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KOROŠKO OBMOČJE 

1. OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICAH NA OBMOČJU 

Ime knjižnice (Ime kraja) OOK OK 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem OOK 
 

Knjižnica Dravograd 
 

OK 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
 

OK 

Knjižnica Radlje 
 

OK 

 

Vprašalnik o stanju domoznanske dejavnosti v letu 2016 so izpolnile vse štiri splošne knjižnice 

na Koroškem območju (od tega 1 OOK – Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne 

na Koroškem in 3 OK – Knjižnica Dravograd, Knjižnica Radlje in Knjižnica Ksaverja Meška 

Slovenj Gradec). 

2. ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

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

Ime knjižnice Domoznanska dejavnost glede na člene ZKnj-1 

 zbiranje, 
obdelovanje, 
varovanje in 
posredovanje 
domoznanskega 
gradiva 

varovanje 
knjižničnega 
gradiva, ki je 
kulturni 
spomenik 

posredovanje 
bibliografskih in 
drugih 
informacijskih 
proizvodov in 
storitev 

  koordinacija 
zbiranja, 
obdelave in 
hranjenja 
domoznanskega 
gradiva za svoje 
območje 

 organizacija 
kulturnih 
prireditev, ki 
so povezane z 
domoznansko 
dejavnostjo 

Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na 
Koroškem 

da da da da da 

Knjižnica Dravograd da ne ne ne da 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 
Gradec 

da da da ne da 

Knjižnica Radlje da ne da ne da 

 

OOK Ravne na Koroškem opravlja vse dejavnosti, ki so določene z zgornjimi členi. OK Dravograd in 

Radlje sta navedli, da ne skrbita za varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik. 

Gradiva, ki je kulturni spomenik, ne hranijo, zato zanj tudi ne skrbijo. Knjižnica Dravograd tudi 

ne posreduje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev. Vse knjižnice na 

območju organizirajo kulturne prireditev, ki so povezane z domoznansko dejavnostjo. 

 

 

 

 



2. 2 AKTIVNA VKLJUČENOST ORGANIZACIJSKIH ENOT (KK) V VZAJEMNI BIBLIOGRAFSKI SISTEM 

 

Rezultati kažejo, da so na našem območju vse KK kot organizacijske enote splošnih knjižnic  
aktivno vključene v vzajemni bibliografski sistem. 

2. 3 ORGANIZACIJA STROKOVNE OBDELAVE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 

Ime knjižnice Strokovna obdelava domoznanskega gradiva 

 na domoznanskem 
oddelku 

na oddelku 
obdelave 

v okviru drugih 
oddelkov 

drugo 

Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika Ravne na 
Koroškem 

da da ne ne 

Knjižnica Dravograd ne da ne ne 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj 
Gradec 

da da ne ne 

Knjižnica Radlje ne da ne ne 

 

Strokovna obdelava domoznanskega gradiva na območju Koroške poteka v dveh knjižnicah (OOK Ravne 

in OK Slovenj Gradec) vzporedno v domoznanskem oddelku in v oddelku za obdelavo. V dveh knjižnicah 

(Dravograd in Radlje), ki nimata posebej organiziranega domoznanskega oddelka, strokovna obdelava 

domoznanskega gradiva poteka na oddelku za obdelavo gradiva. 

2. 4 DODELJEVANJE ENOTNO DOGOVORJENE OZNAKE «DOM« DOMOZNANSKEMU GRADIVU 

Vse štiri knjižnice na območju uporabljajo enotno dogovorjeno oznako DOM pri domoznanskem 

gradivu, knjižnica Radlje poleg tega tudi druge interne oznake. 

Ime knjižnice Enotno dogovorjena oznaka DOM se 
dodeljuje 

da ne da, vendar 
tudi druge 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem da 
 

 

Knjižnica Dravograd da 
 

 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec da 
 

 

Knjižnica Radlje da 
 

da 

 



2. 5 DEJAVNOSTI ZA PREDSTAVITEV ZBIRKE DOMOZNANSKEGA GRADIVA IN DOMOZNANSKE 
DEJAVNOSTI  

 Ime kraja 

 Ravne na 
Koroškem 

Dravograd Slovenj 
Gradec 

Radlje 

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

da da da da 

domoznanska bibliopedagoška dejavnost da da da ne 

domoznanske dejavnosti za uporabnike s  posebnimi potrebami da da ne ne 

razstavna dejavnost (priprava domoznanskih razstav) da da da da 

publicistična dejavnost da ne ne ne 

priprava biografskih gesel za biografski leksikon v elektronski obliki da ne ne ne 

digitalizacija da ne ne ne 

objava domoznanskih vsebin na različnih portalih da da ne ne 

izdelovanje bibliografij da ne ne ne 

seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami na 
območju 

da da da da 

pomoč drugim knjižnicam pri razreševanju identitete lokalnih 
avtorjev 

da da ne da 

drugo ne ne ne ne 

 

Kot je razvidno iz vprašalnika so organizacija domoznanskih prireditev (domoznanskih 

pogovorov, literarnih večerov ipd.),  razstavna dejavnost (priprava domoznanskih razstav) in 

seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami na koroškem območju 

poglavitne/osrednje dejavnosti v okviru domoznanstva, saj jo izvajajo vse štiri knjižnice na 

območju. Dejavnosti, kot so: publicistična dejavnost, priprava biografskih gesel za biografski 

leksikon v elektronski obliki, digitalizacija in izdelovanje bibliografij izvaja le OOK Ravne. Le 

OOK Ravne in OK Dravograd navajata, da objavljata domoznanske vsebine tudi na različnih 

portalih. 

