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I. UVOD
Leto 2004 je bilo za Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem prelomno, naporno, a tudi uspešno. Po zaključeni 1. fazi obnove,
preselitvi v obnovljene prostore in slovesni otvoritvi novih prostorov je
knjižnica začela ponovno nemoteno delovati. Sočasno se je nadaljevala
zahtevna adaptacija osrednje grajske stavbe – 2. faza obnove knjižnice.
V letu 2004 so bile uspešno zaključene naslednje naloge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uporaba knjižnice in njenih storitev je pokazala, da sta bili izgradnja in
načrtovanje knjižničnih zbirk v prostem pristopu pravilni.
Izposoja se je približala 500.000 –im enotam.
Število članov je preseglo 30% delež prebivalcev območja.
Knjižnica je organizirala 257 različnih prireditev, ki se jih je udeležilo
11.533 obiskovalcev.
Status območne, regijske knjižnice omogoča uspešno
izvajanje
posebnih nalog, ki jih financira Ministrstvo za kulturo.
Dve delavki sta opravili strokovni izpit za bibliotekarko, 4 delavke imajo
licenco za delo v sistemu Cobiss.
V sistem Cobiss smo vključili krajevno knjižnico Enoto Mežica.
Vključitev v sistem nabave gradiva COBISS3/Nabava.
Vzpostavili smo notranjo revizijo v skladu z zahtevo Zakona o javnih
financah.
Zveza splošnih knjižnic je imenovala direktorico za članico
Strokovnega sveta Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.
Minister za kulturo je imenoval direktorico v Strokovno komisijo za
knjižnično dejavnost (s sklepom št. 108-108/01/6).

Težišče strokovnega dela je bilo po zaključeni 1. fazi zaradi obnove knjižnice
namenjeno nadaljnji izgradnji zbirk in delu z bralci (svetovanje pri uporabi
knjižnice in njenih storitev).
Delo smo opravili z 18-imi redno zaposlenimi delavci, s pogodbeno
zaposlenimi delavci v zunanjih enotah in z občasnim delom študentov preko
Študentskih servisov (preračunano v ure 1,37 delavca letno).
Knjižnica vseh predvidenih projektov zaradi zamud pri obnovi ni mogla
realizirati (projekt varovanja in zaščite gradiva, nabava knjigomata).
Zahtevno in zapleteno je že več kot dve leti zagotavljati nemoteno delovanje
knjižnice za številne uporabnike iz vse Koroške.
Preselitev knjižnice in nova, spet delna oziroma začasna organizacija dela
povzroča nenehen pritisk na delavce, in tudi uporabnike. Kljub
zelo
zahtevnemu poteku obnove (2. faza) je knjižnica poskušala v čim večji meri
izvajati zastavljen program dela in organizirala številne kulturne prireditve.
Poslovanje v takih razmerah niso ovirale le neprijetnosti, kakršne so prah,
ropot, neurejen prometni režim, delovanje nekaterih strokovnih služb na
začasnih lokacijah, selitev starega pohištva in opreme, ampak tudi zapleteno
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vzdrževanje že obnovljenega dela gradu in odpravljanje pomanjkljivosti ter
napak pri gradnji, od katerih marsikatera še do danes ni odpravljena.
Kljub dobrim rezultatom v letu 2004 ostajajo pred strokovnimi delavci
zahtevne naloge pri izvajanju posebnih nalog knjižnice, izvajanju programov
vseživljenjskega izobraževanja in informacijske pismenosti, razvijanju bralne
kulture ter skrbi za kvaliteto storitev. Takim ciljem bodo lahko sledili le najbolj
strokovno usposobljeni in motivirani delavci.

Direktorica:
Majda Kotnik-Verčko, prof.
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II. PRAVNO FORMALNI VIDIK POSLOVANJA
Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem (UL RS, št. 96/2002) so Občina Ravne
na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem
uredile javno službo na področju knjižnične dejavnosti, status javnega zavoda,
razmerja med ustanoviteljicami in javnim zavodom ter temeljna vprašanja
glede organizacije, delovanja ter financiranja javnega zavoda.
Sedež knjižnice je: Na gradu 1, Ravne na Koroškem.
Skrajšano ime: Koroška osrednja knjižnica (KOK).
Z odločbo Ministrstva za kulturo (612-16/2003-1) je KOK od leta 2003
osrednja območna knjižnica za Koroško. Po 27. členu Zakona o knjižničarstvu
(UL RS, št. 87/2001) knjižnica izvaja posebne naloge, opredeljene v
Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS, št. 88/2003), le-te
financira Ministrstvo za kulturo.
Ministrstvo za kulturo je s Koroško osrednjo knjižnico sklenilo pogodbo št.
3511-04-409210 o izvajanju posebnih nalog v letu 2004 in jih financiralo v
skladu s programi knjižnic in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev v
višini 5.100.000, 00 SIT.
Na področju dejavnosti, ki jo izvaja kot javno službo, zavezujejo knjižnico
naslednji zakoni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o knjižničarstvu (UL RS, št.87/2001)
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (UL RS,
št. 96/2002)
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
(UL RS, št. 73/2003)
Pravilnik o določanju skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki
zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih
knjižnic (UL RS, št. 19/2003)
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 29/2003)
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS, št. 88/2003)
Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture (UL
RS, št. 11/2003
Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS, št. 105/2003)
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za
izvajanje javne službe na področju kulture (UL RS, št.100/2003)
Unesco, Manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah, 1994)
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995)

Narodna in univerzitetna knjižnica vodi v skladu s 33. čl. Zakona o
knjižničarstvu razvid knjižnic – to je javno evidenco, v kateri se vodijo podatki
o knjižnicah, ki izvajajo javno službo v Republiki Sloveniji. Na podlagi razvida
izda Ministrstvo odločbo o stopnji izpolnjenih pogojev za vsako knjižnico
posebej in jo oceni kot razvito, srednje razvito ali nerazvito.
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Knjižnica je dolžna upoštevati še:
• Zakon o delovnih razmerjih (UL RS, št. 42/2002)
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št.
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 24/2003)
• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (UL RS, št.
96/2003)
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004)
• Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004 (UL RS, št,
20/2004)
• Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS, št.94/2004)
• Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS, št. 97/2004)
• Zakon o dohodnini (UL RS, št. 54/2004)
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št.56/2002 in
dopolnitve)
Najpomembnejši interni akti:
• Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Koroški
osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (v
preverjanju sprejemanju)
• Pravilnik o računovodstvu (v izdelavi)
• Organizacijski predpis o evidentiranju delovne prisotnosti in
razporejanju delovnega časa (v izdelavi)
Organa upravljanja knjižnice sta: Svet zavoda in direktorica (v skladu s 43.
čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (UL RS, št.
96/2002) ni bil konstituiran strokovni svet, ustanovitveni akt pa bo treba
uskladiti z veljavno zakonodajo). Svet KOK opravlja naloge strokovnega
sveta.
V letu 2004 se je Svet Koroške osrednje knjižnice sestal 4-krat (9.2, 6.4, 2.6.
in 6.12. 2004).

III. FINANCIRANJE KNJIŽNICE
Javni zavod Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem spada med določene, posredne uporabnike enotnega kontnega
načrta in je tako za leto 2003 dolžna sestaviti in prikazati poslovanje po
opredeljenih zakonskih in podzakonskih predpisih:
- Zakon o računovodstvu, ki se sklicuje na Slovenske računovodske
standarde. Izhajati je potrebno iz SRS 36, to pa so računovodske rešitve v
nepridobitnih organizacijah (UL RS, 23/99 - 20. do 29. in 51. člen);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike
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(UL RS, 115/02) oz. Pravilnik o računovodskih izkazih (4. do 8. člen, 13. do
do 17. člen in 21. do 28. člen);
- Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov
enotnega kontnega načrta (UL RS, 54/02 );
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike
(UL RS, 86, 110/99 ter UL RS 23, 37/00 in 54/02);
- 62., 89. in 99. člen Zakona o javnih financah (UL RS, 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologiji za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih ( UL RS, 12/01 – 2. in 16. do 18. člen).
Med občinami (so)ustanoviteljicami se finančna obveznost za skupne stroške
razdeli v skladu s sprejetim sporazum z dne 15. 9. 1999, in sicer :
Občina Ravne na Koroškem
Občina Prevalje
Občina Mežica
Občina Črna na Koroškem

57,70%
18,42%
12,45%
11,43%.

Deleži so pokrivali sredstva za plače, prispevke delodajalcev in druge osebne
prejemke iz rednega delovnega razmerja ter programske in neprogramske
materialne stroške v skladu s finančnim načrtom knjižnice.
Celotni prihodek knjižnice v letu 2004 je znašal 134.181.610 ali 7,4% več kot
v preteklem letu.
Občine ustanoviteljice so v skladu s sporazumom o financiranju KOK
zagotovile sredstva za stroške dela (17 redno zaposlenih delavcev:
75.732.972,00 SIT, indeks 1.070) in za materialne stroške (18.596.134,00
SIT, indeks 1.439) v višini 94.329.106,00 SIT (indeks 1.127) ali 100%.
Za nakup knjižničnega gradiva so namenile 11.460.184,00 SIT (indeks 0.980),
za program krajevnih knjižnicah so zagotovile sredstva za izvajanje izposoje
in komunikacijsko povezavo v znesku 4.985.750,00 SIT - kar predstavlja
79,5% povečanje (ukinitev programa javnih del, delo po podjemnih pogodbah
je bistveno dražje).
Ministrstvo za kulturo je sofinanciralo nakup knjižničnega gradiva v višini
10.306.083,00 SIT (indeks 0.995) in projekt uvajanja IKT opreme v višini
1.048.000.
Ministrstvo za kulturo je financiralo program izvajanja posebnih nalog OKK v
pogodbeni vrednosti 5.100.000 SIT.
Lastni prihodki knjižnice so znašali 6.952.487,00 SIT in so se v skladu s
finančnim načrtom namenili za razvoj dejavnosti (sofinanciranje nakupa
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opreme pri projektu obnova knjižnica 2. faza), stroški opreme in zaščite
gradiva ter sofinanciranje projektov Ministrstva za kulturo.
Celotni odhodki znašajo 131.729.437,00 SIT (indeks 1.055), kar pomeni, da je
presežek prihodkov nad odhodki 2.452.173,00 SIT. Gre za neporabljena
sredstva na postavki materialni stroški, Občina Ravne na Koroškem je
realizirala financiranje dejavnosti v skladu s pogodbo, saj je bilo pričakovati,
da bo vendarle prišlo do preselitve knjižnice še v decembru.

