KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA
DR. FRANCA SUŠNIKA
RAVNE NA KOROŠKEM
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
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I. UVOD
Leto 2005 je bilo za Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem izredno naporno, a kljub temu tudi uspešno. Zaključek obnove
knjižnice – 2. faza se je odmaknil z oktobra 2004 na januar 2005, vendar se je
izvedba gradbeno obrtniških del končala šele marca; množica pomanjkljivosti
pa vse do sedaj še ni odpravljena. Knjižnica – del zbirk in strokovno tehnične
službe – se je morala že tretjič seliti.
Petnajstega aprila 2005 je minister za kulturo slovesno odprl prenovljene
prostore knjižnice v osrednjem delu ravenskega gradu.
Obnova je potekala od leta 2001 (priprave) do pomladi 2005 in zahtevala
izjemne napore vseh zaposlenih, da je izposoja gradiva lahko potekala
nemoteno. Delovne razmere so bile v tem času izredno slabe (delovni pogoji:
prepih, mraz, hrup, oviran dostop). Zaradi večkratnih selitev se je nenehno
spreminjala tudi organizacija dela.
Vodstvo knjižnice je doživljalo nenehen pritisk in dodatne naloge
(spreminjanje projekta zaradi zahtev spomeniškega varstva je povzročilo
zamujanje, tehnični zapleti, nekvalitetno izvedena obrtniška dela so zahtevala
sporočanje in natančno spremljanje oz. evidenco pomanjkljivosti, zamuda pri
dobavi opreme, reklamacije iz prve faze obnove).
Knjižnična oprema je eden temeljnih pogojev (normativi in standardi) za
uspešno delovanje knjižnice. Projekt obnove je temu področju namenil
najmanj časa; nezadovoljstvo s slabo opremo je veliko, del opreme pa še
zmeraj ni dobavljen oz. postopki za nabavo še potekajo. Občina Ravne na
Koroškem je zagotovila dodatna sredstva za manjkajočo opremo maja 2005.
Najzahtevnejši del predstavlja projekt grafičnih oznak in oprema za varovanje
in zaščito gradiva. Ker ni bilo tehničnih rešitev za glavni vhod, se dela niso
mogla začeti in se bodo nadaljevala v letu 2006.
V letu 2005 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 (vse manjša
izposoja neaktualnega in starejšega gradiva iz zaprtega skladišča).
Izposoja na dom (registrirana izposoja) še zmerja raste, vendar ne
odstopa od pričakovanega oz. načrtovanega obsega.
Število članov s širšega območja dosega 19,9% delež prebivalcev s
širšega območja.
Knjižnica je v obnovljenih prostorih organizirala 245 različnih prireditev,
ki se jih je udeležilo 10.557 obiskovalcev.
Koroška osrednja knjižnica je uspešno izvajala posebne naloge
območne knjižnice in sodelovala s knjižnicami na območju.
Izvajanje postopkov zaščite in ohranjanja dragocenega gradiva
(ovijanje gradiva v brezkislinski papir) in digitalizacija fototeke.
Zagotovitev klimatskih pogojev v podzemnem depoju (gretje v času
izven kurilne sezone, ventilatorji).
Uvedba nove storitve – bibliofon.
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•
•
•

•

•
•
•
•

Oktobra 2005 je KOK začela uporabljati COBISS3 – testno okolje.
Štiri strokovne delavke z licencami so se udeležile izobraževanje za
delo z aplikacijami Cobiss3 (prehod na platformo Cobiss3).
Izvedli smo vzorčni projekt Digitalizacija, zaščita in dostopnost gradiva;
projekt je (so)financiralo Ministrstvo za kulturo. (Prijavili smo se tudi na
nadaljevanje projekta digitalizacije, vendar smo bili zavrnjeni.)
Izvedli smo projekt nakupa IKT opreme za krajevno knjižnico Enota
Prevalje in sodelovali z Občino Prevalje pri načrtovanju – adaptaciji
knjižničnih prostorov.
Sodelovanje z Občino Mežica pri načrtovanju novih prostorov in
opreme, vključno z IKT opremo, za krajevno knjižnico Enoto Mežica.
Priprava Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v Koroški osrednji knjižnici.
Izdelava Pravilnika o delovnem času v Koroški osrednji knjižnici.
Nadaljevanje notranje revizije v skladu z zahtevo Zakona o javnih
financah.

Težišče strokovnega dela v letu 2005 je bilo na izobraževanju strokovnih
delavcev za prehod na platformo COBISS3, nadaljnji izgradnji zbirk in delu
z bralci (svetovanje pri uporabi knjižnice in njenih storitev).
Knjižnica vseh predvidenih projektov zaradi zamud pri obnovi ni mogla
realizirati (projekt varovanja in zaščite gradiva, nabava knjigomata, grafične
oznake).
V letu 2005 je bilo redno zaposlenih 18 delavcev, program v krajevnih
knjižnicah in izposojevališčih s pogodbeno zaposlenimi delavci v zunanjih
enotah in
z občasnim delom študentov preko Študentskih servisov
(preračunano v ure 2266 ur letno ali 1,1 delavec letno).
Preselitev knjižnice in spet delna oziroma začasna organizacija dela povzroča
nenehen pritisk na delavce, in tudi uporabnike. Dobivali smo številne
pripombe glede parkiranja oz. dostopa do knjižnice, slabe razsvetljave v
časopisni čitalnici, nevarnih stopnic in vhodnih vrat, ipd.
Zelo zapleten sistem protivlomnega in protipožarnega varovanja ter nerešen
problem glavnega vhoda je povzročal težave pri nadzoru, zahteva pa tudi
disciplino zaposlenih (zaklepanje vrat, zapiranje oken in vrat zaradi prepiha in
hrupa, ipd.) ter red pri evidenci prihodov in odhodov (premakljiv delovni čas).
Z novo knjižničarsko zakonodajo postaja poslovanje zahtevnejše (statistične
evidence, projektno organizirano delo), vrednotenje rezultatov doseženega
(kvalitativni in kvantitativni kazalci) pa je osnova in merilo za doseganje
finančnih sredstev. Kadrovska struktura je neustrezna (premalo strokovnih
delavcev in nizka izobrazbena stopnja).
Kljub zelo zahtevnemu poteku obnove (2. faza) je knjižnica poskušala v čim
večji meri izvajati zastavljen program dela, vendar se vse bolj nakazujejo
problemi pri strokovni usposobljenosti delavcev in potreba po reorganizaciji
strokovnih služb.
Odločba Ministrstva za kulturo (št. 612-19/2005/56) na podlagi mnenja
Narodne in univerzitetne knjižnice uvršča KOK glede na stopnjo izpolnjevanja
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pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v skladu s 36.
členom ZKnj v 2. kategorijo razvitosti (srednje razbita knjižnica), ker
predpisanih pogojev ne izpolnjuje v celoti.
Posamezne organizacijske enote (razen osrednje knjižnice) so bile
uvrščene v 3. kategorijo (nerazvita knjižnica).
Iz odločbe je razvidno nesorazmerje pri kadru (100% doseganje pogojev v
osrednji knjižnici in 0% v krajevnih knjižnicah).
Iz navedenega je razvidno, da mora vodstvo nadaljevati z zastavljeno politiko
zaposlovanja dodatnih strokovnih kadrov – doseganje minimalnih standardov
– pogojev iz. 36. člena ZKnj) in enakomernejši razvoj mreže krajevnih knjižnic.
Odslej mora knjižnica svoje napore usmeriti v strokovne naloge. Ker je iz
prejšnjih obdobij precej neizvedenih nalog, čakajo strokovne delavce ogromni
napori:
•

•
•
•
•
•

Elektronski katalog (vnos retrospektive poteka od 1991 dalje) –
doseženo cca. 70%, saj je bilo potrebno zaradi napak v postavitvi
gradiva s konverzijo in »ročno« preusmerjati heterogene zbirke v
prosti pristop (npr. poenotiti 4 različne načine pristopa gradiva po UDK
itd.; zaradi napačnega geslenja in šifrantov je bilo treba delno popraviti
tudi vnos gradiva med leti 1991 - 1995)
Razvoj knjižnične mreže
Neobdelane zapuščine, rokopisna zbirka, fototeteka, drobni tiski
Neodpisano starejše gradivo (cca. 40.000 enot)
Izvedba inventure celotnega fonda
Pridobivanje novih članov

Sočasno se z naglim razvojem knjižnic v informacijska središča zahteva:
• digitalizacija gradiva
• razvijanje območnih nalog
• informacijsko opismenjevanje uporabnikov
• uvajanje platforme Cobiss3 (vsi segmenti poslovanja)
• razvijanje elektronskih servisov
• kvalitetno izvajanje nalog območnosti
• razvijanje knjižnice kot lokalnega kulturnega centra
• izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične javne službe 36. člen
ZKnj
Takim ciljem bodo lahko sledili le najbolj strokovno usposobljeni in motivirani
delavci.
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 2005 in jih financiralo v
skladu s programi knjižnic in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev v
višini 5.916.000, 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)
Navodilo za izločanje in odpis knjižnega gradiva (NUK).

