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Deseti obletnici na rob

Kot največji doprinos OOK v tem obdobju knjižničarji sami ocenjujejo digitalizacijo, 
možnost, da uporabnik do gradiva dostopa na daljavo in hitro uvajanje novih infor-
macijskih tehnologij, ki spreminjajo knjižnice v informacijska in kulturna središča. 
Raziskave kažejo, da se z njimi strinja večina uporabnikov.

Z oblikovanjem osrednjih območnih knjižnic so le-te dobile boljši vpogled v delovanje knjiž- 
nične javne službe na svojih območjih.

V desetih letih (2003-2013) se je tudi s sredstvi območnosti pomembno povečal obseg de- 
javnosti OOK. Obseg gradiva ustreza določilom veljavnih standardov (izjema je Štajersko 
območje), odstotek članstva rahlo niha, izposoja in obisk pa tudi ne upadata. Uporabnikom 
je zagotovljen dostop na daljavo, povečala se je ponudba podatkovnih zbirk z e-dostopom, 
oblikovale so se lastne domoznanske zbirke v elektronski obliki. Opazen je velik razvoj na 
področju informacijske tehnologije in storitev za uporabnike ter pri modernizaciji in pove-
čanju površine prostorov.

Vendar je zmanjševanje razlik v razvitosti med knjižničnimi območij manjše od pričako-
vanega, območne in osrednje knjižnice na širšem območju še niso partnersko dovolj po-
vezane, izvajanje nalog območnosti ostaja razdrobljeno in se izvaja različno po različnih 
območjih, vloga koordinatorja območnih knjižnic v NUK pa ostaja omejena na svetovanje.

IN KAKO NAPREJ?

Kljub pomembnim razvojnim dosežkom Zakon o knjižničarstvu in Pravilnik o osrednjih ob-
močnih knjižnicah v praksi še nista izpolnila temeljnega namena: enakomerne utrditve knjiž- 
ničnega sistema in razvoja ter pravice prebivalcev do demokratičnega dostopa do knjižnič-
nih storitev in informacij, ki ostaja naš glavni cilj tudi v prihodnje.

OSREDNJE OBMOČNE 
KNJIŽNICE 

2003–2013
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Celjsko 5,0 212,3 23,3 175,0 0,7 4,1 12,7 19,5

Dolenjsko 6,3 222,1 22,0 216,8 0,9 4,6 11,8 21,5

Gorenjsko 5,5 262,5 24,0 173,9 0,9 5,2 14,1 21,5

Goriško 8,0 334,8 29,6 163,5 0,7 7,2 13,3 25,3

Koroško 6,5 248,7 27,0 230,9 1,2 6,2 11,6 23,9

Obalno-kraško 5,9 251,3 23,9 254,5 0,7 5,5 10,0 22,3

Osrednjeslovensko 4,9 249,3 26,6 179,1 0,7 6,1 14,2 23,9

Pomursko 5,8 228,3 22,6 131,3 0,6 3,2 8,2 15,2

Spodnjepodravsko 4,8 205,6 18,0 118,0 0,4 2,8 12,0 15,6

Štajersko 4,1 189,1 20,8 175,5 0,4 3,4 9,9 18,5
Povprečje Slovenija 5,4 237,4 24,1 182,5 0,7 4,9 12,3 21,3

Vir: BibSiSt, 2013 (http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/kazalci_spl.php)
Legenda: KZ - knjižnična zbirka,  p. u. - potencialni uporabnik, i. e. - inventarne enote, modra - najvišja vrednost, rdeča - najnižja vrednost

Opomba: V primeru, da knjižnice določenih podatkov niso posredovale, smo podatke imputirali oziroma naredili preračun na celotno vrednost.