RAČUNOVODSKI IZKAZI POSLOVANJA ZA LETO 2004
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih
virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega
obdobja.
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na:
- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
- kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve,
- zaloge.
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na :
- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve,
- lastni viri in dolgoročne obveznosti.
Po 37. členu zakona o računovodstvu se po stanju 31. decembra tekočega
leta usklajujejo terjatve in obveznosti pravnih oseb. Kot določen uporabnik, ki
ima sredstva v upravljanju, usklajujemo terjatve in obveznosti na podlagi
izpiska odprtih postavk ter izpisa stanja terjatev za sredstva, dana v
upravljanje.
Pojasnila k Izkazu realizacije Sporazuma o financiranju knjižnice (deleži
občin ustanoviteljic)
Med občinami (so)ustanoviteljicami se finančna obveznost za skupne stroške
razdeli v skladu s sprejetim sporazumom z dne 15. 9. 1999, in sicer :
Občina Ravne na Koroškem
Občina Prevalje
Občina Mežica
Občina Črna na Koroškem

57,70%
18,42%
12,45%
11,43%

Občina Ravne na Koroškem za leto 2004 ni upoštevala rebalansa Koroške
osrednje knjižnice, ki jim je bil poslan dne 21. 9. 2004, številka dopisa 1069166/2004, iz katerega je razvidno, da naj bi Občina Ravne zmanjšala
akontacije nakazil na postavkah sporazuma v skupnem znesku 1.572.196,00
SIT. Akontacije nakazil so se izvrševale po prvotno sprejetem proračunu
Občine Ravne na Koroškem z dnem 18. 12. 2003, sredstva se po dogovoru z
županom Občine Ravne prenesejo na postavko financiranje dejavnosti v leto
2005.
Občina Mežica je s posebnim dopisom, številka 403-02-101/01-1 z dne 21.12.
2004, sprejela predlog uskladitve postavk glede razpoložljivih finančnih
sredstev v proračunu Občine Mežica za leto 2004, in sicer:

8
»manjkajoča sredstva do rebalansa knjižnice se na postavko blago in storitve
v znesku 610.691,00 SIT prenesejo iz postavke za nakup knjižničnega
gradiva, s čimer bo financiranje po sporazumu 100% realizirano. Manjkajoča
sredstva za nakup knjižničnega gradiva za leto 2004 se realizirajo v letu
2005«.

• Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2004 v primerjavi z
letom 2003
• Izkaz odhodkov za leto 2004 v primerjavi s planom 2004
• Financiranje dejavnosti knjižnice za leto 2004: izkaz
realizacije Sporazuma o financiranju knjižnice (deleži občin
ustanoviteljic)
• Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog
območne knjižnice za leto 2004
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IZKAZ ODHODKOV ZA LETO 2004 V PRIMERJAVI S PLANOM 2004
Postavka

NEPROGRAMSKI STALNI
STROŠKI

Realizacija
plana 2004

Dejanska realizacija
stroškov 2004

Indeks
real./pl.

12.707.018

12.992.298

1.023

Porabljena energija
Komunalne storitve
Stavbno zemljišče
zavarovalne premije
Amortizacija
Pogodbene obveznosti spr.
Investic.vzdrževanja

1.516.208
4.638.663
623.061
928.624
985.548

2.624.550
4.099.084
348.039
1.073.605
985.548

1.731
0.884
0.559
1.156
1.000

4.014.914

3.861.472

0.962

PROGRAMSKI STROŠKI

5.889.116

5.912.368

1.004

Stroški plačilnega prometa
Poštne storitve
Tel. str., str. najetih linij
Stroški obveznih paketov
Pisarniški material
Pisarniški material za
uporabnike
Delovna oblačila, obutev
Material za čiščenje in vzdrž.
Str. vzdrž. sl.avtomobila
Dnevnice, pot.str. služb. pot.
Str.del.rač.mreže
Oprema knjižnega gradiva
Stroški izobraževanja
Stroški literarnih večerov
Stroški razstav
Str. pravljičnih ur in ml. delavnic

143.571
412.320
1.101.641
190.368
353.252

100.064
321.199
1.281.248
107.600
367.382

0.697
0.779
1.163
0.565
1.040

240.337
52.086
543.679
45.790
434.079
708.587
1.044.494
452.413
223.517
85.526
97.793

240.337
82.658
525.846
161.842
386.396
679.991
917.365
557.667
232.458
88.947
101.705

1.000
1.587
0.967
3.534
0.890
0.960
0.879
1.233
1.040
1.040
1.040

18.596.134

18.904.666

1.016

SKUPAJ ODHODKI PO
SPORAZUMU 2004
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FINANCIRANJE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE ZA LETO
2004

POSTAVKA

RAVNE

%

PREVALJE

%

MEŽICA

%

ČRNA

%

SKUPAJ

%

43.713.023

100

13.955.832

100

9.404.847

100

8.659.270

100

75.732.972

100

10.683.351

100

3.410.525

100

2.205.844

100

2.296.414

100

18.596.134

100

SPORAZUM

54.396.374

100

17.366.357

100

11.610.691

100

10.955.684

100

94.329.106

100

PROGRAM
KRAJEVNIH
KNJIŽNIC

847.830

100

758.751

100

549.981

100

1.087.828

100

3.244.390

1.572.196

144

0

0

0

0

169.164

100

1.741.360

SKUPAJ ZA
DELOVANJE

56.816.400

100

18.125.108

100

12.160.672

100

12.212.676

100

99.314.856

KNJIŽNIČNO
GRADIVO

5.813.660

100

2.828.585

100

1.089.309

59

1.728.630

100

11.460.184

SKUPAJ

62.630.060

102

20.953.693

100

13.249.981

98

13.941.306

100

110.775.040

PLAČE

MATERIALNI
STROŠKI

KULTURNE
AKCIJE

Strošek knjižnice na prebivalca Mežiške doline:

4.174,04 SIT

Ravne na Koroškem:

5.079,89 SIT

Prevalje:

3.185,90 SIT

Mežica

3.366,35 SIT

Črna na Koroškem:

3.770,97 SIT
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FINANČNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA POSEBNIH
NALOG OBMOČNE KNJIŽNICE ZA LETO 2004

POSTAVKA

POGODBA

REALIZACIJA PRENOS

1. PLAČE, PRISPEVKI, DOP

3.811.206,00

3.788.473,80

22.732,20

stroški dela
stroški dela po
podj.pogodbah
delo študentov

3.266.457,00

3.243.724,80

22.732,20

436.377,80
108.371,20

436.377,80
108.371,20

0
0

2. PROGRAMSKI STROŠKI

1.288.794,00

1.288.794,00

0

357.624,00
85.900,00
226.600,00
480.934,18

357.624,00
85.900,00
226.600,00
480.934,18

0
0
0
0

5.100,000,00

5.077.267,80

opr.delov.mesta, delovna
sred.
izobraževanje
oprema in zaščita gradiva
administrativna pomoč
3. SKUPAJ SREDSTVA

22.732,20
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IV. POSLOVNO POROČILO /STROKOVNO DELO
1. PREDSTAVITEV KNJIŽNICE
Ustanovitev: 3. 3. 1949 (Študijska knjižnica Ravne)
Ime: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Skrajšano ime: Koroška osrednja knjižnica (KOK)
Sedež: Na gradu 1,2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 870 54 20 – izposoja
02 870 54 21 – informacije
02 870 54 24 – ravnateljica
02 870 54 22 – uprava
02 870 54 30 – fax
E- pošta: cobisssikra@rav.sik.si
Spletni naslov: http://www.rav.sik.si
Knjižnično gradivo:
Knjige:
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo:
Neobdelano gradivo

240.637
203.610
20.081
16.946
14.751

Letni prirast gradiva:
Knjige:
Periodika:
Neknjižno gradivo:

10.467
7.532
1.354
1.581

Članstvo:
Obiskovalci:
Število izposojenih enot:
Število zaposlenih:

8.177
184.411
459.023
18

Oddelki knjižnice:
Uprava
• ravnateljstvo
• tajništvo
• računovodstvo
Oddelek za nabavo in obdelavo
Oddelek za odrasle:
• izposoja, informacije
Oddelek za otroke in mladino/ Pionirska knjižnica Leopolda Suhodolčana
Domoznanski oddelek
Katalogi
• Klasični katalogi
abecedni imenski katalog (AIK)
stvarni sistematski katalog (UDK)
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naslovni katalog
Domoznanski katalog Carinthiae (AIK)
Domoznanski katalogi Carinthiaca (UDK) (do 1994)
Lokalna bibliografija Koroške (do 1994)
•

Računalniški katalogi
COBIS/OPAC (od 1991) – vzajemni katalog
Lokalni računalniški katalog (70% knjižnične zbirke)
dostop do INTERNET omrežja
Lokalna bibliografija Koroške (od 1994)

Delovni čas Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika
Ponedeljek- petek
Sobota

od 8. do 19. ure
od 8. do 13. ure

Oddelek za otroke in mladino (Pionirska knjižnica Leopolda
Suhodolčana)
Ponedeljek- petek
od 15. do 19. ure
Sobota
od 8. do 13. ure
Sreda: pravljična ura
ob 17. uri
30. april, 24. december

od 8. do 14. ure

Zunanje enote
Enota Prevalje
Trg 2 a
Tel. 02 823 11 75
Enota Mežica
Ob Šumcu 9
Tel. 02 827 77 30
02 827 77 31

ponedeljek in sreda od 15. do 19. ure
1. sobota v mesecu 9-11
sreda in petek od 15. do 19 ure