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)
• Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,ki
se ne vštevajo v davčno osnovo (UL RS, št. 142/04, 7/05 in 60/05).
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
• Organizacijski predpis o evidentiranju delovne prisotnosti in
razporejanju delovnega časa
• Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva (v izdelavi)
• Pravilnik o računovodstvu (v pripravi)
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 2005 se je Svet Koroške osrednje knjižnice sestal 3-krat (16.5.,21.6. in
12.11. 2006).

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 2005 dolžan 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 in 30/02- 20. do 29. in 51. člen);
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- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike
(UL RS, 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04) oz. Pravilnik o računovodskih
izkazih (4. do 8. člen, 13. 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 in 10/06 – 2. in 16. do 18. člen).
- Zakon o javnih financah z dopolnitvami (UL RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02).
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 2005 je znašal 153.899.173 (indeks 1.147),
ali 14,7 % več kot v preteklem letu.
Občine ustanoviteljice so v skladu s sporazumom o financiranju KOK
zagotovile sredstva za stroške dela (17 redno zaposlenih delavcev:
77.979.822,00 SIT, indeks 1.030) in za materialne stroške (26.984.182, 00
SIT, indeks 1.451) v višini 104.964.004,00 SIT (indeks 1.113).
Za nakup knjižničnega gradiva so namenile 12.654.935,00 SIT (indeks 1.104),
za program krajevnih knjižnicah so zagotovile sredstva za izvajanje izposoje,
stroške opreme gradiva in komunikacijsko povezavo v znesku 4.172.826
(indeks 1.286).
Ministrstvo za kulturo je sofinanciralo nakup knjižničnega gradiva v višini
12.470.344,00 SIT (indeks 1.210) in projektov Digitalizacija dragocenega
gradiva in nakup IKT opreme za Enoto Prevalje v vrednosti 2.102.000,00 SIT
(indeks 2.006).
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Ministrstvo za kulturo je financiralo program izvajanja posebnih nalog OKK v
pogodbeni vrednosti 5.916.000,00 SIT (indeks 1.160).
Lastni prihodki knjižnice so znašali 7.810.909,00 SIT (indeks 1.123) in so se
v skladu s finančnim načrtom namenili za razvoj dejavnosti: sofinanciranje
nakupa opreme pri projektu obnova knjižnica 2. faza), stroški opreme in
zaščite gradiva, nepredvideni stroški obnove in sofinanciranje projektov
Ministrstva za kulturo.
Celotni odhodki znašajo 145.985.131,00 SIT (indeks 1.108), kar pomeni, da
je presežek prihodkov nad odhodki 7.914.042,00 SIT (indeks 3.227).
Gre za neporabljena sredstva na postavki materialni stroški, Občina Ravne na
Koroškem in Občina Mežica sta realizirali financiranje dejavnosti v skladu s
pogodbo, čeprav se je knjižnica preselila v obnovljene prostore šele spomladi
(povečani obratovalni stroški so bili manjši od načrtovanih) ter za lastne
prihodke – prenos pogodbenih obveznosti za nabavo knjigomata v leto 2006.
Stroški se prenesejo na iste postavke v leto 2006.

• Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2005 v primerjavi z
letom 2004
• Izkaz odhodkov za leto 2005 v primerjavi s planom 2005
• Izkaz realizacije Sporazuma o financiranju knjižnice
(deleži občin ustanoviteljic) za leto 2005
• Izkaz prihodkov in odhodkov – izvedba programa
posebnih nalog območne knjižnice za leto 2005
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2005 V PRIMERJAVI Z LETOM 2004

POSTAVKA

LETO 2004

LETO 2005

INDEKS

CELOTNI PRIHODKI

134.181.610

153.899.173

1.147

1.) sredstva za plače, prispevke in druge
osebne prejemke

75.732.972

77.979.822

1.030

2.) sredstva za materialne stroške (so)ustanoviteljic
po sporazumu

18.596.134

26.984.182

1.451

3.) sredstva za knjižnično gradivo občin

11.460.184

12.654.935

1.104

4.) sredstva Ministrstva za kulturo za knjižnično gradivo

10.306.083

12.470.344

1.210

5.) sofinanciranje projektov Ministrstva za kulturo

1.048.000

2.102.000

2.006

6.) sredstva po pogodbi Ministrstva za kulturo za izvedbo
programa posebnih nalog osrednje območne
knjižnice

5.100.000

5.916.000

1.160

7.) lastni prihodki (članarine, opomini, fotokopije…)

6.952.487

7.810.909

1.123

8.) drugi prihodki - programi krajevnih knjižnic,
sofinanciranje projektov
občin
(so)ustanoviteljic
kulturne akcije
CELOTNI ODHODKI

3.244.390

4.172.826

1.286

0

3.808.155

0
0

1.741.360
131.729.437

0
145.985.131

1.108

75.540.940

77.979.822

1.032

10.) pisarniški material

367.382

411.600

1.120

11.) material in storitve za čiščenje in vzdrževanje

525.846

846.994

1.611

12.) porabljena energija

2.624.550

2.837.233

1.081

13.) poštne, Telekom in Debitel storitve

1.710.047

2.310.876

1.351

14.) sprotna vzdrževanja (pogodbene obveznostivzdrževanje stavbe in opreme, službenega
vozila, računal.in komunikac.opreme)

3.861.472

4.532.396

1.174

9.) plače, prispevki in DOP
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15.) ogrevanje, komunalne storitve

4.099.084

6.096.531

1.487

16.) zavarovalne premije

1.073.605

1.548.056

1.442

17.) strokovna izobraževanja, povračila stroškov
delavcev na službenih potovanjih

944.063

1.552.570

1.644

18.) bančni stroški, provizija

100.064

145.949

1.458

19.) amortizacija

985.548

1.069.425

1.085

3.209.243
0

3.914.749
3.808.155

1.220
0

21.753.980

25.093.905

1.153

917.365

1.419.262

1.547

23.) drugi odhodki in storitve (razstavni in prireditveni
stroški, pravljične ure, članarine društvom,
reklama in propaganda, stavbno zemljišče,
drobni inventar, delovna oblačila…)

2.081.810

2.434.771

1.169

24.) sofinanciranje projektov MK in nepredvideni stroški
obnove - računalniška oprema, dodatna oprema
in storitve pri obnovi knjižnice

6.857.170

5.353.530

0.781

25.) program območnosti

5.077.268

5.915.815

1.165

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

2.452.173

7.914.042

3.227

20.) krajevni programi,
sofinanciranje projektov občin

21.) knjižnično gradivo Občin in Ministrstva za kulturo
22.) oprema knjižničnega gradiva

občina Ravne na
Koroškem
lastna sredstva
krajevni program
območnost
knjižnično gradivo
občina Mežica

2.597.165
4.466.991
258.077
185
31.374
560.250
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IZKAZ PROGRAMSKIH IN NEPROGRAMSKIH STROŠKOV PO SPORAZUMU
ZA LETO 2005
Postavka

Realizacija
proračuna

Dejan.realizacija
stroškov

Indeks
real./pr.