2. 6 IZDELOVANJE BIBLIOGRAFIJ 

Ime knjižnice Bibliografije se izdelujejo 

 v tiskani obliki v elektronski obliki se ne izdelujejo 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem 

da da ne 

Knjižnica Dravograd ne ne da 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj 
Gradec 

ne ne da 

Knjižnica Radlje ne ne da 

    

 

 

Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da bibliografije v tiskani in elektronski obliki izdeluje le OOK 

Ravne, medtem ko druge tri knjižnice na območju (Dravograd, Radlje in Slovenj Gradec) bibliografij ne 

izdelujejo v nobeni obliki. Dve knjižnici, ki bibliografij ne izdelujeta, navajata, da ni dovolj kadra in tudi 

ne povpraševanja ter da to dejavnost izvajajo v OOK Ravne. 

 



2. 7 PROMOCIJA DOMOZNANSKIH VSEBIN 

 

Glede na odgovore vprašalnika se domoznanske vsebine promovirajo v vseh štirih knjižnicah na 

območju Koroške. 

2. 7. 1 MEDIJSKE POTI ZA PROMOCIJO DOMOZNANSKIH VSEBIN 

 

Ime knjižnice Promocija domoznanskih vsebin 

 spletne 
strani, 
portali 

socialna 
omrežja 

promocij
ski 
material 

tiskani 
mediji 

radio TV drugo 

Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika Ravne na 
Koroškem 

da da da da da da ne 

Knjižnica Dravograd da da da da da da ne 

Knjižnica Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec 

da da da da da ne ne 

Knjižnica Radlje da da da da da ne da 

 

Kot je razvidno vse knjižnice na Koroškem območju  izmed ponujenih možnosti za promocijo 
navajajo spletne strani, portale, socialna omrežja, promocijski material, tiskane medije in  
radio, medtem ko TV kot obliko promocijske dejavnosti navajata le OOK Ravne in OK 
Dravograd. Ob tem Knjižnica Radlje poleg možnega izbora navaja, da to dejavnost promovira 
tudi z razstavami in vključitvijo domoznanskih vsebin v druge dejavnosti, prireditve, projekte 
(bralna značka za odrasle, pravljične ure, potopisna predavanja). Glede na poznavanje situacije 
na območju vse te dejavnosti in promocijo izvajajo tudi druge knjižnice na območju, vendar 
tega pod drugo niso navajale. 

2. 7. 1. 1. DRUŽBENA OMREŽJA ZA PROMOCIJO DOMOZNANSKIH VSEBIN 

Ime knjižnice Družbena omrežja za promocijo 

 Facebook Pinterest Youtube Instagram Snapchat Drugo 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem 

da ne ne ne ne ne 

Knjižnica Dravograd da ne ne ne ne ne 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj 
Gradec 

da ne ne ne ne ne 

Knjižnica Radlje da ne ne ne ne ne 



Vse štiri knjižnice na območju uporabljajo za promocijo domoznanskih vsebin le družabno 

omrežje Facebook, medtem ko vseh drugih omrežij ne uporabljajo. 

2. 8. NAČRTI NA PODROČJU UREDITVE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V NASLEDNJEM TRILETNEM 
OBDOBJU 

 

Ime knjižnice Načrti glede ureditve domoznanske dejavnosti 

 oblikovanje 
domoznanske 
zbirke 

oblikovanje 
samostojnega 
domoznanske
ga oddelka 

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

zaposlitev 
strokovnega 
delavca za 
domoznanst
vo 

drugo 

Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika Ravne na 
Koroškem 

ne ne da da ne 

Knjižnica Dravograd ne da da ne ne 

Knjižnica Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec 

da ne ne da ne 

Knjižnica Radlje da da ne ne ne 

 

Izmed navedenih predlogov na področju ureditve domoznanske dejavnosti v naslednjem triletnem 

obdobju dve knjižnici, ki še nimata oblikovanega domoznanskega oddelka (OK Radlje, OK Dravograd), 

navajata v prihodnje načrtovanje le-tega. Knjižnici, ki že imata samostojni domoznanski oddelek (OOK 

Ravne na Koroškem in OK Slovenj Gradec),v prihodnje načrtujeta predvsem eno polno zaposlitev 

in/ali dodatnega strokovnega delavca za domoznanstvo. 

2. 9 SODELOVANJE, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNEGA DELA Z DRUGIMI 
SORODNIMI USTANOVAMI 

 

Strokovno delo s sorodnimi ustanovami Ime kraja 
Ravne na 
Koroškem 

Dravograd Slovenj 
Gradec 

Radlje 

z muzeji da da da da 

z arhivi da da da ne 

z galerijami da da da ne 

z drugimi knjižnicami da da da da 

Z osnovnimi šolami da  da da ne 

s srednjimi šolami da da da ne 

z višjimi, visokimi šolami da ne ne ne 

z društvi, zavodi, združenji, lokalnimi skupnostmi da da da da 

drugo da ne ne ne 

 

Največ knjižnic na območju (4) sodeluje z drugimi knjižnicami in muzeji, z društvi, zavodi, združenji, 

lokalnimi skupnostmi, malo manj z galerijami, osnovnimi in srednjimi šolami (3). Le OOK Ravne 



sodeluje tudi z višjimi in visokimi šolami, kot druge vrste sodelovanja OOK Ravne navaja tudi 

sodelovanje z zamejskimi knjižnicami, inštituti in društvi (Koroška v Avstriji). 

2. 10 PRIPRAVA VSAJ 1 DOMOZNANSKEGA PROJEKTA LETNO V SODELOVANJU Z DRUGIMI 
SORODNIMI USTANOVAMI 

 

Vse štiri knjižnice na območju vsaj enkrat letno pripravijo domoznanski projekt v sodelovanju z drugimi 

sorodnimi ustanovami. OOK Ravne sodeluje z muzeji, društvi, medgeneracijskimi centri, osnovnimi, 

srednjimi šolami in gimnazijo na področju razstavne in predstavitvene dejavnosti domoznanstva in 

posebnih zbirk, uporabe zbirk … Knjižnica Dravograd navaja sodelovanje z Društvom upokojencev 

Dravograd in Osnovno šolo Neznanih talcev Dravograd, OK Slovenj Gradec pa sodelovanje z OOK Ravne 

na Koroškem na področju izobraževanja uporabnikov, portalu Kamra in razstavami znanih Korošcev. 