Vir: BibSiSt in SURS,  2013 (http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/kazalci_spl.php)
Legenda: KZ - knjižnična zbirka, p. u. - potencialni uporabnik, i. e. - inventarne enote

Opomba: V primeru, da knjižnice določenih podatkov niso posredovale, smo podatke imputirali oziroma naredili preračun na celotno vrednost.
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Celjsko 1.511.763 64.464 70.673 48 1.233.202 4.073.696 5.919.263 303.719

Dolenjsko 1.345.042 47.241 46.726 28 976.731 2.652.796 4.578.990 212.720

Gorenjsko 1.120.234 53.537 48.907 34 1.052.524 2.917.484 4.394.543 203.984

Goriško 946.807 39.841 35.181 22 852.405 1.700.565 3.009.141 119.002

Koroško 469.172 17.928 19.432 15 448.714 894.509 1.724.255 72.100

Obalno-kraško 863.779 37.089 35.288 18 812.384 1.484.601 3.289.129 147.595

Osrednjeslovensko 2.744.106 139.236 148.253 64 3.379.818 8.046.908 13.335.752 558.441

Pomursko 686.734 26.942 26.667 18 381.905 999.389 1.791.076 118.022

Spodnjepodravsko 413.748 17.631 15.462 3 236.028 1.035.047 1.336.729 85.776

Štajersko 961.380 44.911 49.406 28 804.467 2.439.457 4.402.700 237.462

Skupaj Slovenija 11.062.765 488.820 495.995 278 10.178.178 26.244.452 43.781.579 2.058.821

OOK_zgib2013.indd   1 10/15/13   12:25 PM



5. stran2. stran

Splošne knjižnice so pomembni javni zavodi na področju kulture. Knjižnično mrežo v Re-
publiki Sloveniji sestavlja 58 slovenskih splošnih knjižnic, od tega jih je deset osrednjih 
območnih.

12. septembra 2003 je stopil v veljavo Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (2003), 
ki ureja izvajanje štirih posebnih nalog območnih knjižnic, njihovo financiranje in število 
delavcev  za izvajanje posebnih nalog. Območne knjižnice poleg funkcije osrednje knjiž- 
nice strokovno povezujemo splošne knjižnice v deset knjižničnih območnih mrež, da bi 
zagotovili koordiniran razvoj dejavnosti na območju.

Območne mreže so določene v prilogi št. 1 (Mreža splošnih knjižnic v Sloveniji) Pravilnika 
o pogojih za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003 in s spremembo 2012).

Slika 1: Knjižnična območja s sedežem osrednje območne knjižnice in z območji osrednjih knjižnic  

Knjižnična območja (2013)

Sedež osrednje območne knjižnice
Območje osrednje območne knjižnice
Območje osrednje knjižnice

ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA KNJIŽNIČNEGA 
GRADIVA IN INFORMACIJ

V desetletnem obdobju smo območne knjižnice s sredstvi Ministrstva za kulturo zagota-
vljale povečan nakup knjižničnega gradiva, predvsem podatkovnih zbirk in dostop do in-
formacij. Od 1. julija 2011 smo uporabnikom omogočili dostop na daljavo do podatkovnih 
zbirk na vseh območjih (na osmih preko NUK-a). Za uporabnike to pomeni prostorsko in 
časovno neomejeno uporabo knjižnic. Znotraj nekaterih območij zagotavljamo uporabni-
kom tudi brezplačno medknjižnično izposojo.

STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM OBMOČJA

Med najbolj zahtevnimi nalogami je strokovna pomoč knjiž- 
nicam območja. Strokovna izhodišča pripravljamo v Narodni 
in univerzitetni knjižnici (NUK) v sodelovanju z območnimi 
knjižnicami.

Za širjenje strokovnega znanja so, poleg individualnega sve-
tovanja, pomembne organizirane oblike izobraževanja, za 
krepitev medsebojnega povezovanja pa skupni projekti. 

KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA 
DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

Največji dosežek na tem področju je digitalizacija knjižničnega gradiva, pomembnega za 
celotno območje. Gradivo je dostopno je na portalih dLib (http://www.dlib.si/) in Kamra 
(http://www.kamra.si/).

Oblikovana so bila strokovna izhodišča za delo knjižnic na področju domoznanstva, nji-
hovi dosežki pa predstavljeni na dveh festivalih domoznanstva v Kopru leta 2009 in na 
Ravnah na Koroškem leta 2012.

                                    

                   spletni portal knjižnic, arhivov in muzejev

USMERJANJE IZLOČENEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA S SVOJEGA OBMOČJA

Z usmerjanjem iz knjižnic odpisanega gradiva v osrednje območne zbirke gradimo kako-
vostno območno domoznansko zbirko in skrbimo, da bo zanamcem ostalo dostopno vse, 
kar je za določeno območje zanimivo in pomembno. 