20.560.025

16.137.978

0.785

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

3.046.433
9.844.820
1.322.348
1.001.308
1.015.954

2.837.233
6.096.531
204.362
1.548.056
1.015.954

0.931
0.619
0.155
1.546
1.000

4.329.163

4.435.842

1.025

PROGRAMSKI STROŠKI

6.424.157

7.688.789

1.197

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

154.809
300.001
1.379.506
158.220
269.706

145.949
645.138
1.503.594
162.144
339.906

0.943
2.150
1.090
1.025
1.483

71.694
56.162
586.234
88.873
468.054
764.048
1.126.247

71.694
47.704
846.994
147.670
717.240
96.554
1.419.262

1.000
0.849
1.445
1.661
1.532
0.126
1.260

487.823
266.595
66.647
105.447

835.330
429.695
115.192
164.723

1.712
1.612
1.728
1.562

26.984.182

23.729.677

NEPROGRAMSKI STALNI
STROŠKI

SKUPAJ ODHODKI PO
SPORAZUMU 2005

0.879
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FINANCIRANJE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE ZA LETO 2005
POSTAVKA

RAVNE

%

PREVALJE

%

MEŽICA

%

ČRNA

%

SKUPAJ

%

44.994.357

100

14.363.883

100

9.708.488

100

8.913.094

100

77.979.822

100

16.345.000

119

4.388.824

100

3.527.000

119

2.723.358

100

26.984.182

113

SPORAZUM

61.339.357

104

18.752.707

100

13.235.488

104

11.636.452

100

104.964.004

103

PROGRAM
KRAJEVNIH
KNJIŽNIC

1.200.393

100

1.000.000

100

693.946

107

1.278.487

103

4.172.826

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ ZA
DELOVANJE

62.539.750

104

19.752.707

100

13.929.434

104

12.914.939

100

109.136.830

103

KNJIŽNIČNO
GRADIVO

6.088.088

100

2.958.701

100

1.800.000

93

1.808.146

100

12.654.935

99

SKUPAJ

68.627.838

PLAČE

MATERIALNI
STROŠKI

KULTURNE
AKCIJE

22.711.408

15.729.434

14.723.085

121.791.765

Strošek knjižnice na prebivalca območja (Mežiška dolina): 4589,16 SIT
Strošek knjižnice na prebivalca občine: Ravne na Koroškem 5.566
Strošek knjižnice na prebivalca občine: Prevalje 3.453
Strošek knjižnice na prebivalca občine: Mežica 3.996
Strošek knjižnice na prebivalca občine: Črna na Koroškem 3.982
* V metodologiji prikazovanja stroškov za delovanje knjižnice niso zajeti stroški
obratovanja krajevnih knjižnic, lastna sredstva knjižnice in investicije.
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FINAČNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA POSEBNIH
NALOG OBMOČNE KNJIŽNICE ZA LETO 2005

POSTAVKA
1. PLAČE, PRISPEVKI, DOP

POGODBA

REALIZACIJA

PRENOS

4.976.153,00

4.976.153,00

0,00

4.976.153,00

4.976.153,00

0,00

87.920,00

0,00

redna zaposlitev za določen
čas (bibliotekar)
2. PRENOS 2004
3. PROGRAMSKI STROŠKI

939.847,00

939.662,00

185.00

regijski portal Kamra

462.000,00

462.000,00

0

izobraževanje

224.508,00

224.508,00

0

oprema in zaščita gradiva

219.887,00

219.887,00

0

33.452,00

33.267,00

185.00

5.916.000,00

6.003.735,00

185.00

material za delo
4. SKUPAJ
SREDSTVA

14

RAČUNOVODSKO POROČILO KOT DEL LETNEGA POROČILA za leto 2005
(pojasnila računovodje:Romana Obrul)
Javni zavod Koroška osrednja knjižnica dr.F.Sušnika Ravne na Koroškem spada
med določene, posredne uporabnike enotnega kontnega načrta.
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju proračunskih postavk in kontroliranju se
uporabljajo opredeljeni zakonski in podzakonski predpisi, in sicer:
- 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
(UL RS, 115/02) oz. Pravilnik o računovodskih izkazih (4. do 8. člen, 13. do
17. člen in 21. do 28. člen);
- Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov
enotnega kontnega načrta (UL RS, 54/02);
- 62., 89. in 99. člen Zakona o javnih financah (UL RS, 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike
(UL RS, 86, 110/99 ter UL RS 23, 37/00 in 54/02);
- 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);
- Zakon o javnih financah z dopolnitvami (UL RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02).
Računovodsko poročilo določenega uporabnika obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o
* stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in
* stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil,
izkaze
a) prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
* po vrstah dejavnosti in
* po načelu denarnega toka,
b) računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
c) računa financiranja določenih uporabnikov ter
3. pojasnila k računovodskim izkazom.

POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na
zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.
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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.
Popis oz. inventura za leto 2005 je bila opravljena v skladu z Zakonom o
računovodstvu ( UL RS, 23/99 in 30/02, VIII. Poglavje) po stanju na dan 30.
decembra 2005. Komisija za popis knjižničnega gradiva je pri svojem delu
upoštevala 38. člen VIII. poglavja Zakona o računovodstvu; zapisnike so komisije v
uskladitev oddale 20. 1. 2006 – izpostavile so se nove nabave; prenosi podatkov
Občine Ravne na Koroškem po zaključeni investiciji (prenovi gradu); prenos opreme
Upravne enote Ravne na Koroškem; ugotovila so se nova nahajališča oz. prenosi
opreme in inventarja; predlagali so se odpisi poškodovanih, dotrajanih ali uničenih
stvari oz. opreme; uskladili so se reverzi in nalepile nalepke z inventarnimi številkami
za nove nabave. Komisija za popis osnovnih sredstev mora dokončati še seznam
opreme - (manjkajoče, poškodovane ali uničene nalepke). Odpisano opremo,
namenjeno uničenju, je potrebno uničiti in o tem sestaviti zapisnik.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v
obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju, izkaz prihodkov in
odhodkov po vrstah dejavnosti, prihodki in odhodki, ki se nanašajo na izvajanje javne
službe in tržne dejavnosti.
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka.
Prihodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim
kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani
zneski, ki so nastali od 1. januarja do 31. decembra obračunskega obdobja.
Prihodki so razdeljeni na:
- poslovne prihodek (prihodke od poslovanja),
- finančne prihodke (prihodke od financiranja),
- izredne prihodke,
- prevrednotovalne poslovne prihodke.
Prihodki so lahko iz proračunskih ali neproračunskih virov.
Odhodki so razčlenjeni na:
- poslovne odhodke,
- finančne odhodke,
- izredne odhodke,
- prevrednotovalne poslovne odhodke.
Odhodki se lahko nanašajo na proračunske ali neproračunske vire financiranja.
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH TER
POJASNILA K IZKAZU DENARNIH TOKOV
pojasnjujejo sestavo prihodkov in odhodkov v javni službi in tržni dejavnosti (le-te
knjižnica ne izkazuje). Upošteva se načelo denarnega toka, in sicer:
-

da je poslovni dogodek nastal in
da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oz. njegovega ustreznika.

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali od 1. januarja do 31.
decembra tekočega leta.
Lastni prihodki knjižnice v znesku 7.810.909 SIT so se v skladu s finančnim načrtom
namenili za razvoj dejavnosti (sofinanciranje nakupa opreme pri projektu obnova
knjižnice 2. faza, sofinanciranje projektov Ministrstva za kulturo – projekt digitalizacije
in računalniške opreme), sredstva v višini 4.466.991 SIT pa se zaradi nerealiziranega
nakupa knjigomata prenesejo v poslovno leto 2006, ko bo le-ta tudi realiziran.
AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV
Pri končnem obračunu amortizacije se upoštevajo naslednji predpisi:
- slovenski računovodski standardi (1- opredmetena osnovna sredstva, 2neopredmetena dolgoročna sredstva in 13 – amortizacija).
SPORAZUM OBČIN (SO)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
57,70%
Občina Prevalje
18,42%
Občina Mežica
12,45%
Občina Črna na Koroškem
11,43%
Dne 12. 12. 2005 smo občine (so)ustanoviteljice z dopisom številka 1592-212/2005
na podlagi realizacije stroškov januar – november 2005 obvestili o novih ocenah
materialnih stroškov po sporazumu in prosili za uskladitev stanja.
Občina Prevalje je tako zahtevala vračilo neporabljenih sredstev na postavki izdatki
za blago in storitve po sporazumu v višini 828.900, 00 SIT in neporabljena sredstva
za krajevni program v višini 233.683,00 SIT.
Občina Črna na Koroškem je neporabljena sredstva (514.350,00 SIT za blago in
storitve po sporazumu in 169.164,00 SIT za kulturne akcije) uskladila oz. zmanjšala z
zadnjo dotacijo dne 29. 12. 2005.
Občina Ravne na Koroškem (2.597.165,00 SIT na postavki izdatki za blago in
storitve po sporazumu) in Občina Mežica (560.250,00 SIT, prav tako na postavki
izdatkov za blago in storitve po sporazumu) pa sta neporabljena sredstva po
dogovoru prenesli v leto 2006 na postavko financiranje dejavnosti za blago in storitve
po sporazumu.
Sredstva za stroške dela (17 redno zaposlenih delavcev) so občine
(so)ustanoviteljice v skladu s sporazumom o financiranju KOK zagotovile 100% po
mesečno izstavljenih zahtevkih za dejansko izplačane plače.
FINANCIRANJE NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
- občine (so)ustanoviteljice Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem so
po nakupnem standardu 100% sofinancirale nakup knjižničnega gradiva. Občina
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Mežica je sredstva za nabavo knjižničnega gradiva realizirala 99%, ni pa
zagotovila manjkajočih sredstev iz leta 2004 (dopis Občine Mežica, številka
403-02-101/01-1 z dne 21. 12. 2004).
FINANCIRANJE PROGRAMA IZVAJANJA POSEBNIH NALOG OKK
Ministrstvo za kulturo je financiralo program izvajanja posebnih nalog OKK
(območnost) v pogodbeni vrednosti 5.916.000,00 SIT.
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
Občina Prevalje je s transferjem za računalniško opremo v znesku 1.091.100,00 SIT
sofinancirala projekt IKT opreme za svojo enoto, Ministrstvo za kulturo pa je za isti,
javno projektni razpis sofinanciralo sredstva v višini 982.000,00 SIT.
Za projekt digitalizacije (zaščita in dostopnost gradiva) je Ministrstvo za kulturo
realiziralo sredstva v višini 1.120.000,00 SIT.
Občina Ravne na Koroškem je z investicijskim transferjem za dodatno opremo pri
obnovi knjižnice realizirala sredstva v višini 2.717.055,00 SIT.
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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: knjižnica@rav.sik.si
Spletni naslov: http://www.rav.sik.si
Knjižnično gradivo:
Knjige:
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo:
Neobdelano gradivo

