujejo 

uporabnike s posebnimi potrebami.  

Slepim in slabovidnim  so na voljo pripomočki za branje, zvočne knjige Audibook ter na drugih 

nosilcih, knjige v brajici…., za uporabnike s težavami pri branju pa se izvaja poseben projekt »Lahko 

branje«. Lažje berljivo gradivo ter zvočne knjige so v knjižnici postavljene ločeno in ustrezno 

označene, na voljo je tudi elektronska lupa za branje ter več kompletov navadnih lup. 

S slušno zanko sta v KOK opremljena dva prostora (razstavišče in Kuharjeva dvorana), kjer se odvija 

večina naših prireditev. Tako imajo gluhi in naglušni uporabniki brez težav možnost spremljati naše 

prireditve. 

Koroška osrednja knjižnica je članica Društva za prilagojeno obliko komunikacij LABRA (lahko 

branje).  

V okviru območnih nalog je Koroška osrednja knjižnica tudi član delovne skupine za storitve za ranljive 

skupine uporabnikov (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 

Sobota, KOK). 

Koroška osrednja knjižnica izvaja tudi storitev Knjižnica na obisku, s katero tistim, ki ne morejo fizično 

do knjižnice, omogočamo brezplačno članstvo in brezplačno dostavo knjižničnega gradiva na dom. 

 

V letu 2021 se je Koroška osrednja knjižnica pridružila pilotnemu projektu E-učenje in e-
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izobraževanje seniorjev (sodelovanje patronažnih služb, izobraževalnih ustanov in knjižnic). V 

projektu bo knjižnica zagotovila infrastrukturo, dostop do uporabe informacijskih virov in izvajanje 

različnih oblik usposabljanj.  

V letu 2021 smo oddali tudi prijavo za pridobitev kompetenčnega centra za lahko branje.  

Splošne knjižnice so pomembne kulturne institucije v lokalnih skupnostih ter hkrati izobraževalna in 

informacijska središča, ki ustvarjajo pogoje za razvoj posameznika in njegovo aktivno vključevanje v 

družbo. Prebivalci, ki so iz različnih razlogov slabše pismeni, potrebujejo lahko branje za 

funkcioniranje v družbi. Uporabniki lahkega branja so ljudje, ki zaradi različnih oviranosti trajno 

potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije (npr. ljudje, ki doživljajo disleksijo, motnjo v 

duševnem razvoju, motnje avtističnega spektra, demenco ali afazijo, osebe z nevropsihičnimi 

težavami, gluhi in naglušni, gluho-slepi, slepi in slabovidni itd. ) ter ljudje, ki imajo slabše razvito 

veščino branja ali slabo poznajo jezik in sčasoma mogoče ne bodo imeli več potrebe po lažje berljivih 

tekstih (npr. priseljenci, neizkušeni bralci, otroci, ki svoje jezikovne kompetence šele razvijajo  …).  

V maju 2021 smo za uporabnike ranljivih ciljnih skupin že uredili novo zbirko Berem zlahka. Gradivo 

je urejeno po shemi: brajica, disleksija, lahko branje, večji tisk, znakovni jezik, zvočne knjige. Za lažje 

iskanje gradiva smo vsaki skupini dodali slikovno oznako oz. piktogram. Uporabnikom so na voljo tudi 

bralni pripomočki, kot so elektronska lupa, lupe za branje, bralna očala in ravnila ter računalnik s 

slušalkami. Po razpoložljivih podatkih imamo edini med splošnimi knjižnicami sistematično urejeno 

zbirko in prostor za ranljive ciljne skupine uporabnikov. Z zgoraj naštetimi aktivnostmi smo razvojno 

delovali in stremeli k enotnemu delovanju knjižnic na tem področju, tako na regionalni kot tudi na 

nacionalni ravni. 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

Strokovni delavci Koroške osrednje knjižnice sodelujemo v delovnih skupinah: 

 tim OOK (Irena Oder, Darja Molnar, Simona Šuler Pandev), 

 koordinatorji OOK (Darja Molnar, Simona Šuler Pandev), 

 za domoznanstvo (Simona Šuler Pandev), 

 digitalizacijo (Simona Šuler Pandev), 

 e-viri (Darja Molnar, Janja Petek), 

 brezplačna medknjižnična izposoja (Darja Molnar, Petra Makuc, Irena Oder), 

 Obrazi slovenskih pokrajin (Simona Šuler Pandev), 

 urednica regijskega portala Kamra (Simona Vončina), 

 nadzorni odbor portala Kamra (Irena Oder, direktorica), 

 sistemskih administratorjev (Janja Petek), 

 portal knjiznice.si (Petra Makuc), 

 storitve za ranljive skupine uporabnikov (Maja Dretnik, Katja Čop), 

 uredniški odbor Dobreknjige.si (Jelka Kos), 

 Center za spodbujanje bralne pismenosti (Jelka Kos). 

Redno smo se udeleževali sestankov koordinatorjev, delovnih skupin, uredniških in nadzornih odborov 

ter tima OOK. 

Z drugimi območnimi knjižnicami smo sodelovali tudi na naslednjih področjih: Rastem z e-viri, nakup e-
gradiv v sodelovanju s COSEC in zagotavljanje dostopa na daljavo,  sodelovali pa smo na  E-festu 
(virtualno). 
2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 
zamejcev) 

Ni bilo mednarodnega sodelovanja. 

2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah 
(OK) na območju OOK 

V letu 2021 smo dobili odobreno podaljšanje brezplačne licence za ZOOM preko federacije Arnes, saj 
smo se še vedno sestankov udeleževali na daljavo zaradi epidemioloških razmer v državi.  
Skozi vso leto smo knjižnicam na območju bili na voljo za svetovanje pri usklajevanju in načrtovanju 
vzdrževanja računalniških sistemov ter programske opreme in posodabljanju le te. Realizacija 
usklajevanja računalniške opreme je odvisna od knjižnice do knjižnice ter od za to odobrenih sredstev 
s strani občin. 
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V vseh knjižnicah se trudimo, da tako uporabnikom kot zaposlenim nudimo sodobne in varne 
računalniške sisteme. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

S svetovalnim delom smo koordinirali razvoj knjižnične dejavnosti na našem območju za 4 

osrednje knjižnice na območju (12 koroških občin). S skupnim načrtovanjem v okviru knjižnične 

dejavnosti, ki so skupnega pomena, spodbujamo enakomeren razvoj dejavnosti na našem 

območju, usklajeno delovanje knjižničnega informacijskega sistema, izboljšanje organiziranosti, 

učinkovitosti in uspešnosti knjižnic. Ocenjujemo, da smo kljub epidemiji Covid19 v letu 2021 

ohranili sodelovanje knjižnic v regiji in da so dosežena mnenja glede konkretnih in dolgoročnih 

ciljev vzpodbudna za nadaljnje delo. Program našega delovanja in sodelovanja nastaja skupaj z 

osrednjimi knjižnicami in je odraz potreb naših uporabnikov in strokovnih delavcev knjižnic 

območja.  