Enota Črna
Center 153
Tel.: 02 823 85 41

torek od 15. do 19.ure
četrtek od 15. do 19.ure

Enota Žerjav
Žerjav 21
Tel.: 02 823 96 74
02 823 96 71

torek od 15. do 18. ure

Enota Leše
Leše 68
2391 Prevalje

petek od 15. do 16. ure
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Enota Kotlje
Kotlje 2
Tel. 02 821 50 83
02 821 50 84

torek od 11.30 do 14. ure
četrtek od 15. do 17. ure

Enota Strojnska Reka
Stražišče 15
2390 Ravne na Koroškem

sreda od 16. do 17. ure

Enota Podpeca
Podpeca 21
2393 Črna na Koroškem

ne deluje

Enota Šentanel

ne deluje

Koroška osrednja knjižnica je eno izmed komunikacijskih vozlišč slovenskega
knjižnično informacijskega sistema, preko njenega računalnika so v sistem
povezane še druge ustanove: knjižnici Radlje in Dravograd, Slovenska
študijska knjižnica v Celovcu, Strokovna knjižnica SŽ, Metal Ravne.
V enoten knjižnični informacijski sistem so vključene naslednje krajevne
knjižnice (zunanje enote): Enota Kotlje, Enota Črna na Koroškem, Enota
Prevalje, Enota Žerjav ter v letu 2004 Enota Mežica.
Izvajanje dejavnosti javne knjižnične službe:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je v letu
2004 :
- pridobivala, strokovno obdelala, hranila in posredovala knjižnično
gradivo,
- zagotavljala dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
- izdelovala knjižnične kataloge in podatkovno zbirko,
- skrbela za delovanje knjižnične mreže in izposojo knjižničnega gradiva
v krajevnih knjižnicah,
- načrtovala in izvajala delo z mladimi in odraslimi bralci, vplivala na
- razvoj bralne kulture,
- z organizacijo kulturnih prireditev prispevala k bogatejši kulturni
ponudbi svojega kraja,
- kot osrednja območna knjižnica izvajala posebne naloge za območje
Koroške, in sicer:
a) zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega
gradiva in informacij (obvezni izvod),
b) koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega
gradiva
- nadaljevala izgradnjo podatkovne zbirke (Koroška lokalna bibliografija),
- pomagala pri koordinaciji dela Društva bibliotekarjev Koroške,
- izvajala strokovno pomoč in svetovanje drugim knjižnicam na svojem
območju,
- sodelovala v medknjižnični izposoji,
- pridobivala in izobraževala uporabnike,
- skrbela za informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
- varovala knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik.
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2. KADRI
Upravni delavci: 3 (1 – VII. stopnja, 2- V. stopnja)
Tehnični delavci: 4 (2- V.stopnja, 1-IV.stopnja, 1- I. stopnja)
Strokovni delavci: 4 – VII. stopnja, 3- VI. stopnja, 4- V. stopnja
Skupaj: 18 (5-VII. stopnja, 3-VI, 8-V. stopnja, 1-IV. stopnja, 1-I. stopnja)
Knjižnica bi morala imeti zaposlenih 25 ljudi, premajhno število strokovnih
delavcev (7) pogojuje organizacijo dela, težave je knjižnica reševala z
občasnim delom študentov preko Študentskega servisa, v krajevnih knjižnicah
pa s podjemnim pogodbenim delom.
2.1 Izobraževanje delavcev
Zaradi obvladovanja novih znanj in naglega razvoja informacijske tehnologije
so potrebna nenehna dopolnilna in nadaljevalna znanja delavce. Knjižničarji
morajo najprej sami obvladovati informacijske vire in njihovo dostopnost ter
predstavljanje, če hočejo kvalitetno urediti dostop do informacij in uvajati
bralce v uporabljanje teh virov.
V letu 2004 so se delavci izobraževali in sodelovali na naslednjih
posvetovanjih, konferencah, seminarjih in tečajih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19. do 23. januar 2004: IZUM Maribor, Uporaba programske opreme,
COBISS2/Katalogizacija začetni, (tečaj), Lea Vaukan (območnost)
3. februar 2004: NUK, Ljubljana, Majda Kotnik-Verčko in Darja Molnar
( območnost)
9. februar 2004: NUK, Ljubljana Razvid knjižnic, Darja Molnar, (tečaj).
1. marec 2004, NUK, Ljubljana, Tečaj za izpolnjevanje statističnih
podatkov za 2003, Darja Molnar, (tečaj)
16. marec 2004: NUK, Ljubljana, seja za območnost, Majda KotnikVerčko (območnost)
16. april 2004: NUK, Ljubljana, Izobraževanje uporabnikov knjižnic za
iskanje informacij s pomočjo COBISS/OPAC, Jelka Kos (tečaj)
20. april 2004: Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana, E-vsebine Regijske
informacijske mreže, Meta Boštjan (delavnica)
3. do 7. maj 2004: NUK, Ljubljana,
Oblikovanje in uporaba
informacijskih zbirk in virov, Jelka Kos, (tečaj)
5. do 7. maj 2004: Strunjan, Izobraževanje direktorjev Zveze splošnih
knjižnic, M. Kotnik-Verčko
18. maj 2004: NUK, Ljubljana, Razvijanje knjižnične dejavnosti za
posebne skupine prebivalcev v knjižnični mreži splošnih knjižnic, Darja
Molnar, (delavnica)
25. maj 2004: Ogled novo zgrajene knjižnice v Murski soboti – vsi
delavci in DBK
27. maj 2004: NUK, Ljubljana, Strokovni izpit, Jelka Kos
28. maj 2004: IZUM, Maribor (Evropska hiša Ljubljana), Način
posredovanja podatkov o plačah ter obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju, M Kotnik-Verčko in Romana Obrul, (seminar z delavnico)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. do 4. junij 2004: IZUM, Maribor, Uporaba programske opreme
COBISS3/Nabava, Darja Molnar, (tečaj)
14. junij 2004: NUK, ogled razstave Brižinski spomeniki (strokovni
delavci)
15. do 16. junij 2004: NUK, Ljubljana, Projektno in teamsko delo Darja
Molnar in Simona Vončina (območnost), (delavnica)
17. junij 2004: NUK, Ljubljana: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za
iskanje po elektronskih informacijskih virih: iskanje knjig, Jelka Kos,
(tečaj)
23. junij 2004: IZUM, Maribor SAOP Ljubljana, Srečanje proračunskih
uporabnikov, brezplačna predstavitev programskih rešitev, Romana
Obrul, (seminar)
3. september 2004: GEA College, Ljubljana, Informativna prevedba
osnovnih plač,M. Kotnik-Verčko, (seminar)
10. september 2004: SIB d.o.o., Ljubljana, Izvajanje naročil malih
vrednosti, M. Kotnik-Verčko, (posvet)
15. september 2004: Zveza splošnih knjižnic, Ljubljana, Uvrščanje
delavcev v plačne razrede,M. Kotnik-Verčko, (delavnica)
16. september 2004: NUK, Ljubljana, Sestanek skupine osrednjih
območnih knjižnic, Simona Vončina (območnost)
27. do 28. september 2004: Sodelovanje in partnerstvo - digitalno,
posvetovanje splošnih knjižnic, Simona Vončina in Simona Šuler
Pandev, (posvetovanje)
27. september do 1. oktober 2004: NUK, Ljubljana, Izgradnja in
upravljanje knjižničnih zbirk, Lea Vaukan, (območnost), tečaj
12. do 14.oktober 2004: IZUM, Maribor, Uporaba programske opreme
COBISS3/Nabava, Vlasta Zaberčnik, tečaj
25. oktober 2004: NUK, Ljubljana, Sestanek osrednjih območnih
knjižnic, projekt KAMRA , Simona Vončina (območnost)
7. do 11. november 2004: Egipt, Kairo, ogled knjižnice Aleksandrina v
Aleksandriji, strokovna ekskurzija za direktorje splošnih knjižnic, Majda
Kotnik-Verčko
15. november 2004: NUK, Ljubljana, Komuniciranje z uporabniki, Kos
Jelka, (delavnica)
25. november 2004: NUK, Ljubljana, Lea Vaukan (strokovni izpit),
območnost
9. december 2004: Knjižnica Bežigrad, COBISS/SK skupina, Meta
Boštjan (posvet)

Dve delavki sta opravili strokovni izpit iz bibliotekarske stroke, 1 delavka je
pridobila licenco za delo v sistemu COBISS.
3. KNJIŽNIČNA ZBIRKA
Temeljna naloga vsake knjižnice je pridobivanje, strokovna obdelava,
hranjenje in posredovanje gradiva, s čimer se uresničuje demokratična
dostopnost do informacij. Cilj knjižnice je pridobiti čimveč novega gradiva.
Koroška osrednja knjižnica je pridobila gradivo z nakupom, obveznim
izvodom, darovi in zamenami.
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Nakup knjižničnega gradiva se izvaja po strogo določenih kriterijih. Knjižnica
ima ustrezen izbor gradiva, kadar je letni prirast sestavljen iz 60%
strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva. Pri izboru se upoštevajo
potrebe odraslega prebivalstva ter otrok in mladine. Slednjim nameni knjižnica
30% naslova v okviru letnega prirasta. Dovoljena so odstopanja za 2%.
3.1. PRIDOBIVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
a) PRIRAST GRADIVA PO NAČIN NABAVE
Način nabave
Osrednja knjižnica

Enote

Skupaj

Nakup / Ministrstvo za kulturo

1.016

265

1.281

Nakup / občine

1.898

1.919

3.817

SKUPAJ NAKUP:

2.914

2.184

5.098

Obvezni

4.108

0

4.108

Darovi*

1.173*

80

2.253*

7

1

8

8.202

2.265

10.467

861

77

938

9.063

2.342

Zamenjave
SKUPAJ inventarizirano
Neinventarizirano
SKUPAJ: inven. + neinvent.