239.620
208.811
20.584
18.255
14.770

Letni prirast gradiva:
Knjige:
Periodika:
Neknjižno gradivo:

10.366
7.116
673
1.410

Članstvo:
Obiskovalci:
Število izposojenih enot:
Število zaposlenih:

8.310
191.714
377.954
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 (72% 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

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

Enota Mežica
Ob Šumcu 9
Tel. 02 827 77 30
02 827 77 31

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

Izvajanje dejavnosti javne knjižnične službe:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je v letu
2005 :
- 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)
V letu 2005 je bilo 17 redno zaposlenih delavcev za nedoločen čas, na
programu območnih nalog je bila za določen čas zaposlena 1 delavka.
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
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.
Zaradi obvladovanja novih znanj in naglega razvoja informacijske tehnologije
so potrebna nenehna dopolnilna in nadaljevalna znanja delavcev.
V letu 2005 je bilo nujno potrebno dodatno izobraževanje za delo v
aplikacijah Cobiss3 ter za izvajanje območnih nalog (Kamra, digitalizacija).
Delavci so se delavci izobraževali in sodelovali na naslednjih posvetovanjih,
konferencah, seminarjih in tečajih:
•
•
•
•

•
•

•
•

•

1. in 2. februar 2005: IZUM, Maribor, Uporaba programske opreme
COBISS2/Izpisi- statistika, Vlasta Zaberčnik, (tečaj)
3. februar 2005: GEA Collegea, Ljubljana, Kako izdelati letno poslovno
poročilo javnega zavoda, Majda Kotnik-Verčko (seminar)
3. in 4. februar 2005: IZUM, Maribor, Uporaba programske opreme
COBISS2/Izpisi – statistike za izposojo, Jelka Kos, (tečaj)
10. februar 2005: NUK, Ljubljana, srečanje s predsednico konzorcija
COSEC – Naročanje elektronskih publikacij preko konzorcija, Meta
Boštjan, (OOK),
23. in 24. marec 2005: Zveza splošnih knjižnic, Terme Zreče,
Skupščina Zveze splošnih knjižnic, Majda Kotnik-Verčko.
30. marec 2005: NUK, Ljubljana, Primeri dobre prakse pri delu
osrednjih območnih knjižnic v letu 2004, Darja Molnar, Majda KotnikVerčko, (OOK)
11. in 12. maj 2005: NUK, Ljubljana, Ribno pri Bledu, Poslanstvo in
vizija OOK Majda Kotnik-Verčko, (delavnica)¸
2. junij 2005: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za
splošne knjižnice, Knjižničarji spodbujamo branje Meta Boštjan in Darja
Molnar, (posvetovanje)
21. september 2005: NUK, Ljubljana, seja tima OOK, Darja Molnar,
Majda Kotnik-Verčko, (OOK)
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

24. do 29. september 2005: Ekskurzija na Irsko Majda Kotnik-Verčko,
(OOK in NUK)
7. oktober 2005: IZUM, Maribor, prehod knjižnic na COBISS3, Molnar
Darja, Vlasta Zaberčnik,( tečaj)
10. in 11. oktober 2005, IZUM, Maribor, COBISS2/Katalogizacija,Vlasta
Zaberčnik, (tečaj).
10. do 15. oktober 2005, Zveza splošnih knjižnic -strokovna ekskurzija
na Portugalsko, Majda Kotnik-Verčko, izobraževanje direktorjev,
13. in 14. oktober 2005: IZUM, Maribor, COBISS3/zaloga Vončina
Simona in Simona Šuler Pandev, (tečaj)
24. do 26. oktober 2005: Portorož, Kongresni center Bernardin,
Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju, Vlasta
Zaberčnik, Šuler Pandev Simona, Kos Jelka (posvetovanje ZBDS).
9. in 10. november, IZUM, Maribor , konferenca COBISS Meta Boštjan
2 dni in Majda Kotnik-Verčko 1 dan, (konferenca)
16. november 2005: NUK, Ljubljana, Digitalizacija knjižničnega gradiva
in izgradnja digitalnih zbirk, Simona Šuler Pandev, (tečaj)
17. november 2005: Izobraževanje d.o.o., Ravnanje z dokumentarnim
gradivom v pisarni, Tanja Rodošek, (seminar)
23. november 2005; Zveza splošnih knjižnic, Domžale, Majda KotnikVerčko, izobraževanje direktorjev,
24. november 2005, NUK, Ljubljana, Izobraževanje Kamra, Simona
Vončina, (OOK)
2.december 2005: Cobiss3/Nabava, V.3.0: novosti, IZUM, Maribor,
Vlasta Zaberčnik (tečaj)
7. 8. in 9. december 2005: IZUM, Maribor, Uporaba programske
opreme COBISS3/Serijske publikacije, Zaberčnik Vlasta, (tečaj)
22. december 2005: NUK, Ljubljana Sestanek delovnega tima OOK,
Majda Kotnik –Verčko, (OOK).

Sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah, ogledi, sejmi:
• 28. januar 2005, NUK, Ljubljana, seja ZBDS, Vlasta Zaberčnik,
• 24. in 25. januar 2005, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, seja strokovne
komisije za knjižnično dejavnost, Majda Kotnik-Verčko.
• 17. maj 2005: NUK, Ljubljana, seja predsedstva ZBDS, Vlasta
Zaberčnik,
• 9. junij 2005: Strokovna ekskurzija članov DBK, 11 delavcev,
• 13., 14. in 15. junij: Ministrstvo za kulturo projektna skupina, Majda
Kotnik-Verčko,
• 4. 8. 2005: knjižni darovi in doprsni kip: obisk pri prof. Janku
Messnerju (dar kipa J. Messner) Majda Kotnik -Verčko in Simona
Vončina,
• 12. september 2005: predstavitev knjigomata v knjižnici MiranaJjarca
Novo mesto, Darja Molnar in Meta Boštjan.
• 20. oktober 2005: UKM Maribor, seja Sekcije za domoznanstvo,
Simona Šuler Pandev, (seja)
• 19. september 2005: TUŠ planet Celje , Prireditev ob zaključku
slovenskega kjižnega kviza, Jelka Kos
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•
•
•

7. november 2005: Frankfurt po Frankfurtu, obisk sejma Meta Boštjan,
Darja Molnar
1. december 2005: Cankarjev dom Ljubljana, 21. knjižni sejem, Meta
Boštjan
3. november 2005: SRC.SI Ljubljana, izobraževanje za evidenco
prisotnosti na TIME&Space, Tanja Rodošek, (tečaj).