Sodelovanje s knjižničarji splošnih knjižnic regije temelji na načelih etičnega kodeksa 

knjižničarjev in uveljavljenimi izhodišči knjižničarske stroke.  

Na področju strokovnega sodelovanja se trudimo med knjižnicami doseči zastavljene cilje, s 

svetovanjem reševati strokovna vprašanja ter uvesti nove storitve. S svetovalnim delom in 

skupnim načrtovanjem v okviru knjižnične dejavnosti, ki so skupnega pomena, smo koordinirali 

razvoj knjižnične dejavnosti na našem območju, spodbujali enakomeren razvoj dejavnosti štirih 

osrednjih knjižnic, skrbeli za usklajeno delovanje knjižničnega informacijskega sistema, 

izboljšanje organiziranosti, učinkovitosti in uspešnosti knjižnic. S prireditvami, srečanji, 

izobraževanji in primeri dobre prakse smo spodbujali sodelovanje med knjižnicami. Sodelovanje 

s šolskimi knjižnicami na našem območju je zelo zadovoljivo, dejavnosti, ki jih pripravljamo 

načrtujemo in izvajamo tako, da smo si v medsebojno podporo pri vzgoji in izobraževanju 

mladih v biblio-pedagoškem in bralno-motivacijskem smislu.  

Strokovna pomoč knjižnicam je zajemala tudi različno individualno svetovanje in sodelovanje v 

zvezi s strokovnimi vprašanji in dilemami, s katerimi se srečujemo pri izvajanju knjižnične 

dejavnosti (knjižničarska zakonodaja, razni predpisi s področja knjižničarstva, delovna razmerja, 

delo z uporabniki s posebnimi potrebami, IKT oprema in zagotavljanje nemotenega delovanja 

dostopa na daljavo do podatkovnih zbirk, bilbliografska obdelava knjižničnega gradiva, 

koordinacija domoznanstva, Kamra, digitalizacija …). Uspešno smo izvajali skupne projekte, ki 

so prispevali k uravnoteženemu in enakopravnemu razvoju knjižnic na območju, predvsem smo 

zadovoljni ob uspelem skupnem natečaju ob 60-letnici bralne značke in ob tej priložnosti izdano 

publikacijo. Koroška osrednja knjižnica je ob prvem pozivu oddala vlogo za status 

kompetenčnega centra za lahko branje. 

Z drugimi območnimi knjižnicami smo sodelovali na vseh področjih in tvorno pomagali 

uresničevati zastavljene cilje (delovne skupine, uredniški in upravni odbori, tim OOK, 

koordinatorji).  

 
 
 
 
 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 
OOK 

Koroška osrednja knjižnica je koordinirala zbiranje, obdelavo in hranjenje vseh vrst domoznanskega 

gradiva. S knjižnicami na območju smo se dogovorili o večji aktivnosti posameznih knjižnic v njihovem 

okolju. Določena literatura in gradivo se najlažje pridobiva na lokalnem območju, kjer lahko 

posamezna knjižnica tudi sledi produkciji. Gre predvsem za gradivo, ki se izdaja v manjši nakladi, brez 

CIP zapisa, brez velike promocije in ga je zato težje izslediti (brošure društev in organizacij, siva 

literatura …). 
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S tem vsako leto poskušamo dosegati skupni cilj: usklajeno koordinacijo zbiranja, obdelave in 

hranjenja domoznanskega gradiva, v nadgradnji pa kvalitetnejše zahtevnejše analitične informacije, 

digitalizacijo pomembnega in dragocenega domoznanskega gradiva in objavo digitalnih dokumentov 

na portalu dLib ter objavo zgodb na portalu Kamra. 

V letu 2021 smo za področje širšega območja (Koroška) na osnovi že izdelanih kriterijev koordinirali 

obdelavo in dokumentacijo člankov in prispevkov za domoznanski katalog CARINTHIACA ter sledili 

kriterijem za obdelavo člankov v sodelovanju s Slovensko bibliografijo. Gre za prispevke in članke iz 

revij, časopisov, zbornikov …, ki se nanašajo na Koroško, zamejsko Koroško in koroške avtorje. To 

nam je v veliko pomoč pri posredovanju informacij uporabnikom. Lokalna bibliografija Koroške 

(vzajemna baza COBISS od leta 1994 dalje) vsebuje 49.229 zapisov. 

V letu 2021 je bilo evidentiranih 2.611 časnikov, časopisov in revij, kreiranih je bilo 906 zapisov za 

članke, od tega 624 za širše območje. 

V domoznanskem oddelku smo v letu 2021 pridobili, strokovno obdelali v sistemu Cobiss in 

dokumentirali skupaj 329 enot gradiva: v C3 smo obdelali 181 izvodov knjig z domoznansko vsebino, 

47 letnikov časopisov, časnikov, glasil iz vse Koroške krajine in iz zamejske Koroške, 30  diplomskih 

del, 1 raziskovalno delo, 4 avdio in video gradiv in 66 razglednic. 263 enot gradiva, pa smo evidentirali:  

15 rokopisov, 199 drobnih tiskov, 12 fotografij in 37 filatelističnih izdaj. 

Koroška osrednja knjižnica je kot vsako leto tudi v letu 2021 koordinirala zbiranje, obdelavo in 

hranjenje vseh vrst domoznanskega gradiva, publikacij in sive literature. Koordinirali smo bibliografsko 

obdelavo domoznanskega gradiva in normativno kontrolo ter zbiranje informacij o zavezancih za 

obvezni izvod. Uporabnikom s celega območja smo posredovali zahtevnejše in splošne domoznanske 

informacije.  