*med darovi smo inventarizirali in obdelali 692 maturitetnih nalog in raritet –

11.405
stari fond

Tudi v letu 2004 je knjižnica obnavljala in dopolnjevala svoj fond z nakupi, in
sicer s sredstvi občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na
Koroškem ter Ministrstva za kulturo in z obveznimi izvodi, darovi in
zamenjavami.
Prirast knjižničnega gradiva v letu 2004 je 11.405 enot, inventariziranih je
10.467 enot, ali 29% več kot v letu 2003. Pri nabavi je knjižnica upoštevala
načelo dostopnosti publikacij (število izvodov istega naslova) in kvaliteto
knjižničnih zbirk.
Knjižnična zaloga je dosegla 240.637 enot inventariziranega gradiva, od
tega: 203.610 knjig, 20.081 serijskih publikacij in 16.946 enot neknjižnega
gradiva. (Neinventarizirano: 14.751 enot, t. j. del fotografskega gradiva,
rokopisno gradivo in drobni tiski). Zaloga inventariziranega in
neinventariziranega gradiva je 255.388 enot.
Koroška osrednja knjižnica je knjižnica na obmejnem območju in je tudi v letu
2004 za potrebe zamejcev s sredstvi Ministrstva za kulturo izvajala nakup
knjižničnega gradiva za Slovensko študijsko knjižnico Celovec: 434 enot
knjižnega gradiva in 10 naslovov serijskih publikacij,skupaj: 444 enot
knjižničnega gradiva.
Povprečna cena knjižničnega gradiva, ki jo priznava Ministrstvo za kulturo za
leto 2004, je 5.295 SIT. Koroška osrednja knjižica je z izvajanjem nabavne
politike dosegla povprečno ceno 3.925,00 SIT in zato pridobila več novega
gradiva, in sicer: 4 % povečanje v primerjavi z letom 2003.
Prirast gradiva se je povečal za 12 %, in sicer: obvezni izvod za 7%, največ
pa darovi (stari fond) – 64%.
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b) PRIRAST GRADIVA PO VRSTI GRADIVA IN NAČINU NABAVE
Gradivo
Nakup
Nakup Obvezni Dar* Zame skupaj
MK
občine
njave
Knjige

828

2.514

Serijske publikacije

96

101

943

Neknjižno gradivo

357

1.202

22

1.281

3.817

0

77

115

1.281

3.894

4.223

SKUPAJ (inventar.)
Neinventarizirano
SKUPAJ (inv. + neinv.)

3.143 1.039*

8

7.532

214*

0

1.354

0

0

1.581

4.109 1.253*

8

10.407

746

0

938

1.999

8

11.405

*med darovi smo invent. in obdelali 667 maturitetnih nalog (knjige) in 25 raritet (ser.publ.) –
stari fond

PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA
Način nabave
Osrednja knjižnica

Enote

Skupaj

Nakup / Ministrstvo za kulturo

638

190

828

Nakup / občine

896

1.618

2.514

SKUPAJ:

1.534

1.808

3.342

Obvezni izvodi

3.143

0

3.143

959*

80

1.039*

Zamenjave

7

1

8

SKUPAJ :

5.643

1.889

7.532

Dar*

*med darovi smo inventarizirali in obdelali 692 maturitetnih nalog – stari fond

PRIRAST PERIODIKE
Način nabave

Osrednja knjižnica

Enote

Skupaj

Nakup

101

0

101

Obvezni

943

0

943

96

0

96

214*

0

214*

0

0

0

SKUPAJ inventarizirano:

1.354

0

1.354

Neinventarizirano**
SKUPAJ inv. + neinv.

115
1.469

77
77

192
1.546

Ministrstvo za kulturo
Dar*
Zamenjave

* med darovi smo inventarizirali in obelali 25 raritet – stari fond
** neinventarizirana je periodika, ki jo hranimo za tekoče leto
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PRIRAST NEKNJIŽNEGA GRADIVA
Način nabave
Osrednja knjižnica

enote

Skupaj

901

301

1.202

22

0

22

282

75

357

Dar

0

0

0

Zamenjave

0

0

0

1.205

376

1.581

746

0

746

1.951

376

2.327

Nakup
Obvezni izvodi
Ministrstvo za kulturo

Skupaj inventarizirano
Neinventarizirano*
SKUPAJ inv. + neinv.
* neinventarizirani: drobni tiski in rokopisi

3.2 RETROSPEKTIVNA OBDELAVA GRADIVA / ELEKTRONSKI KATALOG

Nadaljeval se je vnos retrospektive v matični knjižnici, in sicer vnos posebnih
zbirk in zbirke v Enoti Mežica.
Posebne zbirke:
• Kotnikova soba
• Raritete
• Faksimile in
bibliofilske izdaje
• Miniaturke
• Starine
• Domoznanska zbirka

1.932
547
224

Enota Mežica:

3.914

Skladišče:
SKUPAJ:

28
5.182

339
128
103
27

Lokalni katalog šteje 105.688 naslovov oz. 168.806 enot ali 70% knjižničnega
gradiva.
3.3 ZNAČILNOSTI UREDITVE KNJIŽNIČNE ZBIRKE
Knjižnična zbirka šteje 240.637 enot inventariziranega gradiva oz. 255.388
inventariziranega in neinventariziranega gradiva.
PROSTI PRISTOP
Oddelek za odrasle
V Oddelku za odrasle je v prostem pristopu skupaj 45.890 enot knjižničnega
gradiva.
Gre za aktualno knjižno gradivo z letnico uvrstitve v zbirko 1992 in sicer:
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-

28.015 enot strokovnega gradiva (UDK od 0 – 9)
12.314 enot leposlovja
2.228 enot domoznanskih dvojnic
2.354 enot neknjižnega gradiva (zgoščenke, zvočne in videokasete,
CD-ROMI)
979 enot referenčnega gradiva

Mladinski oddelek
V Mladinskem oddelku je skupaj 15.040 enot knjižničnega gradiva in sicer:
- 10.856 enot v prostem pristopu
- 3.009 enot v skladišču
- 1.166 enot neknjižnega gradiva (zgoščenke, zvočne in videokasete, CDROMI)
Enote (krajevne knjižnice)
V enotah Koroške osrednje knjižnice je skupaj 38.789 enot gradiva.
SKLADIŠČE:
V skladišču je skupaj 118.539 enot gradiva, in sicer:
- 98.458 enot knjižnega gradiva
- 20.081 enot periodike.
V posebnem, varovanem delu skladišča je tudi rokopisna zbirka, ki je del
študijskega oddelka.
Gradivo na začasnih lokacijah
Študijski oddelek
Začasno je gradivo iz Študijskega oddelka na različnih lokacijah. To so
posebne zbirke iz spominskih sob, raritete, faksimilirane in bibliofilske izdaje,
artoteka, in domoznanska zbirka, 12.018 inventariziranih enot ter 14.751 enot
neinventariziranega gradiva, skupaj 26.769 enot gradiva.
Potujoči oddelek in zbirka za odrasle PKLS
Začasno je v depoju še 10.361 enot gradiva in sicer Potujoči oddelek (8.146)
ter preusmerjeno gradivo za odrasle iz Pionirske knjižnice (2.215).
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Tabela: Značilnosti knjižnične zbirke (stanje 31. 12. 2004)

Oddelek
PROSTI PRISTOP
ODD. ZA ODRASLE
Stroka
Leposlovje
Referenčna
Neknjižno
DZ dvojnice
MLADINSKI ODD.
Skladišče
Prosti pristop
ENOTE
SKLADIŠČE
Knjižno grad.
Periodika
Potujoči odd.
PKLS-odrasli
ŠTUDIJSKI ODD.
Posebne zbirke
Prežihova s.
Suhodloč.s.
Kotnikova s.
Raritete, bibliof. izd.,
miniaturke
Starine
Artoteka
Rokopisi
Fototeka
Domozn. zbirka
Drobni tiski
SKUPAJ

Programska
zasnova
100.000
50.000
32.000
10.000
4.000
4.000
2.500
11.000
3.000
7.000
1.000(av)
40.000

Inventar.

Neinvent.

Skupaj

99.719
45.890
28.015
12.314
979
2.354
2.228
15.040
3.009
10.856
1.166
38.789

99.719
45.890

128.900

19.000
4.000
150
130
1.800
1.850

128.900
98.458
20.081
8.146
2.215
12.018
4.954
150
130
547
691

150

103
151

15.000

3.182
7.064

90.000
60.000
30.000

15.040

38.789

14.751
7.745
653
303
154
1.481
5.154
7.006

240.637

26.769
12.699
150
130
1.200
691
406
305
1.481
8.336
7.064
7.006
255.388
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4. HRANJENJE IN ZAŠČITA GRADIVA
V projektu obnove knjižnice in izboljšanju pogojev za njeno delovanje smo
načrtovali tudi ustrezno opremo za varovanje (zaščito) gradiva pred krajami.
Upamo, da bo nakup opreme realiziran v letu 2005.
Knjige zaščitimo tudi z ovijanjem v folijo, da bi jim podaljšali življenjsko dobo.
Za hranjenje, zaščito in varovanje dragocenega gradiva, ki je kulturni
spomenik, veljajo
zelo strogi predpisi (klimatske razmere – vlaga,
temperatura, svetloba). Tega gradiva tudi ne smemo fotokopirati oz. skenirati.
Gradivo mora biti shranjeno v posebnih brezkislinskih mapah ali škatlah.
V Koroški osrednji knjižnici smo zagotovili za hranjenje pisne kulturne
dediščine že večino pogojev. Dolgoročno je tak ukrep tudi načrtovanje in
določitev prioritet za digitalizacijo domoznanskega ter dragocenega gradiva.
5. IZLOČANJE GRADIVA – ODPIS
V letu 2004 smo nadaljevali z načrtovanim odpisom knjižničnega gradiva. Pri
tem smo se ravnali po Pravilniku za izločanje in odpis knjižničnega gradiva
NUK in upoštevali Standarde za splošne knjižnice.
Izločili smo 3.528 enot uničenega, izgubljenega in zastarelega gradiva, in
sicer 1.790 enot v matični knjižnici (946 monografij, 539 periodike, 36
neknjižnega gradiva), v mladinskem oddelku 269, in 1.738 enot gradiva v
enotah KOK (872 Mežica, 1 Žerjav, 21 Prevalje, 765 Potujoči oddelek, 15
Črna, 29 Kotlje in 35 Strojnska Reka).
Glede na sestavo zbirke je jasno, da bo morala knjižnico intenzivno začeti z
izločanjem zastarelega ali uničenega gradiva (skladišče).
6. DOMOZNANSKA DEJAVNOST
Pridobili, strokovno obdelali in dokumentirali smo 788 enot gradiva:
-