3. KNJIŽNIČNA ZBIRKA
Temeljna naloga vsake knjižnice je pridobivanje, strokovna obdelava,
hranjenje in posredovanje gradiva, s čimer se uresničuje univerzalna
demokratična dostopnost do informacij. Cilj knjižnice je pridobiti čimveč
novega kvalitetnega gradiva.
Koroška osrednja knjižnica je v letu 2005 pridobila gradivo z nakupom,
obveznim izvodom in darovi.
Nakup knjižničnega gradiva se izvaja po določenih kriterijih (standardi za
splošne knjižnice). 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
3.1.1 PRIRAST GRADIVA (glej: poročilo strokovnih služb)
Tudi v letu 2005 je knjižnica obnavljala in dopolnjevala knjižnično zbirko z
nakupi, in sicer s sredstvi občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna
na Koroškem ter Ministrstva za kulturo in z obveznimi izvodi ter darovi.
Prirast gradiva je bil 9.163 enot; od tega je knjižnica v osrednjo zbirko
postavila 7.300 enot, 1.863 enot gradiva pa je dostopno v mreži krajevnih
knjižnic.
Pri nabavi gradiva je knjižnica upoštevala načelo dostopnosti publikacij
(število izvodov istega naslova) in kvaliteto knjižničnih zbirk.
Prirast je za 14% manjši kot v letu 2004)*, nakup pa se je povečal za 5%.
Knjižnična zbirka se je povečala za 7.116 knjig, 673 serijskih publikacij in
1410 enot neknjižnega gradiva.
Knjižnična zbirka šteje 239.620 enot gradiva, od tega: 200.811 knjig, 20.584
serijskih publikacij in 18.255 enot neknjižnega gradiva.
Povprečna cena knjižničnega gradiva, ki jo priznava Ministrstvo za kulturo za
leto 2005, je 5.430 SIT. Koroška osrednja knjižica je z izvajanjem nabavne
politike dosegla povprečno ceno 4.123,20 SIT in kupila več izvodov gradiva.
* Prirast gradiva (10.467 enot) je bil leta 2004 večji zaradi inventarizacije starega
fonda in obveznih izvodov. Nakup novega gradiva v letu 2005 pa je večji za 5 %.
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3.2 RETROSPEKTIVNA OBDELAVA GRADIVA / ELEKTRONSKI KATALOG

Vnos retrospektive (starejšega gradiva, ki ni dostopno v vzajemni bibliografski
bazi) se nadaljuje, saj je v elektronskem katalogu šele cca. 2/3 zbirke.
V letu 2005 je skladno z digitalizacijo in izvajanjem območnih nalog potekal
vnos retrospektive iz posebnih zbirk (2.315 izvodov) ter 4.703 izvodov iz
zbirke starejšega gradiva v skladišču; skupaj 7.018 izvodov.
Elektronski katalog šteje 115.756 naslovov oz. 184.263 enot ali 77%
knjižničnega gradiva, od celotne zbirke je v katalogu 72% gradiva.
3.3 ZNAČILNOSTI UREDITVE KNJIŽNIČNE ZBIRKE
Knjižnična zbirka šteje 239.620 enot gradiva oz. 254.390 (skupno z
neobdelanim, evidentiranim gradivom).
V osrednji knjižnici je 63.198 enot v prostem pristopu (od tega 47.387 v
oddelku z odrasle in 15.811 v oddelku za otroke in mladino), v študijskem
oddelku je 14.707 enot, poleg tega pa še 14.770 enot neobdelanega gradiva,
in 123.297 enot v zaprtem skladišču. V mreži krajevnih knjižnic je 38.418 enot
gradiva.
Knjižnično zbirko je potrebno preveriti glede na Standarde za splošne knjižnice
in temeljne usmeritve programske zasnove.
Strokovnim delavcem so dane vse možnosti (prostor, oprema, kader) za
kvalitetno izgradnjo in upravljanje zbirke.

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,
vendar nakupa opreme zaradi tehničnih težav (vhod) ni bilo mogoče realizirati
v letu 2005 in bodo zahtevna dela opotekala še 2006.
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
Koroška osrednja knjižnica je nadaljevala z odpisom knjižničnega gradiva, kar
zahteva načrtna izgradnja in upravljanje knjižničnih zbirk, saj bo le s
kvalitetno zbirko lahko zadovoljevala potrebe uporabnikov. Pri izločanju je
knjižnica upoštevala NUK-ovo Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega
gradiva in Standarde za splošne knjižnice.
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Izločeno in odpisano
je bilo 10.366 enot uničenega, zastarelega in
izgubljenega gradiva.
Knjižnica Dravograd nam je posredovala 3 enote gradiva, 1 izvod smo uvrstili
v območno zbirko.
Izdelali smo seznam in gradivo ponudili Narodni in univerzitetni knjižnici v
Ljubljani, ki je za svojo zbirko izbrala 273 knjig.
Glede na sestavo zbirke je jasno, da bo morala knjižnico intenzivno začeti z
izločanjem zastarelega ali uničenega gradiva (skladišče).
6 DOMOZNANSKA DEJAVNOST
Namen domoznanske dejavnosti je nuditi uporabnikom čim boljšo informacijo
o vseh relevantnih podatkih za svoje območje in za regijo. Poudarek je na
aktualnih informacijah in tudi na zgodovini regije in občin. Za širši sistem
opravlja evidenco lokalnega gradiva, ki bi bilo sicer izgubljeno in nudi
podrobnejše informacije o regiji, za občinske podsisteme opravlja strokovno
obdelavo lokalnega domoznanskega gradiva in pripravlja ter posreduje
domoznanske informacije.
Koroška osrednja knjižnica evidentira domoznansko gradivo Koroške: zlasti
publikacije občasnih založnikov, polpublikacije, rokopise oziroma vse
domoznansko gradivo, ki sicer v sistemu ne bi bilo zajeto. Po dogovoru z
narodno knjižnico evidentira tudi najvažnejše domoznansko gradivo po izvoru.
Kot knjižnica na obmejnem področju po dogovoru z NUK-om zbira tudi
s1oveniko, ki nastaja pri Slovencih v zamejstvu.
Pridobiva: vse primarno domoznansko gradivo regije in domoznansko gradivo
po izvoru po strogo selektivnem nosilcu.
Obdeluje: domoznansko gradivo, kooperativno z narodno knjižnico.
Članke iz lokalne periodike: obdela vso lokalno periodiko, pri čemer
dogovorjeni izbor člankov vnese v vzajemni katalog z po dogovorjenih
selektivnih merilih, in ostalo periodiko. Pri tem se dogovori z narodno knjižnico
o razdelitvi naslovov periodike, o kriterijih za uvrstitev in o standardih
obdelave.
KOK zbira tudi drobni tisk, rokopise, plakate, itd., vendar tovrstno gradivo
(še) ne obdeluje, ker še ni programskih rešitev za vnos v vzajemni katalog.
Postavitev gradiva: primarno domoznansko gradivo je postavljeno v
posebnem domoznanskem oddelku, praviloma v prostem pristopu. Posebna
dragocena, unikatna gradiva so shranjena po načelih zaščite in varovanja
gradiva. Zelo uporabljeno sodobno gradivo in temeljne monografske
publikacije se nabavijo v več izvodih.
Posredovanje gradiva: domoznansko gradivo je namenjeno predvsem
prezenčni uporabi (razen dvojnic in kopij), medbibliotečni izposoji, izjemoma
pa tudi izposoji na dom (dvojnice).
Lokalna bibliografija Koroške (od l. 1994 dalje v Cobiss-u) vsebuje 26.104
zapisov (člankov).
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Največja sprememba v dolgoletnem razvoju in tradiciji domoznanstva je,
da po dogovoru s knjižnicami območja od l. 2005 dalje KOK izdeluje
bibliografijo le za geografsko geslo Koroška krajina in geslo Slovenska
Koroška v Avstriji: to so naloge, financirane v programu območnosti; in ne
več za vso Koroško.
V letu 2005 je bilo evidentiranih 3.742 časnikov, časopisov in revij, in kreiranih
1.061 člankov , skupaj pa 1.210 zapisov.
Zmanjšanje obsega dela je zahtevalo prerazporeditev nalog in
strokovnih delavk, ki sta prevzeli del posebnih nalog OOK ter
retrospektivno obdelavo posebnih zbirk (vnos v elektronski katalog).
Informacijsko referenčno delo: strokovni delavci so za uporabnike z območja
pripravili 177 zahtevnejših informacij in izposodili 8.130 enot domoznanskega
gradiva. Število izposojenih enot in informacij ne narašča.
Seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami na območju
izvaja KOK tudi s prireditvami in razstavami (v sodelovanju s sorodnimi
kulturnimi zavodi). V letu 2005 so bile
organizirane 4
prireditve z
domoznansko vsebino in 2 obsežni tematski razstavi (v okviru območnih
nalog).
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.
7.1 IZPOSOJA GRADIVA
Knjižnica

(glej: poročilo strokovnih služb)
Leto 2003

Leto 2004
dom

Leto 2004

Leto 2004

čitalnica

SKUPAJ

Enota Prevalje

24.290

23.173

2.793

25.966

Enota Mežica

12.703

12.110

3.000

15.110

Enota Črna na Koroškem

21.164

2.493

18.641

Enota Kotlje

18.897

15.862

5.308

21.170

Enota Žerjav

2.653

1.235

1.000

2.235

486

270

0

270

Enota Strojnska Reka
SKUPAJ MREŽA

761
80.954

509
69.307

0
14.594

509
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
SKUPAJ:

289.084
370.038

278.914

96.208

375.122
459.023

Enota Leše

16.148
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Knjižnica

Leto 2004

Enota Prevalje

25.966

Enota Mežica

15.110

Enota Črna na Koroškem

18.641

Enota Kotlje

21.170

Enota Žerjav

2.235

Leto 2005

Leto 2005

Leto 2005

dom

Čitalnica

SKUPAJ

20.386
15.398
15.697

2.716
3.244
3.114

23.102
18.642
18.811

3.352
556
0
0
12.982
1.491
26.063

16.003
1.720
198
344
78.820
62.569
236.565

27.554
40.536

299.134
377.954

SKUPAJ MREŽA

83.901

Pionirska knjižnica

79.187

Oddelek za odrasle

295.935

12.651
1.164
198
344
65.838
61.078
210.502

OSREDNJA KNJIŽNICA
SKUPAJ

375.122
459.023

271.580
337.418

Enota Leše

270

Enota Strojnska Reka

509

Kazalci : primerjava leto 2003, 2004, 2005
Izposoja /leto
2003
2004
Število enot
370.038
459.023

2005
377.954

%
*82%

337.418

*120%

(124%)

Izposoja /na dom

261.168

Št. enot/mesec:

30.836,5

278.914
( 6%)

38.251,9 31.496,17

Št. enot na preb.M. doline
26.539
Št. enot/ na str. delav./13,5
12

13,9

17,2

14,2

27.410,2
30.836,5

34.001,7
38.251,9

27.996,6
31.486,2

Št. enot/osrednja/str.d. 12

24.090,3

*29.760,1

24.978,8

49,5

56,13

45,48

Št. enot na člana:

*V letu 2005 smo merili le registrirano izposojo, saj je primerjava podatkov
med slovenskimi knjižnicami pokazala, da so nekatere (med njimi tudi naša)
čitalniško izposojo ocenjevale nerealno. To pomeni, da knjižnični delavci niso
bili tako obremenjeni, kot so skušali prikazati; kljub temu je realno izposoja
naraščala za 20%.
Uporabniki knjižnice so si v letu 2005 izposodili za 20% več gradiva na dom
kot v letu 2004, t. j. 337.418.
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7.2 ČLANSTVO
Število članov knjižnice je 8.310 in je naraslo za 1%.
Delež vseh članov na število prebivalcev območja (Mežiška dolina: 26.539) je
31,9%.
Delež članov na število prebivalcev posameznih občin je naslednji:
Ravne - 31,8 % , Prevalje - 20,4%; Mežica – 19%, Črna – 16%.
Z oddaljenostjo od osrednje knjižnice se manjša število članov, zato je
posebej pomembno, da knjižnica razvije kvalitetne zbirke v krajevnih
knjižnicah in izboljša dostopnost gradiva za vse prebivalce svojega območja.
Od skupnega števila članov jih je 19,7 % s širšega območja.
7.3 OBISK
Knjižnico je obiskalo 191.714 obiskovalcev, kar je za 3% več od leta 2004.
Obiskovalcev, ki so uporabljali knjižnično gradivo in opremo, je bilo 181.157
ali za 4% več kot v preteklem letu.
Kazalci uspešnosti:
Število članov
Obisk knjižnice
*brez prireditev
Obisk/mesec:
Obisk/članstvo

2003

2004

7.477
137.939
126.560
11.494,9
18,4

8.177
184.411
172.878
15.367,6
22,5

%

2005

%

110
134
136

8.310
191.714
181.157
15.976,2
23,07

101
103
104
104

Število članov je v letu 2005 naraslo za 1%.
Član knjižnice je obiskal knjižnico 23,1- krat na leto in si povprečno izposodil
2,6 enot gradiva oziroma 45,5 enot gradiva na leto.
Primerjava podatkov za leto 2004 in 2005 kaže, da se je umirila rast obiska
(narašča za 3 oz. 4%). Kazalci o številu članov nakazujejo, da bo morala
knjižnica pripraviti celovit načrt pridobivanja novih članov. Glede na
demografske kazalce nas morajo ti podatki skrbeti.
7.4 REZERVACIJE
Računalniški katalog omogoča uporabnikom, da vidijo, ali 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 2005 smo zabeležili 18.072 rezervacij, od
tega 94 % v osrednji knjižnici.
Izposojenemu gradivu je možno podaljšati rok izposoje ustno, pisno, po
telefonu, po bibliofonu in po internetu. Skupaj je bilo v letu zabeleženih
134.956 transakcij, ki so statistično prikazane kot izposojeno gradivo.
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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 2005 smo opravili 102 naročili.
Medknjižnične izposoje je manj kot v letu 2004, ko se je zmanjšala za
polovico.Razlog za to iščemo v podražitvi poštnih stroškov in kvalitetni ter
zadostni ponudbi gradiva v prostem pristopu.
7.6 UPORABA ČITALNIC IN SVETOVNEGA SPLETA
Statistični podatki kažejo trend upadanja števila obiskovalcev, ki uporabljajo
svetovni splet (13.697, lani jih je bilo še 15.488 ali 13% manj).
Povečalo se je število uporabnikov E-knjižnice (od 4.474 uporabnikov v letu
2004 na 4.802 v letu 2005), medtem ko se je zmanjšalo število uporabnikov
servisov Ebsco host in IUS INFO .
Časopisna čitalnica: 5.047 bralcev, referenčno čitalnico je uporabljalo 878
bralcev in študijsko 1.096 obiskovalcev.
V glasbeni sobi je poslušalo glasbo 86 obiskovalcev.
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 2005 smo
svetovali 166 uporabnikom.
Informatorji so dali 2.243
informacij oz. svetovali in pomagali 1.311
uporabnikom pri iskanju gradiva in informacij; kar je polovico manj kot
predhodno leto (4.923).
Podatki kažejo vse začetne težave KOK ob prehodu knjižnice iz starega
skladiščnega modela knjižnice do sodobnega modela knjižnice, ki je
informacijsko središče.
Knjižnica ima torej obveznosti do celotne javnosti, spremljati mora svoje
uporabnike in njihove zahteve, se odzivati na potrebe okolja in spremljati
spremembe.
8. DELO Z BRALCI / PRIREDITVE IN RAZSTAVE (glej poročilo strokovnih
služb)
V letu 2005 je knjižnica organizirala 245
10.557 obiskovalcev.

prireditev, ki se jih je udeležilo

8. 1. STIKI Z JAVNOSTJO
O svojem delu je knjižnica seznanjala javnost na več načinov: ažurirala je
spletno stran; na radiu, televiziji so bili prispevki o posameznih dogodkih
(odprtje novih prostorov, razstava Tiho tkanje ljudske kulture, otvoritev info
točke CIPS, darovanje knjig vojašnici Celje, prispevek o dr. F.Kotniku in J.
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Kotniku), strokovni delavci sodelujejo z redno rubriko na Koroškem radiu; v
časopisih so izhajali članki in obvestila o kulturnih prireditvah, o obnovi
knjižnice in seznami najbolj branih knjig.