Članici delovnih skupin za domoznanstvo in Kamro sta se v okviru območnosti redno udeleževali vseh 

sestankov (v živo in preko spleta Knjižnica Mirana Potrča Ptuj in Osrednja knjižnica Celje) in na nivoju 

območja zadeve tudi koordinirali. 

V okviru območnosti je koordinatorica za domoznanstvo aktivno sodelovala v skupini za 

domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic, kjer so glavni poudarki in prizadevanja usmerjeni v trajno 

ohranjanje digitalnega gradiva (repozitorij NUK-a), regionalizaciji dLib-a in obdelavi rokopisnega 

gradiva in zapuščin v sistem COBISS.  

 

V letu 2021 smo nadaljevali z dograjevanjem zbirke bio-bibliografskih podatkov o osebnostih, ki so 

prispevale tehten delež k razvoju Koroške s celotnega območja. Sodelovali smo z vnosom novih gesel 

v leksikon Obrazi slovenskih pokrajin (Korošci in Slovenci v zamejstvu in po svetu). Še vedno smo 

urejali in usklajevali dvojnike in dopolnjevali ter posodabljali že obstoječa gesla. Na sestankih 

območnosti smo knjižnicam na našem območju ponovno predstavili naše delo in stari leksikon v novi 

preobleki, z izobraževanjem smo jih spodbujali k prispevanju gesel in udeležbi na delavnici za 

vnašalce. Vse knjižnice na našem območju so naklonjene leksikonu in podpirajo naše delo, a zaradi 

pomanjkanja kadra in časa aktivno z vnosi zaenkrat ne sodelujejo.   

Skozi celo leto smo promovirali portal Obrazi slovenskih pokrajin na naši spletni strani in na 

družbenem omrežju Facebook, kjer smo objavili zapise za več kot trideset osebnosti (ob raznih 

obletnicah in jubilejih) in sledilce napotili na posamezna gesla na leksikonu ali tudi na celoten leksikon. 

V časniku Večer (9. 4. 2021) je bil objavljen daljši intervju na temo Obrazi slovenskih pokrajin, kjer je 

urednica Simona Šuler Pandev podala veliko informacij o leksikonu in ga tudi podrobneje predstavila. 

Na VTV se je urednica (preko Skyp-a) udeležila tudi oddaje Dobro jutro, ki je potekala v živo in je 

biografski leksikon predstavila tudi gledalcem in poslušalcem omenjene oddaje. V sami osrednji 

območni knjižnici, njenih enotah in ostalih območnih knjižnicah so bile ves čas (izposoja) na razpolago 

promocijske kazalke in oblikovani plakati. 

3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod  

OOK KOK je zbirala informacije o zavezancih za obvezni izvod ter 20 zavezancev s posebnim 
dopisom ali ustno obvestila o oddaji obveznega izvoda. 

3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  
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OOK KOK je NUK-u posredovala 21 informacij o zavezancih za obvezni izvod. 

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

Uporabnikom in knjižničarjem z območja (knjižnice Radlje, Slovenj Gradec, Dravograd) smo 

posredovali zahtevnejše domoznanske informacije ter jih seznanjali z domoznansko in ostalimi 

posebnimi zbirkami (prav tako tudi šole, javnost, medgeneracijske centre, sorodne kulturne ustanove) 

(3). Osrednje knjižnice na našem območju v okviru območnih nalog vseskozi obveščamo o novih 

digitaliziranih vsebinah in različnih možnostih informiranja uporabnikov v zvezi z gradivom. Gradivo v 

okviru različnih spletnih gostovanj in dogodkov v knjižnicah tudi predstavljamo (3). 

V času omejevanja javnega življenja zaradi vsesplošne epidemije smo se knjižnice kar hitro in dobro 

prilagodile na razmere. Našim uporabnikom smo bili na voljo tako za posredovanje informacij kot tudi 

gradiva. Prilagodili smo tudi našo razstavno dejavnost in prireditve. Vse skupaj smo v pretežni meri 

»preselili« na splet in tako ohranili stik z uporabniki in obiskovalci. Preko Facebooka, spletne strani in 

Youtube kanala smo izobraževali knjižničarje (območne knjižnice) in  uporabnike in jih seznanjali z 

domoznanskimi in drugimi posebnimi zbirkami, promovirali naše zbirke, gradivo in avtorje domačine. 

Vsako leto seznanjamo uporabnike in promoviramo našo domoznansko in ostale posebne zbirke 

preko domoznanskih razstav, spletnih facebook objav … (8).  

Kljub ukrepom v času epidemije smo v domoznanskem oddelku v sredini decembra 2021 pripravili 

večjo domoznansko razstavo z naslovom Pod to goro raste naše novo mesto. Skozi kolaž podob iz 

fototek Koroške osrednje knjižnice in Koroškega pokrajinskega muzeja ter drugih zbiralcev smo se 

sprehodili po starih ulicah, se nostalgično spomnili kje in kako smo nekoč nakupovali, v katerih 

gostilnah so znali 'privezati dušo' lačnim in žejnim. Stanovanjske soseske, ki so rasle, kot gobe po 

dežju so spreminjale podobo kraja in delavskim družinam nudile sodobno kvaliteto bivanja. Vzporedno 

je kot svoj organizem raslo 'mesto Železarna', na grajski vzpetini pa se je širilo kulturno, športno in 

prosvetno središče kraja. 

Srednjeveška struktura zgodovinskega mestnega jedra in njegovih podaljškov, ki predstavlja 

najkakovostnejšo mestno strukturo, se ohranja in prenavlja skladno z varstvenimi načeli in razvojnimi 

zahtevami sodobnega časa. V duhu trajnostne funkcionalne prenove je potrebno dopolnjevati omrežje 

trgov in poti, ohranjati srednjo gostoto pozidave in prebivalcev, predvsem pa vzdržno ravnati s 

prostorom in s premislekom posegati v redke še razpoložljive površine za razvoj mesta. Razstava je 

nastala v sodelovanju z Občino Ravne, arhitektko Anito Potočnik Slivnik, z možnostjo selitve  na druge 

lokacije oz. v druge knjižnice. 