272 naslovov oz. 332 izvodov knjig z domoznansko vsebino,
113 letnikov oz. 201 izvodov časopisov, časnikov, glasil podjetij in šol
iz vse koroške krajine in iz zamejske Koroške,
25 raziskovalnih nalog, 15 diplomskih del in 4 magistrske naloge,
2 videokaseti, 3 zvočne kasete in 3 zgoščenke,
19 enot fotografij (203 kosi),

Pridobili smo tudi 721 enot gradiva, ki ga nismo mogli obdelati, ker IZUM in
NUK še nista pripravila računalniških aplikacij:
12 rokopisnih enot (48 kosov),
- 673 drobnih tiskov.
Gradivo je hranjeno v posebnih zbirkah.
Izposodili smo 8.116 enot domoznanskega gradiva, in sicer 7.436 na dom in
680 v čitalnico, ter dali uporabnikom 852 domoznanskih informacij (od
tega199 analitičnih in 653 splošnih).
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Lokalna bibliografija Koroške (vzajemna baza COBISS od leta 1994vsebuje 25.043 zapisov.
ČLANKI PO OBČINAH
ČRNA (občina)
DRAVOGRAD (občina)
MEŽICA (občina)
MISLINJA (občina)
MUTA (občina)
PODVELKA (občina)
PREVALJE (občina)
RADLJE (občina)
RAVNE (občina)
RIBNICA (občina)
SLOVENJ GRADEC (občina)
VUZENICA (občina)
DRAVSKA DOLINA
MEŽIŠKA DOLINA
MISLINJSKA DOLINA
KOROŠKA KRAJINA
SLOVENSKA KOROŠKA V AVSTRIJI
Skupaj članki
Tabela 2:

2004

)

Vsi v COBISS-u
115
30
37
10
23
22
64
16
217
0
44
0
3
25
1
650
104
1259

717
1004
402
318
462
241
661
725
3801
88
2863
187
51
269
43
10736
2475
25043

V letu 2004 so strokovni delavci dokumentirali in kreirali iz 6.326 izvodov
časnikov, časopisov in revij 1.259 zapisov.
Koroški biografski leksikon v elektronski obliki:www.rav.sik.si
(od 1999) vsebuje 71 gesel, od tega je v letu 2004 dodanih 12.
Izvedena je bila redakcija vseh gesel.
Razstave in prireditve z domoznansko vsebino: 11 (4 razstave in 7 drugih
kulturnih prireditev).
7. POSREDOVANJE GRADIVA IN INFORMACIJ
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic določa, da mora knjižnica omogočiti
uporabniku vpogled v zbirke, uporabo katalogov, dostop do elektronskih virov,
posredovanje informacij, izposojo gradiva in medknjižnično izposojo.
Kazalci uspešnosti knjižnice so: obisk, število članov, izposoja, svetovanje in
uporaba knjižničnih storitev.
Območna knjižnica mora omogočiti uporabnikom dostop do večine
aktualnega gradiva.
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7.1 IZPOSOJA GRADIVA
Knjižnica

Leto 2003

Leto 2004

Leto 2004

Leto 2004

dom
čitalnica
SKUPAJ
23.173
2.793
25.966

Enota Prevalje

24.290

Enota Mežica

12.703

12.110

3.000

15.110

Enota Črna na Koroškem

21.164

16.148

2.493

18.641

Enota Kotlje

18.897

15.862

5.308

21.170

Enota Žerjav

2.653

1.235

1.000

2.235

Enota Leše

486

270

0

270

Enota Strojnska Reka

761

509

0

509

SKUPAJ MREŽA

80.954

69.307

14.594

83.901

Pionirska knjižnica

59.700

72.549

6.638

79.187

Oddelek za odrasle

229.384

206.365

89.570

295.935

OSREDNJA KNJIŽNICA

289.084

278.914

96.208

375.122

SKUPAJ

370.038

348.221

110.802

459.023

Kazalci : primerjava leto 2003 in leto 2004
Izposoja /leto
2003
2004
Število enot
370.038
459.023
Št. enot/mesec:
30.836,5 38.251,9
Št. enot na preb.M. doline
13,9
17,2
Št. enot na str. delavca: 13,5
27.410,2 34.001,7
12
30.836,5 38.251,9
osrednja 375.122
* 12
24.090,3 *29.760,1
**14
20.648,8 *26.794,4
Št. enot na člana:
49,5
56,13
Število izposojenih enot

459.023
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

370.038
2003
2004

%
124%

113,4%
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V letu 2004 so si uporabniki knjižnice izposodili za 24% več gradiva kot v letu
2003, t. j. 459.023 enot.
7.2 ČLANSTVO
Enota

Leto 2003

Leto 2004

Indeks
2004/2003

Enota Prevalje
Enota Mežica
Enota Črna na
Koroškem
Enota Kotlje
Enota Žerjav
Enota Leše
Enota Strojnska reka
MREŽA SKUPAJ:

221
554
196

233
322
197

149
42
29
53
1.244

198
43
31
55
1.079

Pionirska knjižnica
Oddelek za odrasle
OSREDNJA KNJIŽNICA
SKUPAJ:

759
5.474
6.233
7.477

1.033
6.065
7.098
8.177

*87
137
114
110

* Pionirska knjižnica od leta 2004 kot oddelek osrednje.
Članstvo po občinah:
a) 3.955 občanov občine Ravne na Koroškem
b) 1.215 občanov občine Prevalje
c) 822 občanov občine Mežica
d) 562 občanov občine Črna na Koroškem
e) 498 občanov občine Dravograd
f) 121 občanov občine Radlje ob Dravi
g) 598 občanov občine Slovenj Gradec
h)
39 občanov občine Mislinje
i) 136 občanov občine Muta
j)
17 občanov občine Podvelka
k)
89 občanov občine Vuzenica
l)
11 občanov občine Ribnica na Pohorju
m) 114 občanov drugih slovenskih občin.
Kazalci uspešnosti:

2003

2004

Število članov
7.477
8177
Obisk:
137.939
184.411
*brez prireditev
126.560
172.878
Obisk/mesec:
11.494,9
15.367,6
Obisk/članstvo
18,4 (*16,9)
22,5 (*21,14)

%
110
134
136
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Število članov je v letu 2004 naraslo za 10%.
Član knjižnice je obiskal knjižnico 21,1- krat na leto in si povprečno izposodil
2,6 enot gradiva oziroma 56,1 enot gradiva na leto.
V primerjavi z letom 2003 je član knjižnice povprečno 3-krat pogosteje
obiskal knjižnico in si izposodil letno 6 enot več gradiva.

ČLANSTVO
8.177
8.200
8.000
7.800

2003

7.477

2004

7.600
7.400
7.200
7.000

7.3 OBISK

Mreža skupaj
Osrednja knjižnica
Prireditve
SKUPAJ:

Leto 2003

Leto 2004

32.491
94.069
126.560
11.379
137.939

29.757
143.121
172.878
11.533
184.411

Indeks
2004/2003

136
134

Knjižnico je obiskalo 184.411 obiskovalcev, kar je za 34% več od leta 2003.
Obiskovalcev, ki so uporabljali knjižnično gradivo in opremo, je bilo172.878 ali
za 36% več kot v preteklem letu.
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Obiskovalci