9. IZVAJANJE POSEBNIH NALOG OBMOČNE KNJIŽNICE
Za izvajanje Programa posebnih območnih nalog je Koroška osrednja
knjižnica v letu 2005 po pogodbi št. 3511-04-409210 prejela sredstva v višini
5.916.000 in dosegla naslednje rezultate:
9. 1. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega
gradiva
Koroška osrednja knjižnica je po dogovoru s knjižnicami na območju
koordinirala zbiranje, obdelavo, posredovanje in hranjenje domoznanskega
gradiva.
V skladu z dogovorom s knjižnicami na območju in NUK smo v KOK pridobili,
strokovno obdelali in dokumentirali 560 enot domoznanskega gradiva:
- 275 naslovov oz. 361 izvodov knjig z domoznansko vsebino,
- 72 letnikov oz. 88 izvodov časopisov, časnikov, glasil podjetij in šol iz
vse koroške krajine in iz zamejske Koroške,
- 17 raziskovalnih nalog, 8 diplomskih del in 3 magistrske naloge,
- 2 zgoščenki, 4 DVD-je,
- 77 kosov fotografij.
Pridobili smo tudi 653 enot gradiva, ki ga le evidentiramo, ustrezno zaščitimo
in hranimo v posebnih zbirkah:26 rokopisnih enot (47 kosov), 577 drobnih
tiskov.
Popis posebnih zbirk je večleten projekt; vnos retrospektive je zajel tudi 2.315
enot monografskega in serijskega gradiva iz posebnih zbirk (2.023 enot iz
Kotnikove zbirke, 231 raritet, 34 enot faksimiliranih in bibliofilskih izdaj ter 17
enot iz zbirke Starine).
Strokovni delavki sta pripravili članek za revijo Knjižnica (opis posebnih zbirk).
Informacijsko referenčno delo: strokovni delavci so za uporabnike z območja
pripravili 177 zahtevnejših informacij in izposodili 8.130 enot domoznanskega
gradiva.
Strokovni delavci so izvajali normativno kontrolo in nudili pomoč drugim
knjižnicam pri razreševanju identitete lokalnih avtorjev in gesel: 344 zapisov.
Lokalna bibliografija Koroške (od l. 1994 dalje v Cobiss-u) vsebuje 26.104
zapisov.
Po dogovoru s knjižnicami območja od l. 2005 dalje izdelujemo
bibliografijo le za geografsko geslo Koroška krajina (skupno 11. 288
zapisov), v letu 2005 je bilo kreiranih 552 člankov.
Geslo Slovenska Koroška v Avstriji: skupno 2.569 zapisov, v letu 2005 je bilo
kreiranih 94 člankov. Skupaj je bilo torej kreiranih 646 zapisov, strokovni
delavci so opravili izbor člankov iz 3.742 časnikov, časopisov in revij.
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V letu 2005 je bila izvedena redakcija vseh gesel za Koroški biografski
leksikon (www.rav.sik.si - v elektronski obliki od leta1999); skupaj 83 gesel.
Seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami na območju
izvaja KOK tudi s prireditvami in razstavami (v sodelovanju s sorodnimi
kulturnimi zavodi). V letu 2005 so bile
organizirane 4
prireditve z
domoznansko vsebino in 2 obsežni tematski razstavi:
»Tiho tkanje slovenske ljudske kulture« (o narodopiscu dr. Francu Kotniku in
jezikoslovcu dr. Janku Kotniku) – v sodelovanju z Narodopisnim inštitutom
Urban Jarnik iz Celovca ;
» Z lepimi pozdravi …« - razstava starih razglednic iz zapuščine dr. Julija
Felaherja.
V sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem smo pripravili predstavitev
knjige Rista Stojanovića »Koroška v vrtincu dogodkov ob koncu druge
svetovne vojne v Evropi« in
predstavitev Koroškega zbornika, izvedli smo predstavitev knjige Draga
Druškoviča »Prežihov Voranc – pisatelj in politik« ter pogovor o knjigi »Kako
so močno dihali«: komentarji in kronologija k primeru Petek.
Projekt Kamra: organizirali smo regijski informativni dan, udeleževali smo se
izobraževanja za Kamro - koordinatorka za Kamro in vnašanje vsebin.
Udeležili smo se strokovne ekskurzije na Irsko (projekt Kamra in digitalizacija
domoznanskega gradiva).
V delovno skupino za analizo stanja domoznanske dejavnosti in pripravo
strategije ter v delovno skupino za obdelavo drobnih tiskov in obdelavo
rokopisov smo vključili dve strokovni delavki KOK (Simona Šuler Pandev in
Darja Molnar).
V letu 2005 smo dosegli letne cilje in delno uresničili tudi cilje v okviru
posebnih nalog: hranjenje in dostopnost koroškega domoznanskega gradiva
kot sestavnega dela slovenske pisne dediščine ter ohranjanje in razvijanje
zavesti o identiteti Koroške.
9. 2. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega
gradiva in informacij:
Letni cilji:
Koroška osrednja knjižnica je v letu 2005 načrtovala za potrebe območne
funkcije 3.800 enot gradiva, pridobljenega z obveznim izvodom (2.800 enot
knjižnega in 1.000 enot periodike).
Obseg:
Knjižnica je v letu 2005 prejela 5.234 naslovov knjižničnega gradiva, od tega
927 naslovov serijskih publikacij in 27 naslovov AV gradiva.
Pridobivanje in izgradnja in upravljanje območne knjižnične zbirke zajema:
- prevzem obveznega izvoda,
- izbor in statistične evidence,
- formalna in vsebinska obdelava gradiva,
- oprema gradiva (ovijanje s folijo, nalepka s črtno kodo, zaščitna nalepka)
- zaščita gradiva in vezava (mape),
- kompletiranje serijskih publikacij .
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Učinki:
Koroška osrednja knjižnica je v območno zbirko vključila 3.293 enot
knjižničnega gradiva in ga strokovno obdelala, s čimer je omogočila dostop
do gradiva in informacij vsem uporabnikom z območja.
Bibliografska obdelava gradiva za potrebe območne funkcije: kreiranih je
bilo 612 zapisov, 344 normativnih zapisov in prevzetih 3.866 zapisov.
Pri izboru gradiva je upoštevala kriterij kvalitete in zagotovila uporabnikom s
širšega območja dostop do pretežnega dela slovenske založniške produkcije.
Gradivo je primerno zaščiteno (folija, zaščitne nalepke, mape, ipd.) in
hranjeno (klimatski pogoji v zaprtem skladišču: npr. vezani letniki periodike).
Posredovanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva
in informacij
Po statističnih evidencah za leto 2005 ima knjižnica 19,7% uporabnikov s
širšega območja, ki so si izposodili 72. 357 enot gradiva ali 19,1% od vsega
izposojenega gradiva.
Število prvič vpisanih novih članov s širšega območja je 36,5%.
Informacijsko referenčno delo (zahtevnejše informacije): 283 zahtevnejših
informacij.
9.3 Strokovna pomoč knjižnicam na območju
Sodelovanje s knjižnicami na območju postaja intenzivnejše; razvijanje
skupnih projektov je sicer šele v povojih, kljub temu pa menimo, da so začetki
ob tako skromnem financiranju vzpodbudni.
Koroška osrednja knjižnica obvešča knjižnice svojega območja Dravograd,
Radlje, Slovenj Gradec po e-pošti, telefonu, z osebnimi obiski.
Izmenjava izkušenj je vzajemna; vodje oddelkov sta si ogledali in dobili
nasvete glede uvajanja novih storitev v knjižnici – knjigomata v Knjižnici
Ksaverja Meška Slovenj Gradec.
KOK Ravne na oglasni deski redno objavlja obvestila in napovednike
kulturnih prireditev osrednjih knjižnic, o drugih novostih obvešča na sestankih
strokovnih delavcev.
Rezultat takega dela so:
- delovni obisk Knjižnice Ksaverja Meška (25. 1. 2005) – predstavitev
procesa nabave knjižničnega po novi zakonodaji (javna naročila), izločanje
in odpis gradiva ter uvajanje programskih novosti COBISS3/nabava.
- domoznanska delavnica: Obdelava člankov za vzajemno bazo COBIB:
oblikovanje enotnih geografskih gesel (za območje Koroška). Predstavitev
zgodovine izvajanja domoznanstva in Lokalne bibliografije Koroške.
Delavnice so se udeležile bibliotekarke iz vseh treh knjižnic na območju.
- predstavitev območne knjižnice (postavitev in organizacija zbirk, posebej
domoznanske)
za knjižnico Velenje.
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Skupni sestanek s knjižnicami na območju je bil 15. 11. 2005. Koroška
osrednja knjižnica je pripravila poročilo o izvajanju posebnih nalog ter
predstavila predlog Programa posebnih nalog za leto 2006, s katerim so se
knjižnice strinjale in dale tudi svoje predloge.
KOK je sodelovala tudi s šolskimi knjižnicami na območju (skupni projekti:
kviz, Moja najljubša knjiga, nasvet - pomoč posameznim knjižničarjem).
Začeli so se dogovori o skupnem razvoju bibliopedagoških dejavnosti: 29.
avgusta 2005 je Koroška osrednja knjižnica sodelovala pri študijskem
srečanju knjižničarjev osnovnih šol s širšega območja.
Na teh srečanjih smo se pogovarjali o vrednotenju mladinske literature v
slovenščini, kaj sodi v knjižnico in kaj ne, kakšne oblike sodelovanje že
potekajo pri razvoju knjižničnih zbirk šolskih in splošnih knjižnic, kakšne bi še
lahko potekale, da bi bilo sodelovanje še boljše, saj gre za iste mlade
uporabnike.
Sodelovanje s Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu poteka predvsem pri
izvedbi in organizaciji nakupa knjižničnega gradiva za zamejce. KOK je dala
pobudo, da so koroški knjižničarji (DBK) celovško knjižnico tudi obiskali.
Prav ta način sodelovanje vzpodbuja tudi povezovanje na kulturnem področju
(predavanje dr. Mirka Messnerja o Prežihu, sodelovala tudi Prosvetna zveza,
dr. Janko Malle).
9. 4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva:
Koroška osrednja knjižnica je nadaljevala z odpisom knjižničnega gradiva, kar
zahteva načrtna izgradnja in upravljanje knjižničnih zbirk, saj bo le s
kvalitetno zbirko lahko zadovoljevala potrebe uporabnikov. Pri izločanju je
knjižnica upoštevala NUK-ovo Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega
gradiva in Standarde za splošne knjižnice.
Izločeno in odpisano
je bilo 10.366 enot uničenega, zastarelega in
izgubljenega gradiva.
Knjižnica Dravograd nam je posredovala 3 enote gradiva, 1 izvod smo uvrstili
v območno zbirko.
Izdelali smo seznam in gradivo ponudili Narodni in univerzitetni knjižnici v
Ljubljani, ki je za svojo zbirko izbrala 273 knjig.