Na družbenih omrežjih(Facebook) in spletni strani knjižnice smo skozi vse leto objavljali (ob raznih 

obletnicah) krajše zapise in fotografsko gradivo avtorjev domačinov (več kot trideset) in na ta način 

tudi promovirali biografski portal Obrazi slovenskih pokrajin-Korošci in Slovenci v zamejstvu in po 

svetu (Koroška v Avstriji) 

V poročevalskem letu sta zaposleni v domoznanskem oddelku tudi na druge načine promovirali naše 

posebne zbirke in domoznanske osebnosti. S podobo in besedo sta v kratkih virtualnih sprehodih 

predstavljali bisere iz naših posebnih zbirk. Včasih sta odprli rokopisne trezorje, povezali zgodbe, ki se 

skrivajo v obsežni zbirki fotografskega gradiva, med razglednicami, na starih zemljevidih ali pa polistali 

po dragocenih knjižnih izdajah iz zbirke Raritet, Starin ter Faksimiliranih in bibliofilskih izdaj  … 

Uporabniki so nas lahko spremljali na grajskih sprehodih in v portretih osebnosti »Iz okvirja« 

preko Youtube kanala in Facebook strani knjižnice. »Iz okvirja« so v nas zrle fotografije iz starih 

albumov, domoznanske zgodbe, dogodivščine, družinski portreti, misli … Zgodbe, ki jih posamezniki 

nosijo s seboj so ubesedili in oživili naši vsakokratni gostje, sopotniki. Tako bodo ostali živi tudi 

spomini Korošcev. 

Posebna zbirka in nova pridobitev posebne zbirke Grajsko pohištvo je bila predstavljena v časniku 
Večer (9. 3. 2021), posebna zbirka Miniaturke pa v časopisu Ravenski razgledi v decembru 2021. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

V obliki spletnih sestankov, predstavitev in korespondenčnih sej, tudi e-pošte in telefona smo redno 

pregledovali kriterije za obdelavo domoznanskega gradiva, koordinirali novosti in seznanjali ostale 

knjižnice na območju o aktivnostih domoznanske delovne skupine. Prav tako smo jim nudili podporo 
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pri bibliografski obdelavi zahtevnejšega gradiva oz. gradiva, ki ga zaradi različnih razlogov niso mogli 

obdelati. Članici delovnih skupin za domoznanstvo in Kamro sta se redno udeleževali vseh sestankov 

na nivoju koordinacije vseh OOK. (4) 

3.6 izvajanje normativne kontrole  

Koordinirali smo bibliografsko obdelavo domoznanskega gradiva in normativno kontrolo. Število 

redaktiranih zapisov: 89 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

Da bi ohranili, zaščitili in hkrati olajšali dostop do starejšega domoznanskega gradiva, serijskih 

publikacij ter rokopisov, smo nadaljevali z dolgoročno načrtovano digitalizacijo knjižnične dediščine, 

oziroma pripravili e-vsebine za skupni regijski portal Kamra in dLib ter čitalniško dostopen arhiv 

knjižnice.  

V letu 2021 smo nadaljevali že začet projekt digitalizacije obsežne zbirke serijskih publikacij. S sredstvi 

v okviru območnih nalog smo uspeli (v sodelovanju z gradivom Slovenske študijske knjižnice v 

Celovcu) digitalizirati prvi del časopisa Naš tednik in 139 kosov slikovnega gradiva (razglednice, 

fotografije). 
Skupaj smo digitalizirali 19 letnikov časopisa (7295 str.) + (139 kosov) slikovnega gradiva (7.434 

strani). 

Na portalu dLib smo imeli v preteklem letu 179.025 skupnih vpogledov v vsebino in 728.655  

vpogledov v metapodatke. Število skupnih vpogledov v vsebino se je skoraj trikrat povečalo glede na 

predhodno leto. 

Uporabniki lahko neomejeno (preko svetovnega spleta) dostopajo do teh virov na dLib-u (Digitalna 

knjižnica Slovenija) na spletnem naslovu: http://www.dlib.si/. Digitalizacijo je izvedel zunanji partner. 

Tudi v letu 2021 se je Koroška osrednja knjižnica vključevala v aktivnosti v zvezi s spletnim portalom, 

sodelovala na sestankih regijskih urednikov ter bila članica upravnega odbora Kamre. V letu 2021 

smo na portal Kamra prispevali štiri nove digitalne zbirke. 

 

Natančneje dLib in Kamra v: PRILOGA 

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

V letu 2021 smo nadaljevali z aktivnostmi  restavriranja dragocenega rokopisa Žegarjev Antikrist. 

Prejeli smo interventna sredstva z Ministrstva za kulturo in rokopis predali Arhivu republike Slovenije v 

restavratorske postopke. Žegarjev Antikrist je delo velikega pomena za slovensko slovstvo. Delo je 

bilo v zelo slabem stanju in je bilo potrebno na njem izvesti konservatorsko-restavratorska dela. 

Žegarjev Antikrist je del Kotnikove zapuščine, posebne zbirke Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 

Sušnika, ki je nastala okoli leta 1920 po zaslugi zbiratelja dr. Franca Kotnika. Antikrist je delo avtorja 

Matije Žegarja, nastalo leta 1767('?) v Podgorju pri Št. Jakobu in Hodišah. Obsega 380 strani, formata 

25 cm. Pisna podlaga je papir. Kmet in bukovnik Matija Žegar iz okolice Vrbskega jezera je pomemben 

za slovensko slovstvo zaradi prevoda Antikrista. Gre za prevod obsežne knjige p. Dionizija 

Lützelburškega, kapucinarja renske provincije. Je obsežen rokopis v foliju, ki je tudi ilustriran. Našel ga 

je župnik Singer leta 1902 v Logi vasi. Iz samega naslova rokopisa izvemo, da je narejen po prvi izdaji 

iz leta 1682. Ta najstarejši, izvirni prevod Antikrista je pisan v rožanskem narečju in nosi naslov: 

"Antichrsta Shivllenie ali Leben Antechrista. V rokopisu so zapisana prerokovanja in praznoverne 

molitve, zato besedila niso nikoli tiskali. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

Koordinatorica je koordinirala zbiranje, obdelavo in hranjenje vseh vrst domoznanskega 

gradiva. Koordinirali smo večje aktivnosti  posameznih knjižnic v njihovem okolju. Na ta način 

smo pridobili gradivo in informacije o gradivu z lokalnih območjih (kjer lahko posamezna 

knjižnica lažje sledi produkciji). Nadgradnja usklajene koordinacije so vsekakor pridobljene 

kvalitetnejše zahtevnejše, analitične informacije na območju, digitalizacija pomembnega in 

dragocenega domoznanskega gradiva in posledično tudi objava digitalnih dokumentov (dLib) ter 

objava zgodb na portalu Kamra. 

http://www.dlib.si/
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Koordinirali smo tudi obveščanje zavezancev za obvezni izvod na območju in posredovanje teh  

informacij NUK. 20 zavezancev smo s posebnim dopisom ali ustno obvestili o oddaji obveznega 

izvoda, OOK KOK pa je NUK-u posredovala 21 informacij o zavezancih za obvezni izvod. 