OK Radlje sodeluje s projekti s Koroškim pokrajinskim muzejem, enota Radlje. 

3. OBSEG IN IZBOR STROKOVNO UREJENEGA KNJIŽNIČNEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

3. 1 OBSEG INVENTARIZIRANEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 

Domoznansko gradivo Obseg  
Osrednje knjižnice Krajevne knjižnice 

število naslovov 19944 1997 

- od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

21983 
 

število inventarnih enot 21735 2148 

- od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

  

Skupaj 63662 4145 

 

 

V osrednjih knjižnicah je skupaj 19.944 naslovov in 21.735 inventarnih enot domoznanskega gradiva, v 

krajevnih knjižnicah na celotnem območju pa 1.997 naslovov in 2.148 inventarnih enot gradiva. V večini 

knjižnic se primarno domoznansko gradivo ne ločuje ali pa knjižnice niso navajale podatkov o tem, zato 

tudi ne moremo podati natančne obrazložitve. 

 



3. 2 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 

Domoznansko gradivo Prirast domoznanskega gradiva  
Osrednje knjižnice Krajevne knjižnice 

število naslovov 465 121 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se ločuje)  
 

število inventarnih enot 540 121 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se ločuje)   

Skupaj 1005 242 

 

Prirast domoznanskega gradiva v letu 2016 je bil v osrednjih knjižnicah 456 naslovov in 540 inventarnih 

enot, v krajevnih knjižnicah na območju Koroške pa 121 število naslovov in enako število inventarnih 

enot. 

3. 3 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA GLEDE NA NAČIN PRIDOBIVANJA V OBDOBJU OD 1. 1. 
2016 DO 31. 12. 2016 (ŠTEVILO) 

 

Način pridobivanja OK KK  
naslovi Inventarne 

enote 
naslovi Inventarne 

enote 

nakup 105 124 22 86 

obvezni izvod 28 28 0 0 

dar 332 396 21 31 

zamena     

lastna izdaja     

Skupaj 465 548 43 117 

 

V osrednjih knjižnicah na območju Koroške predstavljajo največji prirast gradiva darovi (s 332 naslovi 

in 396 inventarnimi enotami), sledi nakup (s 105 naslovi in 124 inventarnimi enotami), najmanjši 

odstotek (6 %) naslovov predstavlja obvezni izvod. V krajevnih knjižnicah je prirast gradiva pretežno 

enakomerno porazdeljen med nakup in dar, obveznega izvoda osrednje in krajevne knjižnice ne 

prejemajo. 

3. 4 ZBIRKA KNJIŽNEGA GRADIVA NA DAN 31. 12. 2016 IN PRIRAST V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 
2016 (OSREDNJE IN KRAJEVNE KNJIŽNICE SKUPAJ) GLEDE NA VRSTO DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 

Vrsta domoznanskega 
gradiva 

Št. naslovov v 
zbirki 

Prirast Št. inventarnih 
enot v zbirki 

Prirast Št. enot, ki še niso 
računalniško 
obdelane (ocena) 

knjige 7548 138 12688 244 200 

starejše dragoceno 
gradivo 

220 0 293 0 100 

  - od tega antikvarno 
gradivo 

21 0 21 0 20 



  - od tega inkunabule 0 0 0 0 0 

siva literatura 2142 29 2142 29 0 

drugo 0 0 0 0 0 

Skupaj 9931 167 15144 273 320 

 

OOK, OK in krajevne knjižnice skupaj na območju Koroške imajo 9.931 naslovov in 15.144 inventarnih 

enot domoznanskega knjižnega gradiva. Večino gradiva predstavljajo knjige (7.548 naslovov) in siva 

literatura (2.142 naslovov). Starejše dragoceno gradivo se nahaja večinoma v OOK Ravne (220). 

3. 5 ZBIRKA SERIJSKIH PUBLIKACIJ IN ČLANKOV NA DAN 31. 12. 2016 IN PRIRAST V OBDOBJU OD 
1.1. DO 31. 12. 2016 (OSREDNJE IN KRAJEVNE KNJIŽNICE SKUPAJ) GLEDE NA VRSTO 
DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

Vrsta 
domoznanskega 
gradiva 

Število 
naslovov v 
zbirki 

Prirast Število 
inventarnih 
enot v zbirki 

prirast Število enot, ki še 
niso računalniško 
obdelane (ocena) 

periodične 
publikacije 

529 74 4166 89 10 

članki 45627 1556 - - 200 

drugo - - - - - 

Skupaj 46156 1639 4166 89 210 

 

Osrednje knjižnice na koroškem območju imajo skupaj 529 naslovov domoznanskih periodičnih 

publikacij in 4.166 inventarnih enot v zbirki. Letni prirast skupaj predstavlja 74 naslovov in 89 

inventarnih enot. Lokalna bibliografija Koroške zajema 45.627 dokumentiranih člankov v sistemu 

COBISS in letni prirast člankov in prispevkov (1.556). Veliko večino prirasta prispeva OOK Ravne, saj je 

njen delež letnega prirasta člankov kar 90 %. Knjižnici Dravograd in Slovenj Gradec prispevata 10 % 

člankov, medtem ko Knjižnica Radlje ne navaja nobenega prirasta člankov v letu 2016. 

Knjižnica Dravograd tudi navaja oceno 200 (enot) člankov, ki še niso računalniško obdelani. 