172.878
200.000

126.560

150.000
100.000

2003
2004

50.000
0

7.4 REZERVACIJE
Računalniški katalog omogoča uporabnikom, da vidijo, ali naša knjižnica
želeno gradivo ima oz. ali je izposojeno. Člani si lahko prosto ali izposojeno
gradivo rezervirajo 24 ur na dan preko interneta, v času, ko je knjižnica
odprta, pa preko navadnega telefona. V letu 2004 smo zabeležili:
Mreža ((enote):
738
Oddelek za odrasle:
12.625
Mladinski oddelek:
2.374
Matična knjižnica:
14.999
Skupaj:
15.737 rezervacij.
7.5 MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Z medknjižnično izposojo priskrbimo uporabnikom gradivo, ki ga knjižnica
nima, stroške izposoje morajo plačati in so določeni s cenikom.
V letu 2004 smo opravili 128 naročil, od tega smo izposodili drugim
knjižnicam 101 enoto gradiva in 57 fotokopij, iz drugih slovenskih knjižnic
smo si izposodili 34 enot gradiva in 40 fotokopij, iz tujine 1 enoto gradiva,
skupaj 136 enot gradiva in 97 fotokopij. Medknjižnične izposoje je kar za
polovico manj kot v letu 2003, razlog za to sta dva: podražitev poštnih
stroškov in ponudba gradiva v prostem pristopu.
7.6 UPORABA ČITALNIC IN SVETOVNEGA SPLETA
Ker po zaključeni 1. fazi obnove knjižnici še ni pridobila prostorov za čitalnice,
smo začasno razporedili časopise in revije v internetni čitalnici in e-knjižnici.
Svetovni splet je uporabljalo 15.488 uporabnikov, E-knjižnico
4.474
uporabnikov, elektronske storitve servisov Ebsco host 17 in IUS Info 84
uporabnikov.
Časopisna: 9.000 bralcev.
Bralci so najbolj pogrešali študijsko čitalnico, v ta namen jih je 456 uporabilo
glasbeno sobo.
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7.7. POMOČ IN SVETOVANJE PRI ISKANJU GRADIVA IN INFORMACIJ
Zasnova nove knjižnice upošteva, da je ena osnovnih nalog knjižnic
informacijsko opismenjevanje in svetovanje uporabnikom. V letu 2004 smo
svetovali 134 uporabnikom (informacijsko opismenjevanje, t. j. izobraževanje
uporabnikov knjižnic za iskanje po elektronskih informacijskih virih).
Informatorji so dali 4.923 zahtevnejših informacij oz. svetovali in pomagali
4.923-tim bralcem pri iskanju gradiva in informacij.
8. DELO Z BRALCI / PRIREDITVE IN RAZSTAVE
V letu 2004 je bilo:
7 razstav za mladino, 1.570 obiskovalcev;
14 razstav za odrasle, 2.890 obiskovalcev, skupaj: 21 razstav, 4.460
obiskovalcev,
43 pravljičnih ur, 841 otrok in 26 mamic;
8 literarnih večerov in drugih prireditev, 368 obiskovalcev;
1 pravljična predstava za otroke, 110 otrok in 50 odraslih;
8 »Knjižnih čajank«, 81 obiskovalcev;
102 organiziranih predstavitvenih ogledov knjižnice za mladino, 3.178
obiskovalcev;
55 organiziranih predstavitvenih ogledov knjižnice za odrasle, 573
obiskovalcev,
skupaj: 157 predstavitvenih ogledov; 3.751 obiskovalcev;
1 knjižni kviz, 581 otrok;
12 knjižnih ugank, 1.178 otrok;
6 drugih prireditev za mladino in odrasle, 87 obiskovalcev.
V letu 2004 smo organizirali 257
obiskovalcev.

prireditev, ki se jih je udeležilo 11.533

8. 1. DELO Z MLADIMI BRALCI
PRAVLJIČNE URE IN DELAVNICE

Namenjene so otrokom od 4. do 10. leta starosti. Pravljične ure popestrimo z
risanjem, glasbo, petjem, igranjem, ugankami, ročnimi spretnostmi in
razstavami ustvarjenih izdelkov. Opravljenih je bilo 43 pravljičnih ur in
delavnic in sicer v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana vsako sredo. Na
delavnicah so otroci oblikovali izdelke iz različnih materialov, oblikovali glino in
plastelin, voščilnice in novoletne okraske, izdelali svojo knjigo …
Udeležba: 841 otrok in 26 mamic.
SLOVENSKI KNJIŽNI KVIZ 2004 »SREČKO KOSOVEL IN PRIMORSKA«

Koroška osrednja knjižnica je tudi letos prevzela organizacijo kviza za
Mežiško dolino. V kvizu so sodelovali učenci nižje in višje stopnje iz vseh

31
osnovnih šol v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na
Koroškem ter OŠ Juričevega Drejčka.
Kviz smo začeli reševati marca, ko smo mentorjem razdelili vprašalnike in
navodila za reševanje ter se z njimi dogovorili o poteku in načinu reševanja.
Rok za oddajo rešitev je bil 10. september, ko so mentorji – šolski knjižničarji
izžrebali nagrajence. Na nagradno ekskurzijo smo tudi letos popeljali 50
udeležencev. 17. septembra, na dan zlatih knjig, smo si v celjskem Koloseju
ogledali filmsko predstavo (Garfield), nato pa skupaj izžrebali glavnega
nagrajenca (Rok Potočnik iz OŠ Črna), ki se je 6. 10. 2004 udeležil zaključne
prireditve v Ljubljani.
K reševanju smo pritegnili 531 reševalcev kviza in 50 udeležencev na
zaključni ekskurziji.
KNJIŽNE UGANKE

Za otroke od 1. – 5. razreda pripravljamo mesečne knjižne uganke v vseh
enotah knjižnice.
Pripravili smo 12 knjižnih ugank in razdelili 72 knjižnih nagrad. Sodelovanje:
1.178 otrok.
PRAVLJIČNA PREDSTAVA
8.12. 2004:

Ob dnevu odprtih vrat slovenske kulture smo za najmlajše pripravili srečanje z
Evo Škofič Maurer, ki je nastopila s pravljično predstavo »Pravljica o novoletni
jelki«.
Udeležba: 110 otrok in 50 odraslih.
.
VRTEC IN ŠOLA NA OBISKU

V letu 2004 je Pionirsko knjižnico Leopolda Suhodolčana in druge enote
obiskalo 32 skupin, ki so štele 904 otrok.
SKUPINSKO UVAJANJE ŠOLSKE MLADINE IN KULTURNA PREZENTACIJA

V sklopu knjižne in knjižnične vzgoje smo izvedli v matični knjižnici skupinsko
uvajanje osnovnošolske in srednješolske mladine, in sicer 49 skupin, to je
1.697 učencev in dijakov.
RAZSTAVE V PIONIRSKI KNJIŽNICI Leopolda Suhodolčana :
• »50 let zbirke Čebelica« od 19. do 31. 1. (PKLS); 300 obiskovalcev

•

•
•
•
•

Razstava ob slovenskem kulturnem prazniku (8. februar), Leopold
Suhodolčan od 4. do 28. 2. (PKLS); 300 obiskovalcev.
Razstava najlepših svetovnih pravljic od 24. 3. do 10. 4. (PKLS); 300
obiskovalcev
»Izdelki iz naravnih materialov« - razstava izdelkov OŠ Neznanih
talcev iz Dravograda od 1. do 22. 6. (PKLS); 300 obiskovalcev
»50 let Knjižnice sinjega galeba« od 15. do 30. 9. (PKLS); 100
obiskovalcev
»Otrok ima svoje pravice pa tudi dolžnosti« razstava ob tednu otroka
od 4. do 16. 10. (PKLS): 150 obiskovalcev
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•

»Pod medvedovim dežnikom« ob prazniku izvirne slovenske slikanice
od 20. 10. do 2. 11. (PKLS); 120 obiskovalcev

Skupaj si je 7 razstav ogledalo 1.570 obiskovalcev.
TUŠEV BISTRI KOTIČEK (OTVORITEV)

Tušev projekt »Tušev bistri kotiček« ima namen pomagati slovenskim
knjižnicam. V projekt se je vključila tudi KOK in tako dobila dva računalnika,
dve mizi in dva tiskalnika, ki smo jih namestili v enoti Kotlje.
Na otvoritvi je bilo : 62 obiskovalcev
Pripravili smo razstavo v trgovini TUŠ na Ravnah od 9. 4. do 3. 5. – videli so
jo vsi, ki so vstopili v trgovino.
8. 2. DELO Z ODRASLIMI BRALCI
SLOVENSKI DNEVI KNJIGE

Ob Slovenskih dnevih knjige od 19. 4. do 24. 4. so lahko vsi, ki so že dobili
opomin pred tožbo, vrnili knjige brez stroškov plačila opominov. Pismo smo
poslali 355 članom za 973 enot gradiva. 257 knjig je vrnilo 131 članov, 13
enot so člani nadomestili z novim ali plačali stroške. V prostorih knjižnice smo
skupaj s Klubom koroških študentov v petek, 23. 4. gostili Ferija Lainščka.
KNJIŽNE ČAJANKE

V sodelovanju z Mladinsko knjigo vsak 3. četrtek v mesecu V Koroški osrednji
knjižnici pripravljamo knjižne čajanke, na katerih starejšim predstavljamo izbor
kvalitetnih novih knjig za otroke. Čajanke so tematske, v letu 2004 smo
pripravili 8 čajank. Udeležba: 81 obiskovalcev.
KNJIŽNI VRTILJAK
V sodelovanju s Koroškim radiem Slovenj Gradec smo tedensko pripravljali
predstavitve knjig za oddajo »Knjižni vrtiljak«. V letu 2004 smo v 37 oddajah
predstavili 76 knjig.
TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA
V Koroški osrednji knjižnici so pripravili Knjižno čajanko (21. 10.) 11
udeležencev, razstavo Franc Ksaver Meško (1874 – 1964); 130 – letnica
rojstva od 8. 10. do 5. 11) 57 obiskovalcev in uporabo računalnikov in drugih
virov v knjižnici – promocija organiziranega samostojnega učenja v Koroški
osrednji knjižnici in njenih enotah 19 obiskovalcev, skupaj 87 udeležencev.
DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC (20. november 2004)
Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic so lahko člani vračali gradivo brez
plačila opominov. V matični knjižnici se je na ta dan oglasilo 86 članov in
vrnilo 497 enot gradiva, v Pionirski knjižnici se je oglasilo 37 članov, ki so vrnili
179 enot gradiva, v enotah pa se je oglasilo 25 članov, ki je vrnilo 81 enot
gradiva. Skupaj se je oglasilo 147 članov, ki je vrnilo 751 enot gradiva.
Brezplačno smo tudi včlanili 38 članov (na novo in podaljšali).