V lokalnem prostoru smo koordinirali  povezovanje in sodelovanje med posamezniki in 

organizacijami (knjižnice in sorodne ustanove) pri skupnih projektih. Koordinirali smo 

popularizacijo posebnih zbirk (domoznanskih) z vodenji, ogledi, razstavami, objavami v medijih, 

tudi spletnih portalih, na portalu Kamra in dLib. Koordinirali smo tudi posebne tematske 

predstavitve digitaliziranega gradiva in z njimi seznanjali strokovne delavce knjižnic na območju 

in hkrati tudi javnost. Potekala je tudi koordinacija bibliografske obdelave domoznanskega 

gradiva (knjižno, neknjižno, članki, drobni tiski, antikvarno gradivo, rokopisno gradivo). V teh 

primerih je prišla v ospredje fleksibilnost koordinatorjev, saj so lahko s hitrim odzivom  

učinkovito in hitro reševali sprotne težave in probleme (strokovna srečanja, razgovori, 

telefonska pomoč, pomoč preko e-medijev …). Lokalna bibliografija Koroške zajema že 50.135 

zapisov. Gre za prispevke in članke iz revij, časopisov, zbornikov, ki se nanašajo na Koroško, 

zamejsko Koroško in koroške avtorje. Občutno pa se je povečala tudi izdelava osebnih 

bibliografij za različne avtorje raziskovalce, strokovnjake z različnih področij (medicina, polimeri 

…). 

Med knjižnicami na območju smo koordinirali pomoč in svetovanje pri obdelavi zahtevnejšega 

gradiva oz. gradiva z lokalnega območja knjižnic, na to temo smo pripravili tudi kratko 

izobraževanje. Poleg rednega izvajanja normativne kontrole imen avtorjev domačinov smo tudi 

koordinirali bibliografsko obdelavo domoznanskega gradiva in normativno kontrolo oz. 

osrednjim knjižnicam nudili strokovno pomoč pri razreševanju identitete domačih avtorjev. 

Koordinatorica za domoznanstvo je aktivno sodelovala v okviru delovne skupine za 

domoznanstvo in koordinirala obveščanje knjižnic na področju z omenjeno tematiko. Sodelovali 

smo pri vseh aktivnostih in izobraževanjih, delovnih skupinah in s tem aktivno prispevali svoj 

delež k skupnemu napredku in zmanjševanju razlik med knjižnicami. Koordinirali in skrbeli smo 

za pretok informacij s področja domoznanstva med OK in za strokovno sodelovanje med 

sorodnimi ustanovami in združenji (muzeji, arhivi, ZBDS). 

Digitalizacija je prispevala k zmanjšanju razlik v razvoju knjižnične dejavnosti  na območju in 

širše  in s tem tudi k bolj usklajenemu razvoju knjižnic na območju in širše. Rezultat digitalizacije  

bo služil tudi kot pomoč knjižničarjem iz splošnih knjižnic na območju in širše pri pripravi 

analitičnih informacij z različnih področij ter kot podpora našim članom in uporabnikom pri 

lažjem dostopu do konkretnih virov. Gradivo smo dodali na dLib  in s tem zagotovili večjo 

dostopnost do gradiva, sodelovali smo z drugimi knjižnicami na območju (in širše) ter drugimi 

institucijami v smislu zagotavljanja največje možne popolnjenosti letnikov in številk omenjenega 

glasila. Pridobili smo verodostojne in kakovostne digitalne kopije: originale optimizirane za 

dolgotrajno ohranjanje (arhivske kopije) ter operativne kopije optimizirane za uporabo. Z večjo 

možnostjo uporabe omenjenega gradiva v digitalni obliki z enega mesta smo/bomo dosegli tudi 

povečanje statistike ogledov (dLib): vpogledov v vsebino in v metapodatke. Na portalu dLib smo 

imeli v preteklem (poročevalskem) letu 179.025 skupnih vpogledov v vsebino in 778.655 

vpogledov v metapodatke. Število skupnih vpogledov v vsebino se je povečalo skoraj trikrat 

(glede na predhodno leto). 

Digitalizacija konkretnega gradiva prispeva k podpori in bolj usklajenemu razvoju splošnih 

knjižnic na širšem območju in tudi k zmanjševanju razlik v razvoju knjižnične dejavnosti. Služila 

bo tudi kot pomoč knjižničarjem in na območju pri pripravi analitičnih informacij z različnih 

področij ter kot podpora k dostopanju do konkretnih virov z enega mesta. 

Dosegli smo popolno dostopnost do kompletnih letnikov gradiva v digitalni obliki in s tem 

zaščitili originale. Na ta način ohranjamo slovensko kulturno pisno dediščino in prispevamo k 

skupnemu cilju vseh knjižnic: digitalna dostopnost vse slovenske periodike. 

Digitalizirali smo 19 letnikov časopisa in nekaj slikovnega gradiva, ki smo ga vključili na portal 

dLib in v obliki zgodb tudi na portal Kamra (skupaj kar 7.434 digitaliziranih strani). Skupaj je na 
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dLib.si za območje objavljenih 10.323 digitalnih dokumentov z metapodatki; število objavljenih 

digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) pa je 101.979. 

Z dodajanjem novih vsebin na portalu Kamra pa so dostopne še druge vsebine s področja 

domoznanstva, ki jih drugače na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice in 

druge lokalne kulturne organizacije. Vključuje vsebine, ki so za določeno področje značilne, 

zanimive in v interesu lokalne in širše skupnosti. Skupno število vpogledov v vsebinske enote 

Kamra od leta 2006 je 444.661. 