3. 6 ZBIRKA NEKNJIŽNEGA GRADIVA 

Vrsta 
domoznanskega 
gradiva 

Število naslovov 
v zbirki 

Prirast Število 
inventarnih enot 
v zbirki 

Prirast Število enot, ki še niso 
računalniško obdelane 
(ocena) 

rokopisi 2884 15 2884 15 2884 

zapuščine (korpusi) 17 1 - - 17 

slikovno gradivo 11380 124 11380 124 5846 

glasbeni tiski 125 3 233 3 - 

kartografsko 
gradivo 

81 1 161 3 - 

videoposnetki 95 221 170 2 - 



zvočni posnetki 221 8 345 26 - 

večvrstno gradivo 0 0 0 0 0 

elektronski viri 183 1 236 1 - 

drobni tiski 12467 579 12217 329 12237 

mikrofilmi 11 0 2 0 2 

drugo 0 0 0 0 0 

Skupaj 27464 953 27628 503 20986 

 

Večino neknjižnega domoznanskega gradiva na območju Koroške (rokopisi, slikovno gradivo, drobni 

tiski) hrani OOK Ravne. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec je posredovala podatke samo za 

drobne tiske, za ostalo neknjižno gradivo podatka niso podali. OOK Ravne je prav tako edina izmed 

knjižnic na območju, ki hrani zapuščine. Iz prejetih podatkov lahko sklepamo, da knjižnice na območju 

večino neknjižnega gradiva hranijo in obdelujejo, razen pri drobnih tiskih je zaznati, da se gradivo samo 

zbira in sortira, ne pa tudi obdeluje. Je pa kar precej ostalega gradiva, ki ga je potrebno še računalniško 

obdelati, saj sedaj potekajo obdelava in popisi (npr. rokopisov, zapuščin) večinoma za retrospektivno 

gradivo in s popisi v Wordu. 

4. DODATNA POJASNITEV PRIRASTA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

Prirast domoznanskega gradiva so nekatere knjižnice na območju tudi dodatno obrazložile oz. 
pojasnile. Knjižnica Dravograd navaja, da na območju Občine Dravograd izide zelo malo tovrstnega 
gradiva, Knjižnica Radlje pojasnjuje, da številke v zvezi s prirastom niso realne, ker pri njih gradivo, ki 
ga označijo kot domoznansko (od) - običajno en izvod, hranijo v posebni omari, ki služi kot nekakšen 
arhiv (želijo, da se ohrani), sicer pa je gradivo razporejeno med ostalim gradivom v knjižnici. Knjižnica 
Ksaverja Meška Slovenj Gradec navaja podatek, da pri njih drobnega tiska računalniško ne obdelujejo 
in s tem tudi ne inventarizirajo. 

 

4. 1 STROKOVNI DELAVCI, KI SKRBIJO ZA DOMOZNANSKO DEJAVNOST 

 

Ime knjižnice Strokovni delavci 

 Število EPZ - število 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 2 1,5 

Knjižnica Dravograd 1 0,25 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 1 0,40 

Knjižnica Radlje 6 0,15 

Skupaj 10 2,3 

 

Na območju Koroške je po zbranih podatkih zaposlenih 10 strokovnih delavcev, ki skrbijo za 

domoznansko dejavnost. V Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika 2 delavca, v Knjižnici Dravograd 

in Slovenj Gradec po eden, v Knjižnici Radlje ob Dravi pa se z domoznanstvom ukvarja vseh šest 



zaposlenih, je pa kljub vsemu ena strokovna delavka »zadolžena« za domoznansko dejavnost in se z 

njo ukvarja več časa kot drugi. Pri navajanju  stopnje izobrazbe OK Radlje opredeli samo eno strokovno 

delavko. 

Pri vpogledu v EPZ (ekvivalent polne zaposlitve) vidimo, da se skupaj na območju z domoznansko 

dejavnostjo ukvarja le 2,3 strokovnega delavca. Najmanjši EPZ (0,15) je prav v knjižnici Radlje, kjer se 

vsi zaposleni ukvarjajo tudi z domoznanstvom.  

4. 2 STOPNJA FORMALNE IZOBRAZBE 

 

Stopnja izobrazbe Število strokovnih 
delavcev 

Število s 
strokovnim izpitom 

višješolski programi do 1994 višješolski strokovni programi  - raven 
6/1 

0 0 

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

5 5 

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

0 0 

 

Kot kažejo rezultati anketnega vprašalnika vseh 5 zaposlenih, ki se ukvarjajo z domoznanstvom na 

področju Koroške, izpolnjuje zahteve 14. člena Pravilnika o ravni izobrazbe. 

4. 3 USPOSOBLJEN KADER Z DOVOLJENJI/POOBLASTILI ZA KREIRANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV 

 

Knjižnica ima usposobljen kader Ime kraja 
Ravne na 
Koroškem 

Dravogra
d 

Slovenj 
Gradec 

Radlje 

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

da da da da 

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

da da da da 

z dovoljenjem C - pooblastila za vzajemno katalogizacijo neknjižnega 
gradiva 

da da da da 

z dovoljenjem D -  pooblastila za vzajemno katalogizacijo antikvarnega 
gradiva 

    

Z dovoljenjem za redakcijo zapisov v normativni bazi podatkov CONOR da  da  

     

 

Knjižnice na območju Koroške imajo večino ustreznih pooblastil za vzajemno katalogizacijo, razen za 

katalogizacijo antikvarnega gradiva. V OK Dravograd in OK Radlje strokovni delavci nimajo pooblastil  

za redakcijo zapisov v normativni bazi podatkov CONOR. V OOK Ravne na Koroškem imata obe 

strokovni delavki v COBISS 2 že dovoljenje za katalogizacijo antikvarnega gradiva in sta večino 

antikvarnega gradiva, ki ga ima knjižnica, že vnesli v COBISS 2. Zaradi prenosa teh zapisov  v testno bazo 

COBISS 3, tega gradiva ni možno ponovno katalogizirati. V prihodnje bomo zadevo nekako poskušali 

rešti v sodelovanju z IZUM-om in pridobiti dovoljenje za katalogizacijo antikvarnega gradiva. 