ZAPOSLENI ZA IZVAJANJE OBMOČNIH NALOG

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (2003) določa zaposlitev vsaj treh strokovnih 
delavcev z najmanj univerzitetno izobrazbo in z ustreznimi izkušnjami za izvajanje dejav-
nosti na področjih bibliografske obdelave gradiva in posredovanja informacij, svetovanja 

pri organizaciji knjižnične mreže, organizacije in vzdrževanja računalniškega sistema ter 
koordinacije domoznanske dejavnosti in izločanja gradiva. Realizirane so zaposlitve od 
enega in pol do dveh EPZ (ekvivalent polne zaposlitve).

Za izvedbo dejavnosti smo oblikovali strokovne skupine, ki koordinirano izvajajo dejavno-
sti na območjih in sodelujejo pri pripravi strokovnih izhodišč.

Število strokovnih delavcev za posamezno posebno nalogo vsaka območna knjižnica 
opredeli v aktu, ki določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest (19. člen 
Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah, 2003).

STROKOVNA IZHODIŠČA V OBDOBJU 2003–2013

1. Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznan-
skega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah (2012), izdelana na podlagi 24. čle-
na Zakona o knjižničarstvu (2001);

2. Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika (2012), izdelana na podla-
gi 13. člena Zakona o knjižničarstvu (2001);

3. Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji: ocena de-
pojev v osrednjih območnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor (2012); gre 
za skupen projekt Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS, ki je publi-
kacijo izdala v sodelovanju z NUK-om; v popisu so sodelovale osrednje območne knjiž- 
nice in Univerzitetna knjižnica Maribor; publikacija je bila predstavljena na 2. festivalu 
domoznanstva 21. septembra 2012 na Ravnah na Koroškem;

4. Svetovalno delo območnih knjižnic (2012), izdelano na podlagi 8. člena Pravilnika o 
osrednjih območnih knjižnicah (2003) in iz strokovnih razlogov, saj je bilo izvajanje te 
naloge med območnimi knjižnicami zelo široko in različno interpretirano (razvidno iz 
letnih poročil osrednjih območnih knjižnic o izvedenih nalogah);

5. Informacijsko-komunikacijska tehnologija v splošnih knjižnicah: priročnik (2010): 
predstavitev na 1. E-festu v Celju, 21. maja 2010;

6. Smernice za digitalizacijo knjižničnega gradiva (2010);

7. Smernice delovnih skupin za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic z anali-
zo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in v UKM-u 
za leto 2007, 2009 (Smernice za bibliografsko obdelavo drobnega tiska in rokopisov, 
Smernice za izbor gradiva za domoznansko zbirko, Smernice za pridobivanje domo-
znanskega gradiva v splošnih knjižnicah).

Trenutno v treh delovnih skupinah oblikujemo strokovna izhodišča za vzpostavitev kom-
petenčnih centrov, metodološka izhodišča za popis in vrednotenje domoznanstva ter meto-
dologijo za pripravo bibliografije serijskih publikacij po letu 1990 in razdelitev bibliografskega 
opisa člankov med NUK in območji.
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Projekt'Prostorska analiza knjižnične mreže Slovenije'. Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic  
Vir podatkov: NUK, vir podlog: GURS, tehnična podpora: UIRS

 

POMURSKO OBMOČJE
Pokrajinska in študijska knjižnica  

Murska Sobota

SPODNJEPODRAVSKO OBMOČJE
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

GORENJSKO OBMOČJE
Mestna knjižnica Kranj

KOROŠKO OBMOČJE
Koroška osrednja knjižnica  

dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

ŠTAJERSKO OBMOČJE
Mariborska knjižnica

CELJSKO OBMOČJE
Osrednja knjižnica Celje

GORIŠKO OBMOČJE
Goriška knjižnica  

Franceta Bevka  
Nova Gorica

OBALNO-KRAŠKO OBMOČJE
Osrednja knjižnica Srečka Viharja Koper

DOLENJSKO OBMOČJE
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

OSREDNJESLOVENSKO OBMOČJE
Mestna knjižnica Ljubljana
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