33
Od 20. do 30. 11. je bila na ogled tudi razstava »Knjižna zbirka Beletrina –
nova založniška filozofija, ki si jo je ogledalo 200 obiskovalcev knjižnice.
TA VESELI DAN KULTURE – DAN ODPRTIH VRAT
V petek, 3. 12. se je brezplačno včlanilo v knjižnico 34 članov (na novo in
podaljšanje).
V četrtek, 2. 12. je potekal v Koroški osrednji knjižnici pogovor o knjigi Marte
Repanšek Večna ura, v sredo 8. 12. pa je za najmlajše nastopala Eva Škofič
Maurer s pravljično predstavo »Pravljica o novoletni jelki.
Ta dan so potekali tudi ogledi in predstavitev knjižnice.
8. 3. RAZSTAVE v osrednji knjižnici in drugod
V osrednji knjižnici smo imeli 11 razstav, ki si jih je ogledalo 2.490
obiskovalcev.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

»Frankfurt po Frankfurtu« razstava novih tujih knjig; 19. do 26. 1. 2004;
300 obiskovalcev ;
Priložnostna razstava ob smrti Rudija Šelige in Janeza Menarta;26. 1;
150 obiskovalcev;
»Obrazi kulture« - razstava ob 75 – letnici rojstva Janeza Mrdavšiča;5.
2.; 150 obiskovalcev;
Srečko Kosovel – 100 let rojstva (18. 3.1904 – 27. 5.1926); 18. do 31.
3.; 300 obiskovalcev;
Večer s Ferijem Lainščkom – priložnostna razstava; 24. do 30. 4.; 40
obiskovalcev;
»Igra v steklu« - razstava steklenih izdelkov Matijaža Gostečnika; 31 5
do 22. 6; 500 obiskovalcev;
Novejše knjige o varstvu okolja – razstava ob 5. juliju, svetovnem
dnevu varstva okolja; 4. do 19. 6.; 100 obiskovalcev;
Žalna knjiga ob smrti Janeza Mrdavšiča(10. 6. 2004); 11. do 14. 6.; 100
obiskovalcev
»Narodopisno delo dr. Josipa Šašla : iz zbirk KOK Ravne; 5. 7. do 6.
9.; 500 obiskovalcev;
Franc Ksaver Meško, 130 – letnica rojstva in 30 – letnica smrti; 18. do
30.10.; 150 obiskovalcev
Knjižna zbirka Beletrina – nova založniška filozofija; 20 do 30.11.; 200
obiskovalcev

V sodelovanju z Občino Prevalje
• Kosovel, Kocbek, Lebič – razstava v Družbenem domu na
Prevaljah;12. do 18. 11.; 200 obiskovalcev;
•

Knjižne izdaje Mohorjeve družbe v času delovanja na Prevaljah;12. do
18. 11.; Družbeni dom Prevalje; 200 obiskovalcev

Tušev bistri kotiček – razstava v trgovini Tuš Ravne; 9. 4. do 3. 5.
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8. 4. LITERARNI VEČERI IN DRUGE PRIREDITVE
5. februar 2004 ob 19. uri
Ob slovenskem kulturnem prazniku je bila v knjižnici prireditev z naslovom
Obrazi kulture; prof. Janez Mrdavšič (portret ob 75-letnici), 80 obiskovalcev.
5. marec 2004 ob 19. uri
Predstavitev stripovskega albuma »RIDE« avtorja Cirila Horjaka. Gost avtorja
je bil novinar Miro Petek, 54 obiskovalcev.
23. april 2004 ob 19. uri
Ob slovenskih dnevih knjige smo v sodelovanju s Klubom koroških študentov
organizirali Večer s Ferijem Lainščkom. Sodelovali so še Darka Tancer in
Vesna Radovanovič. Glasbena spremljava: Borut Mori in Benjamin LužnicLukas, 45 obiskovalcev.
7. maj 2004 ob 18. uri
Predstavitev knjige Zavezniške misije na Koroškem in Štajerskem 1944 / 45.
Delo sta predstavila avtor Božidar Gorjan – Bogo in dr. Marjan Žnidarič, 38
obiskovalcev.
14. maj 2004 ob 19. uri
Predstavitev romana PREKRSTITVE avtorja Marjana Kolarja. Knjiga je izšla
pri Založbi Cerdonis, predstavil jo je urednik Blaž Prapótnik. Odlomke iz
romana je brala Ane Marie Valentar, za glasbeno spremljavo je poskrbel
harmonikar Peter Jamer, 42 obiskovalcev.
16. september 2004 ob 19. uri
Predstavitev knjige IME NAŠEGA IMENA, avtorice mag. Marije Vačun Kolar.
Zbirka poetičnih esejev s spremno besedo dr. Marije Švajncer in akademika
dr. Matjaža Kmecla je izšla pri Založbi Cerdonis, 40 obiskovalcev.
2. december 2004 ob 19. uri
Predstavitev knjige folklornih pripovedi VEČNA URA iz Črne in okolice,
zbirateljice Marte Repanšek. Sodelovali so mag. Karla Oder in učenci
glasbene šole Ravne na Koroškem, 25 obiskovalcev.
9. december 2004 ob 19. uri
Predstavitev knjige Jožeta Vačuna IZ KAŠČE. Sodelovali so mag. Irma Marija
Vačun Kolar, urednik Blaž Prapótnik in direktor založbe Cerdonis mag. Andrej
Golob, 44 obiskovalcev.
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8. 5. OGLEDI KNJIŽNICE IN STALNIH ZBIRK
Vsako leto si knjižnico ogleda veliko število obiskovalcev, med njimi tudi iz
tujine. Skupno si je leta 2004 ogledalo knjižnico 55 skupin odraslih, ki so štele
573 obiskovalcev, in 21 skupin šolske mladine, ki so štele 577 obiskovalcev.
Koroško osrednjo knjižnico smo predstavili 153-im skupinam, ki so štele 3.687
obiskovalcev.
V zunanjih enotah smo predstavili knjižnico in njeno delo 4 skupinam, ki so
štele 64 obiskovalcev.
Skupaj: 157 skupin, 3.751 obiskovalcev.
8. 6. SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI
Z Inštitutom Urban Jarnik iz Celovca – Ob simpoziju o dr. Josipu Šašlu smo
pripravili razstavo Narodopisno delo dr. Josipa Šašla (Iz zbirk Koroške
osrednje knjižnice Ravne na Koroškem); 29. 5. 2004 v Borovljah.
S kulturnim društvom Mohorjan Prevalje – V okviru Sušnikovih dnevov v
novembru smo pripravili razstavi z naslovom: Kosovel, Kocbek, Lebič; 12. 11.
2004 in Knjižne izdaje Mohorjeve družbe v času delovanja na Prevaljah; 13.
do 20. 11. 2004 v Družbenem domu na Prevaljah.
Z Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje smo sodelovali pri podelitvi bralnih
značk, ki je potekala v naši knjižnici.
Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec smo za postavitev razstave
na Prevaljah Neznani znani Franjo Golob posodili umetniški sliki Franja
Goloba: Popov Terc in Leški rudarji.
V naši knjižnici je potekala tudi prireditev ob podelitvi Cankarjevih priznanj za
koroško regijo.
8. 7. STIKI Z JAVNOSTJO
O svojem delu je knjižnica seznanjala javnost na več načinov: ažurirala je
spletno stran, seznam novitet je objavljala v Informativnem fužinarju, na radiu,
televiziji in v časopisih so izhajali članki in obvestila o kulturnih prireditvah,
obnovi knjižnice in seznami najbolj branih knjig.
9. IZVAJANJE POSEBNIH NALOG OBMOČNE KNJIŽNICE
Izvajanje Programa posebnih območnih nalog, ki ga je Koroška osrednja
knjižnica prijavila za obdobje 2004-2005, je v letu 2004 pokazalo naslednje
rezultate:
9. 1. Koordiniranje posebnih nalog OOK:
Udeležili smo se 6 koordinacijskih sestankov v Ljubljani:
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Udeležba na delavnici »Razvijanje knjižnične dejavnosti za posebne
skupine prebivalcev v knjižnični mreži splošnih knjižnic«. KOK je na
zahtevo NUK-a in Ministrstva za kulturo ter v sodelovanju z ostalimi
knjižnicami na območju izpolnila vprašalnik o manjšinskih etničnih
skupinah v Koroški regiji.
Udeležba na delavnici »E-vsebine regionalnih informacijskih mrež (RIM)«.
Za potrebe nacionalne knjižnice smo pripravili Razvid knjižnic.
Dve strokovni delavki sta se udeležili dvodnevne delavnice na temo
»Projektno in timsko delo«.
Državna koordinatorka OOK, ga. Breda Karun, je v spremstvu dr. Silve
Novljan, vodje državne matične službe v okviru NUK-a, obiskala KOK
Ravne. Na informativnem obisku se je pogovorila z direktorico knjižnice
ter z delovno skupino za območne naloge. Ob tej priložnosti sta si gostji
ogledali knjižnico ter dve dislocirani enoti (Mežico in Žerjav).
Organizirali smo dva sestanka predstavnikov splošnih knjižnic na območju
OOK Ravne: 29. 1. 2004 in 24. 11. 2004. S predstavniki knjižnic smo se
dogovarjali o možnostih sodelovanja v regiji ter reševali aktualno
problematiko (Koroška lokalna bibliografija, obdelava posebnih
domoznanskih zbirk, sodelovanje v projektu Kamra, …).
Na državni ravni so se v okviru posebnih območnih nalog začele priprave
za realizacijo projekta z naslovom Virtualni regijski pomnilnik KAMRA,
katerega nosilec je Zveza splošnih knjižnic, partnerji pa vse OK v
Sloveniji. Regijski portal Kamra bo vzpostavil okolje, preko katerega bodo
uporabnikom dostopne digitalne vsebine, ki jih kreirajo oz. jih bodo
kreirale knjižnice, arhivi in muzeji na lokalnem nivoju. Portal bo vključeval
tudi informacije o lokalnih kulturnih ustanovah, društvih, kasneje pa tudi
izobraževalni, socialni in gospodarski sektor. Vzpostavljena je že začasna
informativna spletna stran s tekočimi informacijami o projektu. Kreiranje in
dodajanje vsebin bo predvidoma zaživelo v letu 2005.

9. 2. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega
gradiva:
okviru povečanega izbora gradiva, ki ga knjižnica pridobiva iz naslova
obveznega izvoda, smo pridobili in strokovno obdelali 4223 enot knjižničnega
gradiva.
9. 3. Strokovna pomoč knjižnicam na območju:
- Za potrebe knjižničnega nadomestila avtorjem smo izvajali normativno
kontrolo osebnih imen v segmentu COBISS2 / Katalogizacija in nudili
pomoč knjižnicam na območju.
- Izvajali smo mentorstvo za bibliotekarko-pripravnico iz Knjižnice Radlje ter
za študentko bibliotekarstva.
9. 4. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega
gradiva:
- Pripravili smo interna navodila za hranjenje in zaščito domoznanskega
gradiva.
- Zbirali smo informacije o zavezancih za obvezni izvod in jih posredovali
NUK-u.