4. 3. 1 ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH S POSAMEZNIMI DOVOLJENJI 



Kader z dovoljenji/pooblastili Ime kraja 
Ravne na 
Koroškem 

Dravograd Slovenj 
Gradec 

Radlje  

Število Skupaj 

z dovoljenjem A -  5 1 2 1 9 

z dovoljenjem B1 - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
sestavnih delov 

1 1 1 1 4 

  z dovoljenjem B2 - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
kontinuiranih virov 

2 0 0 0 2 

  z dovoljenjem SER - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
serijskih publikacij 

1 0 0 0 1 

Z dovoljenjem C 5 1 2 1 9 

Z dovoljenjem D 0 0 0 0 0 

z dovoljenjem za redakcijo zapisov normativni bazi podatkov 
CONOR 

2 0 2 0 4 

 

Vse štiri knjižnice na območju imajo strokovnega delavca s pooblastilom za vzajemno katalogizacijo 

monografskih publikacij (knjig) ter za kreiranje zbirnih zapisov za izvedena dela in za katalogizacijo 

neknjižnega gradiva. Največ (5) jih je v OOK Ravne, dva v OK Slovenj Gradec in po eden v OK Dravograd 

in OK Radlje. S pooblastili za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov je v vsaki knjižnici na območju po 

en strokovni delavec. Pooblastilo za vzajemno katalogizacijo serijskih publikacij ima le strokovna 

delavka v OOK Ravne. Dovoljenje za redakcijo zapisov v normativni bazi CONOR imajo štiri strokovne 

delavke na območju, in sicer po dve v OOK Ravne in dve v OK Slovenj Gradec. 

4. 4 UDELEŽBA ZAPOSLENIH, KI SE UKVARJAJO Z DOMOZNANSKO DEJAVNOSTJOM NA RAZLIČNIH 
STROKOVNIH USPOSABLJANJIH 

 

 

Vse štiri splošne knjižnice na Koroškem območju so odgovorile, da se zaposleni, ki se ukvarjajo 

z domoznansko dejavnostjo, udeležujejo različnih strokovnih usposabljanj. 

 

 

 

 



4. 4. 1 STROKOVNA USPOSABLJANJA, KI SE JIH UDELEŽUJEJO ZAPOSLENI  

 

Ime knjižnice Strokovna usposabljanja zaposlenih 

tečaji predavanja delavnice seminarji kongresi izobraževanje 
v tujini 

drugo 

Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na 
Koroškem 

da da da da da ne ne 

Knjižnica 
Dravograd 

da da da da ne ne ne 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 
Gradec 

da da da da ne ne ne 

Knjižnica Radlje da da da da ne ne ne 

 

Vse knjižnice na območju se udeležuje tečajev, predavanj, delavnic in seminarjev, medtem ko 

se kongresov in izobraževanj v tujini ne udeležujejo. 

4. 4. 2 ŠTEVILO OSEB, ZAPOSLENIH V DOMOZNANSKI DEJAVNOSTI, KI SO SE USPOSABLJALE V 
OBDOBJU 2014 – 2016 (STROKOVNO, ŠIRŠE KNJIŽNIČARSKO …) 

 

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

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 2 

Knjižnica Dravograd 1 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 1 

Knjižnica Radlje - 

Skupaj 4 

 

V zadnjem obdobju 2014-2016  so se na območju Koroške izobraževali skupaj 4 delavci. Dve 

strokovni delavki na domoznanstvu iz OOK Ravne in po ena iz dveh OK-jev (Dravograd, Slovenj 

Gradec). Le OK Radlje ni podala podatka o številu zaposlenih v domoznanstvu, ki so se usposabljali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PROSTOR IN OPREMA ZA DOMOZNANSKO GRADIVO 

5. 1 KNJIŽNICA IMA SAMOSTOJNI DOMOZNANSKI ODDELEK 

 

 

 

Ime knjižnice Domoznanski oddelek 

Leto ustanovitve Površina (m2) 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 1994 40 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 1999 29,44 

 

Na Koroškem območju imata samostojni domoznanski oddelek dve knjižnici in sicer OOK Ravne in OK 

Slovenj Gradec. Na Ravnah je bil oddelek uradno ustanovljen leta 1994 in zavzema 40 m2 površine, v 

Knjižnici Slovenj Gradec pa leta 1999 in ima za to predvidenih 29,44 m2 površine. Ostali dve splošni 

knjižnici (Radlje in Dravograd) samostojnega domoznanskega oddelka še nimata. 

5. 2 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI 

 

Ureditev domoznanskega gradiva v OK Ime kraja 
Ravne na 
Koroškem 

Dravograd Slovenj 
Gradec 

Radlje 

domoznansko gradivo ni postavljeno ločeno od ostalega knjižničnega 
gradiva 

 
  

 

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

 
  da 

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

 
da  

 

domoznansko gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku da  da  

domoznansko gradivo je organizirano v posebne zbirke     

drugo Dvojnice so 
postavljene 
tudi v 
študijskem 
oddelku in 
oddelku za 
otroke in 
mladino 

   



Knjižnici na območju Koroške (OOK Ravne, OK Slovenj Gradec), ki navajata samostojni domoznanski 

oddelek imata tudi domoznansko gradivo postavljeno na domoznanskem oddelku. OK Radlje ima 

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

gradivom, OK Dravograd pa domoznansko gradivo postavlja ločeno od ostalih delov knjižnične 

zbirke, tudi če ni organizirano v posebno zbirko. OOK Ravne dodatno pojasnjuje, da ima 

domoznanske dvojnice postavljene tudi v Študijskem oddelku in Oddelku za otroke in mladino, 

kjer si jih lahko uporabniki izposojajo na dom. Gradivo v domoznanskem oddelku pa 

predstavlja arhivski izvod in se izposoja v čitalnico. 