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

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo uradnih 
publikacij s svojega območja? 

DA           NE 

X                
 

4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega gradiva? 
DA           NE 

X                
 

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

DA           NE 

X                 

4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status kulturnega 
spomenika regionalnega pomena? 

DA           NE 

X                 
 

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

DA           NE 

X                 
 

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

 

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

1. Knjižnica Dravograd, 1 seznam, 152 enot gradiva, izbrano 0 

2. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, 1 seznam, 271 enot gradiva, izbrano 0 

3. 

4. 

 

SKUPAJ: 2 seznama, 423 enot gradiva, izbrano 0 

 

Učinki in doseženi rezultati: 

V letu 2021 so knjižnice nadaljevale z načrtovanim odpisom knjižničnega gradiva. Pri tem so 

upoštevale Pravilnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK, Pravilnike o odpisu 

knjižničnega gradiva posamezne knjižnice in Normative in standarde za splošne knjižnice.  

Izločanje in odpis knjižničnega gradiva predstavlja pomemben element za izgradnjo kakovostne 

in učinkovite knjižnične zbirke. Uspešnost izločanja in odpisa se meri z aktualnostjo zbirke, z 

obratom zbirke, pa tudi z zunanjim videzom gradiva. Prav aktualnost zbirke je poleg izbora 

gradiva, ki ga knjižnice uvrščamo v zbirko, zelo odvisna od izločanja in odpisovanja gradiva. 

Cilj je ustrezna knjižnična zbirka v osrednjih in vsaki krajevni knjižnici.  

Na podlagi Pravilnika o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva so knjižnice nadaljevale z 

izločanjem uničenega, poškodovanega in izgubljenega gradiva (kontinuiran odpis) in 

zastarelega in neaktualnega gradiva ter dvojnic. V letu 2021 sta nam 2 knjižnici poslali 

 sezname izločenega in odpisanega gradiva. Večinoma je šlo za zastarelo ali poškodovano 

gradivo ali pa za gradivo, ki ga smo ga kot območna knjižnica že imeli. 

Splošne knjižnice pogosto prejemamo tudi darove bralcev. Le-ti gradiva načeloma ne ponudijo 

tudi nacionalni knjižnici, ki je zavezanec za hrambo t. i. Slovenike. V kolikor knjižnice 

tovrstnih izvodov knjižničnih darov ne uvrstijo v svoje zbirke, jih spodbujamo, da jih v 

koordinaciji s Koroško osrednjo knjižnico posredujejo v NUK, če jih tam še ni.  
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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: 25. 2. 2022             žig Podpis odgovorne osebe:  
  Mag. Irena Oder, direktorica 
 

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

                                                      
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  
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PRILOGA : 
 
 
 
DIGITALIZACIJA DRAGOCENEGA GRADIVA IZ POSEBNIH ZBIRK  
 

www.dlib.si     
 
Digitalizacija: 
 

Da bi ohranili, zaščitili in hkrati olajšali dostop do starejšega domoznanskega gradiva, rokopisov 

in starejše periodike, smo nadaljevali z dolgoročno načrtovano digitalizacijo knjižnične 

dediščine, oziroma pripravili e-vsebine za skupni regijski portal Kamra in dLib ter za spletno 

stran knjižnice. 

  
 
 

 
 

Digitalizirana stran zamejskega časopisa NAŠ TEDNIK, 1949  

 
 
V letu 2021 smo v sodelovanju z NUK-om in Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu nadaljevali 

z digitalizacijo zamejskih časopisov in sicer časopisa Naš tednik – glasilo Krščanske ljudske 

stranke. Naš tednik je neprekinjeno izhajal od leta 1949 do 2003.  Gre za velik pomen v smislu 

dragocenega gradiva, prispevkov o naši (Koroški) preteklosti,  vir informacij in podatkov, ki so 

jih v preteklosti in jih bodo v prihodnje izčrpavali uporabniki naše osrednje območne knjižnice in 

ostalih območnih knjižnic ter drugih kulturnih institucij (muzeji, galerije, arhivi) na tej in oni strani 

Koroške. 

V domoznanski zbirki hranimo večino letnikov časopisa Naš tednik, vendar smo pri izbiri gradiva 

za digitalizacijo sodelovali tudi z ostalimi knjižnicami, ki hranijo vezane ali nevezane letnike 

(odvisno od stanja posameznega letnika v KOK). 

Naša najpomembnejša naloga pa ni le hranjenje, zbiranje in posredovanje domoznanskega 

gradiva, temveč posredovanje domoznanskih informacij. Zato je za informatorje v naši območni 

knjižnici in vseh splošnih knjižnicah na območju tudi Naš tednik bil in bo nepogrešljiv vir 

http://www.dlib.si/
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informacij na vseh področjih življenja naše Koroške tostran in onstran meje. Digitalizacijo je 

izvedel zunanji partner z dolgoletnimi izkušnjami in referencami, ki nudi kvalitetno in 

najugodnejšo storitev in tudi revizijsko in zakonsko skladno elektronsko hrambo, po zahtevah 

nadzorne institucije KPMG (certifikat o revizijski skladnosti) in Arhiva Republike Slovenije 

(akreditacija). 

 
 

Digitalizirane vsebine (19 letnikov časopisa: 7295 str. + Slikovno gradivo (razglednice, fotografije, 

risbe: 139 kosov) smo vključili na portala dLib in Kamra, do njih lahko neomejeno dostopajo vsi 

uporabniki svetovnega spleta. 

 
 

 
 

Digitalizirana razglednica iz fototeke KOK 

 
 
 
dLib v številkah: 
 
Na portalu dLib smo imeli v preteklem letu 179.025 skupnih vpogledov v vsebino in 728.655  

vpogledov v metapodatke. Število skupnih vpogledov v vsebino se je skoraj trikratno povečalo 

glede na predhodna leta. 

 
 
 
 

Spletni portal slovenskih splošnih knjižnic Kamra www.kamra.si   

 

Portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva, ki 

jih drugače na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne 

kulturne organizacije. Vključuje vsebine, ki so za določeno področje značilne, zanimive in v 

interesu lokalne skupnosti. Osnovni gradniki KAMRE so multimedijski elementi (dokumenti, 

slike, avdio-video zapisi), opisani z metapodatki. Prikaz vsebin na portalu temelji na 

pripovedovanju zgodb – digitalnih zbirk, v katerih izbrano temo opišemo z besedilom in jo 

ilustriramo multimedijskimi elementi. 