37
-

Popis posebnih domoznanskih zbirk ,urejanje posebnih domoznanskih
zbirk:
•

Zapuščina dr. Franca Sušnika: urejanje zapuščine je zaključeno,
manjkajo samo še vsi popisi znotraj posameznih sklopov. Skupno
število gradiva iz zapuščine: 15 arhivskih škatel; natančen popis je
izdelan za 540 večjih enot gradiva / znotraj tega 858 kosov.

•

Korespondenca iz zapuščine dr. Franca Kotnika: zaradi priprave o dr.
Josipu Šašlu je bilo potrebno pregledati in urediti po avtorjih obsežno
korespondenco med dr. Kotnikom in njegovimi sodobniki.
Korespondenca je urejena na 91 večjih enot, od tega je že izdelan
popis za 40 enot / znotraj tega 77 kosov.

•

Po vsebinskih sklopih smo uredili starejše neinventarizirano
fotografsko gradivo. Približna skupna ocena števila neobdelanega
gradiva: cca. 5600 kosov. Gradivo je pripravljeno za retrospektivno
obdelavo (predhodni izbor).

-

Nadaljevali smo z izdelavo Koroškega biografskega leksikona v
elektronski obliki, ki je dostopen preko naše spletne strani.

-

Pridobivanje, obdelava, dokumentacija, hranjenje in posredovanje
domoznanskega gradiva (koordinirano in usklajeno s programi splošnih
knjižnic na območju):
272 naslovov oz. 332 izvodov knjižnega gradiva
113 letnikov oz. 201 izvodov domoznanskih časopisov, časnikov …
25 raziskovalnih nalog, 15 diplomskih in 4 magistrske naloge
Neknjižno gradivo: 8 enot AV gradiva, 19 enot / 203 izvode fototečnega
gradiva, 673 drobnih tiskov
¾ 12 enot / 48 kosov rokopisnega gradiva
¾ kreiranje 100 člankov mesečno: v letu 2004 je bilo kreiranih skupno
1259 člankov, od tega v okviru posebnih območnih nalog 104 članki z
geografskim geslom Slovenska Koroška v Avstriji in 650 člankov z
geografskim geslom Koroška krajina
¾ informacijsko referenčno delo: 8.116 izposojenih enot domoznanskega
gradiva, 852 domoznanskih informacij, od tega 199 analitičnih, 19
informacij iz posebnih zbirk (rokopisi, fototeka).

¾
¾
¾
¾

9. 5. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva:
- Po selitvi knjižnice v nove prostore smo odbrali del arhivskega gradiva
(Arhiv Občine Ravne na Koroškem, Arhiv Rdečega križa ter Arhiv
Dijaškega doma Ravne) in ga ponudili v hrambo Pokrajinskemu arhivu
Maribor, enoti Ravne na Koroškem. Nekaj arhivskega gradiva smo
ponudili v hrambo Koroškemu pokrajinskemu muzeju.
- Pripravili smo sezname starejšega gradiva v nemškem jeziku, ki ga bomo
ponudili v hrambo nacionalni knjižnici.
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V. OBNOVA KNJIŽNICE
Obnova knjižnice – ravenskega gradu je bila prioritetna naloga knjižnice,
saj gre za dolgoročno reševanje prostorskega problema osrednje območne
knjižnice. Pridobitev ustreznih funkcionalnih površin po zaključeni 1. in 2. fazi
(cca. 4.000 m2) omogoča knjižnici poslovanje po sodobnih načelih
knjižničarske stroke (prosti pristop - izposoja), vendar še niso izpolnjeni oz.
doseženi pogoji (oprema, kader) za izvajanje knjižnične javne službe iz 36.
člena Zakona o knjižničarstvu.
Kronologija obnove knjižnice:
 Projekt je bil prijavljen leta 1997 v program Zakona o zagotavljanju
sredstev v nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi
(Zakon o kulturnem tolarju).
 S sprejetjem zakona (UL RS, št. 24/1998) je bilo zagotovljeno
sofinanciranje države v višini 50% vrednosti projekta, t.j. 400 mio SIT.
 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor je leta 2000
izdelal Konservatorski program (kulturno spomeniške smernice za
obnovo gradu, ki je kulturni spomenik).
 S podpisom pogodbe za svetovalni investitorski inženiring so 26. 10.
2001 uradno stekle vse potrebne aktivnosti za začetek investicije.
 Decembra 2001 je bil razpisan javni arhitektonski natečaj.
 Na razpis je do marca 2002 prispelo 14 natečajnih rešitev, od katerih
jih je 13 ustrezalo razpisnim pogojem.
 Prvo nagrado je žirija aprila 2002 podelila nalogi s šifro 14141 glavne
avtorice Maruše Zorec.
 Maja 2002 je bila sklenjena pogodba s projektantsko hišo ELEA IC,
obnova knjižnice pa je bila zastavljena v dveh fazah.
 Junija 2002 so bile ob južni steni, kjer so načrtovani depoji za knjige,
opravljene arheološke raziskave, pri čemer so odkrili ostanke objekta
iz. 16. stoletja.
 Avgusta 2002 sta bila izdelana Projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja in projekt za razpis, zatem je bil objavljen javni razpis za
izvajalca gradbenih del.
 Odpiranje ponudb je bilo septembra 2002. Kot najugodnejši ponudnik
je bilo izbrano Gradbeništvo Igerc.
 V oktobru 2002 se je začela prva faza gradnje (adaptacijo celotnega
zahodnega grajskega trakta in gradnjo podzemnega depoja).
 Prva faza obnove se je zaključila 24. 10. 2003 (tehnični pregled).
 Knjižnica je bila zaradi selitve v obnovljene prostore od 25. 10. do 10.
12. 2003 zaprta za uporabnike.
 Slovesna otvoritev
obnovljenih prostorov je bila ob navzočnosti
Andreje Rihter, ministrice za kulturo, 10. 12. 2003.
 Začetek 2. faze obnove je zahteval takojšnjo selitev grajskega pohištva
in posebnih zbirk iz osrednje grajske stavbe na začasno lokacijo
(magistrat).
 Od junija 2004 je direktorica knjižnice z dopisi opozarjala vodjo
projekta, da spomeniško varstvo, projektanti in izvajalci s
spremembami projekta posegajo v program knjižnice, da koordinacije
ne potekajo in da bodo zamude.
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Druga faza obnove knjižnice bi se predvidoma morala zaključiti jeseni
2004.
23. in 24. 9. 2004 se je začel postopek izpeljave tehničnega pregleda –
upravni postopek.
Po ogledu gradbišča 12.10. 2004 je bilo ugotovljeno, da še niso bila
opravljena dela po zapisnikih iz dne 5.10. in 8.10.
Naročnik je podpisal aneks k pogodbi.
8. 12. je župan poslal izvajalcu dopis, da objekt še ni pripravljen za
primopredajo in da se objekt prevzame januarja 2005.
Izvajalec bo dokončal zunanjo ureditev spomladi.

Selitev posebnih zbirk, vključno z grajskim pohištvom in artoteko
(zbirko umetniških slik) na začasne lokacije (Trg svobode 21):
Načrt oz. organizacija selitve opreme iz objekta A (2. faza obnove knjižnice)
je bila pripravljena že l. 2003, izvajalec IGEM GOK je ob strokovnem nadzoru
direktorice, hišnika in restavratorja iz Koroškega pokrajinskega muzeja izvajal
selitev grajskega pohištva v mesecu januarju 2004.
Strokovni delavki iz domoznanskega oddelka sta pripravili popis arhivskega
gradiva, ki ga je knjižnica podarila Pokrajinskemu arhivu Maribor, Enota za
Koroško ter muzejskega gradiva, podarjenega Koroškemu muzeju Ravne.
Zaradi postopnosti obnove se knjižnica ni mogla izogniti demontaži in ponovni
montaži kovinskih knjižnih polic in druge obstoječe opreme, ki je vključena v
projekt obnove knjižnice.
Med letom je bil izveden popis in pregled osnovnih sredstev, na osnovi
katerega je bila odpisana uničena oz. dotrajana oprema, ki nima umetniške
ali kulturno-zgodovinske vrednosti (predvsem stare lesene, neustrezne police
in knjižne omare, mize in stoli).
Obsežna zbirka likovnih del je bila shranjena kar v začasnih delovnih
prostorih uprave v že obnovljeni mansardi objekta BC, kamor so bili preneseni
tudi manjši kosi dragocenega grajskega pohištva (mize in naslonjači).
Knjižnica je v prostore nekdanje pionirske knjižnice skrbno shranila stare
predmete s podstrešja ter svetila in stopnišče po zasnovi arhitekta Bitenca.
Žal ne projektanti ne spomeniško varstvo niso ohranili Bitenčeve opreme, na
prošnjo knjižnice so po dolgotrajnem moledovanju ostala v objektu A le
kovinska vrata na stopnišču.
Za vso staro opremo na začasni lokaciji ni bilo dovolj prostora, tako da je
ostala
v grajskih prostorih, kjer so se izvajala gradbeno obrtniška dela,
naslednja oprema:
Bitenčeve vitrine, ki bodo vključene v novo opremo, klavir, Prežihova,
Kotnikova in Suhodolčanova spominska soba (gradivo je bilo umaknjeno v
depo, pohištvo so umikali iz prostora v prostor).
Direktorica knjižnice je vodjo projekta, projektante in zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine nenehno opozarjala, da izvajalec gradbenih del
(vodja gradbišča) ne skrbi za ustrezno zaščito te dediščine oz. opreme.
Samo njena osebna skrb in zavzetost sta preprečili, da ni prišlo do poškodb
in uničenja teh zbirk.
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Letno poročilo 2004 je bilo sprejeto na 6. seji Sveta Koroške osrednje
knjižnice dr. Franca Sušnika………… 2005.