5. 3 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA ODDELKA  V ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 
(KRAJEVNIH KNJIŽNICAH) 

 

Ureditev domoznanskega gradiva v KK Ime kraja 
Ravne 
na 
Korošk
em 

Dravogra
d 

Slovenj 
Gradec 

Radlje 

domoznansko gradivo ni postavljeno ločeno od ostalega knjižničnega 
gradiva 

 
  da 

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

da   
 

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

 
  

 

domoznansko gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku     

domoznansko gradivo je organizirano v posebne zbirke     

drugo  nimajo 
org. 
enot 

v 
krajev
nih 
knjižn
icah 
ne 
hranij
o 
domo
znans
kega 
gradiv
a 

 

 

V krajevnih oz. organizacijskih enotah splošnih knjižnic na Koroškem območju je gradivo zelo različno 

postavljeno. Knjižnica Dravograd krajevnih knjižnic in enot nima, knjižnica Slovenj Gradec pa odgovarja, 

da v krajevnih knjižnicah ne hranijo domoznanskega gradiva. Na Ravnah je v krajevnih knjižnicah 

domoznansko gradivo  postavljeno deloma ločeno, deloma skupaj  z ostalim knjižničnim 

gradivom, v Knjižnici Radlje domoznansko gradivo ni postavljeno ločeno od ostalega 

knjižničnega gradiva.  

 

 

 



 

5. 4 OBLIKOVANJE NOVE DOMOZNANSKE ZBIRKE, ODDELKA, POSEBNE ZBIRKE V OBDOBJU 2009 
– 2016 V KNJIŽNIČNI MREŽI 

 

 

V obdobju 2014-2016 na območju Koroške ni bila oblikovana nobena zbirka oz. oddelek. 

5. 5 DOSTOP DO DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI IN V KRAJEVNIH KNJIŽNIVAH 
(KK) 

 

Dostop do domoznanskega gradiva Ime kraja 
Ravne na 
Koroškem 

Dravograd Slovenj 
Gradec 

Radlje 

OK KK OK KK OK KK OK KK 

gradivo je v prostem pristopu da da ne ne ne ne da da 

gradivo je delno v prostem pristopu ne ne da da ne ne da ne 

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

da ne ne ne ne ne ne ne 

gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku da ne ne ne da ne ne ne 

drugo         

 

Na koroškem območju je v OOK Ravne in njenih krajevnih enotah domoznansko gradivo v prostem 

pristopu, v OOK Ravne je gradivo postavljeno tudi v skladiščnih prostorih knjižnice in strokovno 

urejeno, da omogoča takojšnjo dostopnost ali pa je gradivo postavljeno v domoznanskem oddelku. 

Knjižnica Dravograd ima gradivo delno v prostem pristopu, medtem ko podatek za krajevne knjižnice 

ni veljaven, saj v prejšnjem odgovoru knjižnica navaja, da krajevnih knjižnic in organizacijskih enot 

nima. Knjižnica Radlje ima gradivo v osrednji knjižnici in krajevnih knjižnicah in organizacijskih enotah 

v prostem pristopu. V Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec imajo gradivo v OK postavljeno v 

domoznanskem oddelku, v krajevnih enotah (3) domoznanskega gradiva nimajo. 

 

 

 



5. 6 IZPOSOJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 

 

Ime knjižnice Izposoja domoznanskega gradiva na dom 

da število izposoj ne 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne 
na Koroškem 

da 10318 
 

Knjižnica Dravograd da 30 
 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec da 1148 
 

Knjižnica Radlje da - 
 

 

Vse tri OK in seveda OOK na koroškem območju izposojajo domoznansko gradivo tudi na dom. OOK 

Ravne je v omenjenem obdobju izposodila največ domoznanskega gradiva (10.318 enot), sledi 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1.148 enot) in Knjižnica Dravograd (30 enot). Knjižnica Radlje 

podatka o številu izposojenega gradiva ni navedla. 

5. 7 POSREDOVANJE DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 

 

 

Vse splošne knjižnice na območju Koroške posredujejo domoznanske informacije. 

5. 8 NAČINI POSREDOVANJA DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 

 

Ime knjižnice Načini posredovanja domoznanskih informacij 

osebno po telefonu po elektronski 
pošti 

drugo 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem 

da da da  

Knjižnica Dravograd da da da  

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj 
Gradec 

da da da  

Knjižnica Radlje da da ne  

 

Posredovanje v vseh splošnih knjižnicah na območju Koroške poteka na različne načine. Vse knjižnice 

posredujejo domoznanske informacije osebno, po telefonu in z izjemo OK Radlje tudi po elektronski 

pošti. 



5. 9 SKRB ZA PRAVILNO ZAŠČITO IN HRANJENJE GRADIVA (IFLA NAČELA ZA HRAMBO 
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN PREDPISANO RAVNANJE Z NJIM) 

 

Skrb za pravilno zaščito in hranjenje gradiva Ime kraja 
Ravne na 
Koroškem 

Dravograd Slovenj 
Gradec 

Radlje 

z zagotavljanjem varnosti in preprečevanjem nesreč v knjižničnih 
zgradbah in okolici 

da da da da 

s primernimi klimatskimi pogoji da ne da ne 

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

da da da ne 

 z izvajanjem reprodukcije gradiva (fotokopiranje, mikrofilmanje in 
digitalizacija) 

da ne ne ne 

 

Največjo skrb na območju namenjajo knjižnice (4) zagotavljanju varnosti in preprečevanju nesreč v 

knjižničnih zgradbah in okolici in ustreznemu ravnanju s tradicionalnim, fotografskim in filmskim 

gradivom ter avdiovizualnimi nosilci (3). Primerne klimatske pogoje zagotavljata dve knjižnici na 

območju, in sicer OOK Ravne in OK Slovenj Gradec. Z izvajanjem reprodukcije gradiva 

(fotokopiranje, mikrofilmanje in digitalizacija) se ukvarja le OOK Ravne, ki digitalizira v 

dogovoru z ostalimi OK-ji na območju. 

6. DIGITALIZACIJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

6. 1 IZVAJANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 

Digitalizacijo domoznanskega gradiva izvaja le Koroška osrednja knjižnica Ravne, ostale tri knjižnice je 

ne izvajajo, in sicer zaradi pomanjkanja kadra in sredstev. V veliki meri tudi zaradi pomanjkanja 

dragocenega in redkega gradiva, primernega za digitalizacijo. 