Tudi v letu 2021 se je Koroška osrednja knjižnica vključevala v aktivnosti v zvezi s spletnim 

portalom in sodelovala na sestankih regijskih urednikov. 

http://www.kamra.si/
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Kamra 2021 v številkah 

 

Koroška je na portalu Kamra bogatejša za naslednje število vsebin: 

 
- 4 digitalne zbirke (105 vnosov) 
- 541 MM elementov 
- 6 novic 

 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec je prispevala: 
- 10 MM elementov 
- 2 novici  

 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika je prispevala: 

 4 digitalne zbirke (s posameznimi poglavji/podzbirkami: 105) 

 531 Multimedijskih elementov 

 4 novice 

 

 
Nove vsebine na portalu Kamra 

 
V letu 2021 smo na portal Kamra prispevali štiri nove digitalne zbirke: 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je objavila naslednje 

digitalne zbirke: 

 

 

 Knjigarije 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/knjigarije.html 

Zbirka predstavlja delo otroškega in mladinskega oddelka, tako imenovane Pionirske 

knjižnice Leopolda Suhodolčana, in povzema vsebino publikacije, ki je nastala ob 70-

letnici Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Njen namen je, da  predstavimo 

naše dejavnosti za mlade vsem, ki jih to zanima in se jih kakor koli tiče – staršem, 

starim staršem, vzgojiteljem, učiteljem in tudi mladim bralcem. 

 

 

 
 

 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/knjigarije.html
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 70 let Avto-moto društva Ravne na Koroškem 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/70-let-avto-moto-drustva-ravne-na-

koroskem.html 

Avto-moto društvo Ravne na Koroškem je v letu 2020 praznovalo 70-letnico 

ustanovitve društva. Vse od ustanovitve sekcije, ki se je kasneje preimenovala 

v Avtomobilistično motociklistično društvo Ravne, se je v desetletjih v priznani avto 

šoli izobrazilo in usposobilo na tisoče voznikov. Tako je društvo na področju 

preventivne dejavnosti, izobraževanja in vzgoje voznikov v cestnem prometu postalo 

pomemben dejavnik razvoja okolja, saj je vozniški izpit postajal sestavni del osnovne 

izobrazbe in znanja večine prebivalstva. 

Skozi zapisane vire v arhivu društva se odvija zgodba sedmih desetletij dela in 

ustvarjalnega razvoja ljudi, ki so s svojim zanosom in entuziazmom ponosno prispevali 

k razvoju društva. Skupina ustanoviteljev s črno-belih fotografij predstavlja začetek 

razvoja vrste dejavnosti, ki so na Koroškem šele nastajale. Od prevozniške dejavnosti, 

začetkov izobraževanja voznikov motornih vozil in možnosti pridobitve vozniškega 

izpita, gradnje garaž za svoje člane, prvih organiziranj pomoči voznikom na cesti in 

razvoja servisne ter prodajne dejavnosti za motorna vozila. 

Poleg tega pa so se v teh letih člani v društvu prijetno počutili tudi zaradi organiziranja 

rednih družabnih srečanj in športnih dejavnosti, od preprostih spretnostnih voženj, 

motodirk, pa vse do organizacije avtomobilističnih dirk na državnem nivoju. 

 

 
 

 

 Od koroškega fužinarja do ravenskega jeklarja 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/od-koroskega-fuzinarja-do-ravenskega-

jeklarja.html 

Zbirka, ki delno povzema naslov nekdanjega znamenitega železarniškega časopisa, 

sledi vsebini istoimenske jubilejne publikacije, ki je izšla konec leta 2020, v čast 

večstoletni železarski tradiciji v Mežiški dolini. Če bi časopis Koroški fužinar še obstajal 

bi v letu 2021 letu praznoval že 70. jubilej. Zbirka je hkrati tudi hommage odličnemu 

'domoznanskemu' glasilu, ki je po 56 letih delovanja 2007 prenehal izhajati. 

 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/70-let-avto-moto-drustva-ravne-na-koroskem.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/70-let-avto-moto-drustva-ravne-na-koroskem.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/od-koroskega-fuzinarja-do-ravenskega-jeklarja.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/od-koroskega-fuzinarja-do-ravenskega-jeklarja.html
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 Beremo že 60 let (60-letnica bralne značke) 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/beremo-ze-60-let-60-letnica-bralne-

znacke.html 

Če želimo izvedeti, od kod je prišla pobuda za bralno značko, ki se je pozneje 

spremenila v kulturno gibanje izjemnega pomena v Sloveniji, se moramo zazreti na 

Koroško, natančneje na Prevalje in na tamkajšnjo osnovno šolo, danes imenovano 

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje. Da bi lahko ugotovili, kateri so bili motivi za 

začetek gibanja, jih moramo povezati s ključnima osebnostma, ki sta bralno značko 

osnovala in ponesla v svet. Gre seveda za Stanka Kotnika in Leopolda Suhodolčana. 

Stanko Kotnik je bil profesor slovenskega jezika na osnovni šoli na Prevaljah, Leopold 

Suhodolčan pa ravnatelj omenjene šole – danes je prepoznaven po mnogih (kvalitetnih) 

delih za otroke in mladino, pisal je tudi za odrasle. Bralna značka je hitro postala 

slovenska kulturna znamenitost; že dolgo je pod okriljem organizacije Zveze prijateljev 

mladine. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/beremo-ze-60-let-60-letnica-bralne-znacke.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/beremo-ze-60-let-60-letnica-bralne-znacke.html
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Predstavitev in promocija digitalizacije ter portalov dLib in Kamra  

 
 

 Ob organiziranih ogledih knjižnice in gradu Ravne obiskovalce seznanjamo z dosegljivimi 

e-viri, predvsem s portalom Kamra, kjer se lahko v sliki in besedi sprehodijo skozi 

zgodovino prostora Na planoti Ravne ter se seznanijo z bogatim slikovnim gradivom, ki se 

navezuje na zgodovino koroške krajine in na znamenite osebnosti, ki so tu delovale.   