6. 1. 1 IZVEDBA IN FINANCIRANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

  

Ime knjižnice Izvedba in financiranje digitalizacije 

z lastnim 
kadrom in 
opremo 

pri zunanjem 
izvajalcu 

z lastnimi 
sredstvi 

v okviru 
izvajanja 
posebnih 
nalog OOK 

drugo 



Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem 

ne da da da 
 

Knjižnica Dravograd - - - - - 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj 
Gradec 

- - - - - 

Knjižnica Radlje - - - - - 

 

Koroška osrednja knjižnica, ki edina digitalizira dragoceno domoznansko gradivo na območju, to počne 

pri zunanjem izvajalcu, z lastnimi sredstvi in v okviru izvajanja posebnih nalog OOK. 

6. 2 DOSTOPNOST DIGITALIZIRANEGA GRADIVA UPORABNIKOM 

 

Ime knjižnice Dostopnost digitaliziranega gradiva 

Lokalno v knjižnici Z dostopom na 
daljavo 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem da da 

Knjižnica Dravograd - - 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec - - 

Knjižnica Radlje - - 

 

Gradivo, ki ga OOK Ravne digitalizira, je dostopno tako lokalno v knjižnici kot na daljavo za vse 

uporabnike svetovnega spleta (dLib, Kamra). Ostale knjižnice na območju ne digitalizirajo. 

6. 3 OKVIRNI NAČRT DIGITALIZACIJE V NASLEDNJIH TREH LETIH (VSEBINSKO IN TERMINSKO, NA 
SPLOŠNO, OCENA) 

 

Nadaljevanje digitalizacije v OOK Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah bo kot doslej 

potekalo v dogovoru z ostalimi OK-ji na našem območju. V prihodnje bomo nadaljevali z digitalizacijo 

periodičnih publikacij, ki so izhajale in izhajajo na območju Koroške in slovenske Koroške v Avstriji ter 

slikovnega in drugega dragocenega rokopisnega gradiva. Kasneje še digitalizacija domoznanskega 

avdio in video gradiva (magnetoskopski trakovi, video kasete, avdio kasete …) 

7. SINERGIJSKI UČINKI SODELOVANJA S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU 

7. 1 PRIČAKOVANJA OD IZVAJANJA TRETJE POSEBNE NALOGE OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE – 
OOK (KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA) 

Osrednja območna knjižnica Ravne pričakuje več možnosti za raziskovalno in publicistično delo ter 

nudenje kvalitetnih, hitrih in lahko dostopnih informacij našim uporabnikom. Organiziranje čim bolj 

kvalitetnega zbiranja in hranjenje domoznanskega gradiva, ki bo temeljilo na domačih in mednarodnih 

priporočilih in standardih, poenoteno obdelavo domoznanskega gradiva in končno tudi domoznanski 

geslovnik. V lokalnem prostoru seveda povezovanje posameznikov in organizacij ter še več sodelovanja 

pri skupnih projektih. Pričakujemo in želimo, da bi bili domoznanski oddelki ogledalo kraja in 

nepogrešljivi v življenju in delovanju posameznikov in organizacij.  

Osrednje knjižnice na območju kot svoja pričakovanja navajajo, da bodo jasneje zastavljena določila in 

pravila glede zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva, predvsem dobro sodelovanje 



med vsemi knjižnicami na območju tudi v bodoče in možnost dostopa in uporabe domoznanske zbirke 

za uporabnike celotne regije. 

7. 2 ZADOVOLJSTVO S  SODELOVANJEM S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU NA PODROČJU 
DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

OOK Ravne ocenjuje zadovoljstvo sodelovanja s knjižnicami na območju kot »dobro«. Ocena izhaja iz 

dosedanjega sodelovanja in skupnih srečanj, bodisi po osebni ali službeni poti.  

 

 

 

7. 3 MNENJE O ZADOVOLJSTVU S SODELOVANJEM Z OSREDNJO OBMOČNO KNJIŽNICO (OOK) NA 
PODROČJU KOORDINACIJE DOMOZNANSTVA 

 

 

Tudi vse 3 OK (Radlje, Dravograd, Slovenj Gradec) ocenjujejo zadovoljstvo sodelovanja z OOK Ravne na 

področju koordinacije domoznanstva kot »zelo dobro«(2) in »dobro« (1), kar utemeljujejo z dejstvom, 

da jih OOK skrbno in pravočasno obvešča o novostih, spremembah, nudi strokovno pomoč v vsakem 

trenutku, obdeluje določeno gradivo za potrebe ostalih knjižnic, redno sklicuje sestanke ...  

 

 

 

 



7. 4 MNENJE O PRISPEVKU K IZGRADNJI DOMOZNANSKE OBMOČNE ZBIRKE V OOK?   (n = 4)  

 

 
 

OOK Ravne meni, da k izgradnji domoznanske območne zbirke v enaki meri prispevajo tako 

sodelovanje knjižnic na območju, digitalizacija, usmerjanje izločenega gradiva v OOK kot tudi skupni 

projekti na področju domoznanstva in koordinacija regijskih domoznanskih prireditev in projektov. 

 

7.5 POZITIVNI UČINKI KOORDINACIJE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU 

 (n = 4)  
 

 
 

Vse štiri splošne knjižnice na območju Koroške menijo, da ima koordinacija domoznanske dejavnosti 

na območju pozitivne učinke. OOK Ravne navaja, da to pomeni uveljavljanje strokovne, kakovostne in 

gospodarne splošne dostopnosti knjižničnega gradiva in informacij, povezovanje kulture, njenega 

ohranjanja, predstavljanja in širjenja. Koordinirana domoznanska dejavnost pomeni boljšo kvaliteto 

storitev za vse uporabnike. Pozitiven učinek predstavlja tudi lažje povezovanje s sorodnimi inštitucijami 

v našem prostoru in sodelovanje z uporabniki, drugimi knjižničarji, dobavitelji, ustanovitelji, financerji 

in mediji. Vsi skupaj na tak način (koordinirano) dokumentiramo in predstavljamo spomin in utrip 

skupnosti ter tako ohranjamo kulturno dediščino in krepimo identiteto lokalnega prostora, ki 

predstavlja naše poslanstvo in vizijo. OK Dravograd poudarja večjo informiranost in skupne projekte, 

OK Radlje meni, da je z dobro koordinacijo in organizacijo dela večja možnost, da bo pokrito celotno 

območje in pridobljenega več gradiva. Prav tako, po njihovem mnenju, delo poteka lažje in bolj 

kvalitetno. V OK Slovenj Gradec menijo, da OK-ji nimajo dovolj kadra in sredstev, da bi samostojno 

izvajali dejavnosti in pridobivali gradivo, ga obdelovali … Zato poudarjajo pomen pomoči s strani OOK 

Ravne pri zadovoljevanju potreb njihovih uporabnikov. 



 

8. RAZVOJ DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

8. 1 MNENJA IN PREDLOGI GLEDE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

 

Knjižnice na območju menijo, da se domoznanstvo z nastankom osrednjih območnih knjižnic in 
programom območnosti znotraj domoznanskih nalog boljše razvija (tako v OOK-jih kot OK-jih). Dokaj 
dobro sledimo trendom informacijske družbe in z digitalizacijo predstavljamo in dajemo na vpogled 
naše posebne in dragocene zbirke. Še več pozornosti in naporov bi morali usmerjati v sodelovanje in 
povezovanje med osrednjimi območnimi knjižnicami, ki skrbimo za koordinacijo vseh nalog. Potrebno 
je dosledno izpolnjevati cilje, ki si jih domoznanci zadamo na vseh nivojih. Financerji (Ministrstvo) kot 
tudi NUK (naša krovna ustanova) bi morali v večji meri upoštevati zakonske podlage in določila glede 
števila kadrov, sredstev za delovanje ... Osrednje knjižnice na območju navajajo tudi spodbujanje in 
osveščanje lokalnih skupnosti o pomenu domoznanske dejavnosti in želijo si več jasnih določil, navodil 
in zakonsko opredeljenih kadrovskih dopolnitev. 
 

8. 2 VIZIJA DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

OK Dravograd v prihodnje želi ustanoviti samostojni domoznanski oddelek, v  OK Slovenj Gradec in OK 

Radlje si želijo kadrovskih dopolnitev in dodatnih prostorov za postavitev zbirke. 

Vizija dejavnosti v Koroški osrednji knjižnic Ravne se ni spremenila. Še vedno težimo k dobremu 
opravljanju vseh nalog na področju domoznanstva, pridobivanju, obdelavi in trajnem hranjenju 
domoznanskega gradiva. Želimo čimbolj slediti produkciji vsega gradiva na tržišču in uporabnikom 
zagotavljati hitrejše in bolj dostopne informacije. Še naprej težimo k digitalizaciji dragocenega in 
redkega gradiva in zagotavljanju dostopa do teh informacij (predvsem na portalih dLib in Kamra). Tudi 
naprej nas vodi skrb za zaščito dragocenega gradiva in zagotavljanje najboljših pogojev za trajno 
hrambo. Še naprej se bomo povezovali z lokalnim okoljem (in tudi širše) in se trudili postati nepogrešljiv 
vir informacij za naše uporabnike. 
 

 

HIPOTEZE IN CILJI 

Na našem območju Koroške lahko Hipotezo 1 (H1): vse splošne knjižnice zbirajo, obdelujejo, hranijo in 

posredujejo domoznansko gradivo, glede na pridobljene rezultate, potrdimo.  

Hipoteze 2 (H2) na Koroškem območju ne moremo potrditi, ker nekatere krajevne knjižnice in 

organizacijske enote še nimajo domoznanskega gradiva postavljenega ločeno od ostalih delov 

knjižnice, ali pa domoznanskega gradiva v KK sploh nimajo. 

Hipotezo 3 (H3): Knjižnica ima za opravljanje dejavnosti domoznanske zbirke 1 strokovnega delavca na 

prirast 5000 enot domoznanskega gradiva letno, ob manjšem prirastu pa sorazmerno manj, lahko 

potrdimo. Hkrati opozarjamo na našo težnjo, da se nekatere smernice in standardi za domoznansko 

dejavnost na novo opredelijo in prevrednotijo, saj menimo, da edini dosedanji standard, 5000 enot 

prirasta letno za zaposlitev 1 strokovnega delavca v domoznanstvu, ne zdrži več. Domoznanska 

dejavnost je zastavljena zelo široko in prirast ne sme biti edino merilo. 



Hipoteze 4 (H4): vso domoznansko gradivo, ki ga hranijo splošne knjižnice, je obdelano in dostopno v 

nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, za naše območje Koroške ne moremo potrditi. Iz 

prejetih podatkov lahko sklepamo, da knjižnice na območju večino, predvsem neknjižnega gradiva, 

sicer hranijo in obdelujejo, pri drobnih tiskih je zaznati, da se gradivo zaenkrat le zbira in sortira, ne pa 

tudi obdeluje. Težava je tudi retrospektiva (predvsem v OOK Ravne), ki jo je potrebno računalniško 

obdelovati tudi za vsa leta nazaj (osebne knjižnice, zapuščine, rokopisi, starejše dragoceno gradivo, 

fotografsko in slikovno gradivo …). Prav tako je potrebno obdelati ali vsaj popisati tudi novejše 

pridobitve obsežnejših zapuščin. 

Hipotezo 5 (H5): vse splošne knjižnice digitalizirajo domoznansko gradivo, ki je nato v digitalni obliki 

dostopno na daljavo, lahko na našem območju ovržemo. Digitalizacijo domoznanskega gradiva izvaja 

le OOK Ravne, ostali trije OK-ji je ne izvajajo, in sicer (kot navajajo) zaradi pomanjkanja kadra in 

sredstev. V veliki meri tudi zaradi pomanjkanja tovrstnega gradiva za digitalizacijo. 

 

 