 

 Predstavitev portala Kamra in dLib ob občasnih predstavitvah aktualnih dejavnosti knjižnice 

na lokalnem Koroškem radiu, v okviru oddaje Kulturni drobir in na sestankih območnosti 

(območne knjižnice Radlje, Dravograd in Slovenj Gradec) 

 

 Predstavitev nove digitalne zbirke o ravenski odbojki na Koroškem radiu (spregovoril je 

Mirko Osojnik, avtor zbirke). Zbirka je v letu 2021 zabeležila največje število ogledov v 

slovenskem merilu (39.093 ogledov). 

 

 Predstavitev digitaliziranih vsebin portala dLib in Kamra knjižnicam na območju, 26. marec 

2021. 

 

 Promocija vsebin portala Kamra preko Facebook profila knjižnice. 

 

 
 
 
Pripravili: Simona Šuler Pandev in Simona Vončina 
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PRILOGA : 
 
 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA (MKI) – brezplačna za končnega uporabnika 

2021 
 (Koroška osrednja knjižnica, koordinator) 

 

 
 

 

Tudi v letu 2021 je bila med prioritetami za končnega uporabnika brezplačna medknjižnična 

izposoja (MKI) za strokovno in študijsko gradivo na posameznih območjih. Območne knjižnice 

od leta 2015 sodelujemo pri usklajenih postopkih izvedbe brezplačne medknjižnične izposoje za 

končnega uporabnika na območju celotne Slovenije, vse potrebne dogovore za potrebe vseh 

OOK koordinira Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.  

Vsaka OOK ima z osrednjimi knjižnicami na območju sklenjen Dogovor o izvajanju za 

uporabnike brezplačne medknjižnične izposoje med knjižnicami na posameznem 

območju. Namen dogovora je zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega 

gradiva in informacij, kar je prva od posebnih nalog osrednje območne knjižnice. Sestavni del te 

naloge je tudi medknjižnična izposoja, ki prebivalcem na širšem območju omogoča čim bolj 

enakopraven dostop do gradiv in informacij. Ta dogovor ureja način izvajanja brezplačne 

medknjižnične izposoje za uporabnike knjižnic na posameznem območju. 

Območne knjižnice imajo med sabo sklenjeno konzorcijsko pogodbo o sodelovanju pri izbiri 

izvajalca poštnih in z njimi povezanih storitev v okviru projekta izvajanja brezplačne 

medknjižnične izposoje za uporabnike splošnih knjižnic. 

Cilj brezplačne storitve za končnega uporabnika na vsakem od območij je torej dosežen, ne 

glede na to ali je uporabnik osrednje, območne ali krajevne knjižnice. 

Za uporabnika brezplačna medknjižnična izposoja je potekala na relaciji med OOK in osrednjo 

knjižnico in obratno ali pa tudi med osrednjimi knjižnicami na območju OOK. Stroški MKI so za 

vsako OOK omejeni (do največ 500 € na osrednjo knjižnico na območju), zato smo že na 

začetku projekta določili kriterije za MKI, skupne vsem knjižnicam. Brezplačna medknjižnična 

izposoja poteka po naslednjih kriterijih: 

 Brezplačna MKI je mogoča le za knjižnično gradivo, ki se uporablja v študijske, 

raziskovalne ter kulturno-izobraževalne namene. 

 Storitev je mogoča, če gradivo ni del knjižnične zbirke knjižnice, ki si gradivo izposoja   

             za svojega člana. 

 Vse medknjižnično naročene kopije dokumentov se knjižnicam naročnicam pošlje 

            izključno po e-pošti. 

 Pogoje izposoje in uporabe gradiva določa knjižnica, ki gradivo izposodi. 

 

Tudi v tem poročevalskem obdobju smo spremljali število in upravičenost medknjižničnih 

izposoj ter stroške v zvezi s to storitvijo. Zato območne knjižnice Koroški osrednji knjižnici kot 

nosilki projekta o tem poročajo, v Koroški osrednji knjižnici podatke analiziramo in po potrebi 

ustrezno ukrepamo. O rezultatih redno poročamo vsem območnim knjižnicam. V letu 2021 je 

storitev potekala nemoteno brez težav in v okviru načrtovanega. 
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Zaradi negotovih časov in zaradi skorajšnjega izteka aktualne pogodbe v letu 2021 nismo 

spreminjali ničesar, kar bi bilo vezano na spreminjanje pogodbe, temveč je tekla razprava o  

pripravi izhodišč za naslednje korake, ki jih načrtujemo do leta 2025.  

Naslednja logična relacija b i  b i la , da proučimo možnost nadgradnje storitve v razširjeno 

obliko načina zagotavljanja brezplačne medknjižnične izposoje, in sicer najprej možnost med 

območnimi knjižnicami (OOK ->OOK}. To je relacija, ki bi  jo v okviru nalog OOK še lahko 

uvedli v sistemu za uporabnika brezplačne MKI. Na osnovi odgovorov vprašalnika oz. 

razprave,  k i  sm o j i h  p r idob i l i  s  s t r an i  OOK, se za širitev v letu 2021 še nismo odločili. 

Prav tako s strani Ministrstva za kulturo vsaj za dve leti za to storitev ni zagotovljenih dodatnih 

sredstev, ki bi jih za to potrebovali. Zato smo širšo razpravo o tej tematiki na osnovi 

simulacije MKI na nivoju celotne države, brez omejitve na območja, prestavili na leto 

2022. Simulacija MKI na nivoju države bi bila oblika, po kateri bi prišli do odgovorov, na 

kakšen način bi se MKI izvajala, predvsem pa, koliko finančnih sredstev bi za to potrebovali. Za 

širitev storitve med OOK bodo namreč potrebna dodatna sredstva, ki bi jih prejele vse OOK. V 

kakšni višini bi načrtovali povečanje sredstev, bo znano po opravljeni raziskavi. 

Iz teh razlogov se v letu 2021 tudi načrtovanega pravilnika za enotno izvajanje MKI nismo lotili. 

Sedanji kriteriji za zdajšnji obseg izvajanja MKI popolnoma zadostujejo. 

 

 

 

Ker je storitev močno odvisna od finančnih sredstev, to problematiko rešujemo po korakih, v 

okviru več let trajajočega projekta. Pogodbo z izvajalcem storitve sklepamo za obdobje treh 

let. Trenutna  pogodba z izvajalcem Pošto Slovenije  velja do 30.aprila 2022. 

 

 
Pripravila: Darja Molnar 