10. PREHOD KNJIŽNIC NA COBISS3, V3.0
Prehod knjižnic na 3.0 verzijo programske opreme Cobiss je zaradi
obsežnega izobraževanja izredno zahteven in se je treba nanj pripraviti.
Prednost pri prehodu na Cobiss3 imajo knjižnice, ki Cobiss3 že uporabljajo
(KOK uporablja segment Cobiss3/nabava).
Prehod zahteva zamenjavo terminalov z zmogljivimi osebnimi računalniki z
ustrezno programsko opremo. Knjižničarji se morajo udeležiti predpisanih
tečajev za delo v novem programskem okolju.
KOK je leta 2005 med knjižnicami, ki delajo v testni bazi, del izobraževanja
delavcev je izveden, IZUM pa je v konec septembra prenesel lokalni
računalnik (strežnik Alpha) v Maribor. Prehod je prinesel veliko
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komunikacijskih težav pri vzdrževanju zelo zahtevne lokalne računalniške
mreže, za katero mora knjižnica skrbeti sama (zaščita sistema pred virusi,
požarni zid, varovanje in hranjenje podatkov).
V lokalni računalniški mreži je: 52 računalnikov z monitorji, 14 terminalov, 8
laserskih tiskalnikov, 8 optičnih čitalcev , 1 LCd projektor, 4 barvni tiskalniki; 3
strežniki (požarni zid) ter 4 usmerjevalniki v enotah (nadgradnja linij in
priključek ADSL).

11. OBNOVA KNJIŽNICE
Obnova knjižnice – ravenskega gradu je bila tudi v l. 2005 prioritetna
naloga knjižnice, saj gre za dolgoročno reševanje prostorskega problema
osrednje območne knjižnice.
Pridobitev ustreznih funkcionalnih površin ( po zaključeni 1. in 2. fazi) 2.3254
m2 (bruto 3130 m2) in 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.
Nerealiziran je ostal projekt grafičnih označb in usmerjevalnih napisov, zelo
zahteven je projekt varovanja in zaščite gradiva ter nabava knjigomata.
Neodpravljene pomanjkljivosti so posredovane Občini Ravne na Koroškem
za zaključno poročilo o obnovi.

Majda Kotnik-Verčko, prof.
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12. POROČILA STROKOVNIH SLUŽB
12. 1. DOPOLNJEVANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE
POROČILO ZA LETO 2005 (Darja Molnar, vodja Oddelka za nabavo in
obdelavo)

a) PRIRAST GRADIVA PO NAČINU NABAVE
Način dobave

Matična
knjižnica

Nakup / Ministrstvo za kulturo
Nakup / občine
SKUPAJ NAKUP:
Obvezni
Darovi*
Zamenjave
SKUPAJ inventarizirano
Neinventarizirano
SKUPAJ invent. + neinvent.

Enote
1.384
2.140
3.524
3.293
483
0
7.300
1.153
8.453

19
1.823
1.842
0
21
0
1.863
50
1.913

Skupaj
1.403
3.963
5.366
3.293
504
0
9.163
1.203
10.366

Prirast knjižničnega gradiva v letu 2005 je 10.366 enot, inventarizirano 9.163.
. Pri nabavi je knjižnica upoštevala načelo dostopnosti publikacij (število izvodov
istega naslova) in kvaliteto knjižničnih zbirk.
Knjižnična zaloga je dosegla 239.620 enot inventariziranega gradiva, od tega:
200.811 knjig, 20.584 serijskih publikacij in 18.255 enot neknjižnega gradiva.
(Neinventarizirano: 14.770 enot, t.j. del fotografskega gradiva, rokopisno gradivo in
drobni tiski).
Zaloga inventariziranega in neinventariziranega gradiva je 254.390 enot.

PRIRAST GRADIVA PO VRSTI GRADIVA IN NAČINU NABAVE
Gradivo
Knjige
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
SKUPAJ inventarizirano
Neinventarizirano
SKUPAJ invent. + neinv.

Nakup
Nakup Obvezni
MK
občine
1.039 2.868
2.843
96
27
438
268 1.068
12
1.403 3.963
3.293
0
50
0
1.403 4.013
3.293

Dar*
366
76
62
504
653
1.734

Skupaj
7.116
673
1.410
9.163
703
9.866
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PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA
Način dobave

Matična
Knjižnica

Nakup / Ministrstvo za kulturo
Nakup / občine
SKUPAJ:
Obvezni izvodi
Dar*
Zamenjave
SKUPAJ:

Enote
1.020
1.432
2.452
2.843
345
0
5.640

Skupaj

19
1.436
1.455
0
21
0
1.476

1.039
2.868
3.907
2.843
366
0
7.116

PRIRAST PERIODIKE
Način nabave

Matična
knjižnica

Nakup
Obvezni
Ministrstvo za kulturo
Dar*
Zamenjave
SKUPAJ inventarizirano:
Neinventarizirano**
SKUPAJ invent.+neinvent.

Enote

Skupaj

27
438
96
76
0
637
0
637

0
0
0
0
0
0
50
50

27
438
96
76
0
637
50
687

Matična knjižnica
681
12
268
62
0
1.023
653

Enote
387
0
0
0
0
387
0

Skupaj
1.068
12
268
62
0
1.410
653

1.676

387

2063

PRIRAST NEKNJIŽNEGA GRADIVA
Način nabave
Nakup
Obvezni izvodi
Ministrstvo za kulturo
Dar
Zamenjave
SKUPAJ inventarizirano:
Neinventarizirano*
SKUPAJ invent.+ neinv.

* neinventarizirano drobni tiski in rokopisi in del fototeke
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DOMOZNANSKA DEJAVNOST
Pridobili, strokovno obdelali in dokumentirali smo 560 enot gradiva:
-

275 naslovov oz. 361 izvodov knjig z domoznansko vsebino,
72 letnikov oz. 88 izvodov časopisov, časnikov, glasil podjetij in šol iz vse
koroške krajine in iz zamejske Koroške,
17 raziskovalnih nalog, 8 diplomskih del in 3 magistrske naloge,
2 zgoščenki, 4 DVD-je
77 kosov fotografij

Pridobili smo tudi 653 enot gradiva, ki pa ga nismo inventarizirali, ker nam
računalniški programi tega ne dopuščajo. To gradivo pa je evidentirano:
-

26 rokopisnih enot (47 kosov),
577 drobnih tiskov.

Lokalna bibliografija Koroške (vzajemna baza COBISS od leta 199425.043 zapisov (Priloga št. 1).
ČLANKI PO OBČINAH
2005
Črna (občina)
36
Mežica (občina)
40
Prevalje (občina)
60
Ravne (občina)
230
Mežiška dolina
49
Koroška krajina
552
Slovenska Koroška v
94
Avstriji
Drugo
SKUPAJ
1.061

) vsebuje

Vsi v COBISS-u
753
442
721
4.031
318
11.288
2.569
5.982
26.104

V letu 2005 je bilo evidentiranih 3.742 časnikov, časopisov in revij, strokovni delavci
so kreirali 1.210 zapisov.
Koroški biografski leksikon v elektronski obliki (1999(www.rav.sik.si).
Leta 2005 je bila opravljena redakcija vseh gesel.
Razstave in prireditve:
- razstave:
- prireditve:

) 83 gesel

2
19 z domoznansko vsebino, od tega
4 pripravil Domoznanski oddelek
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RETROSPEKTIVNI VNOS GRADIVA
Nadaljeval se je vnos retrospektive v matični knjižnici, in sicer vnos posebnih zbirk in
zbirke v skladišču.
Posebne zbirke:
2.315
- Kotnikova zbirka
2.023
- raritete
231
- faks. in bibliof. izdaje
34
- miniaturke
10
- starine
17
Skladišče:
4.703
SKUPAJ:
7.018
Lokalni katalog šteje 115.756 naslovov oz. 184.263 enot ali 77% knjižničnega
gradiva.
ZBIRKA
Knjižnična zbirka šteje 239.620 enot inventariziranega gradiva oz 254.390
inventariziranega in neinventariziranega gradiva.
Sestava zbirke:
Oddelek za odrasle
V Oddelku za odrasle je v prostem pristopu skupaj 47.387 enot knjižničnega gradiva.
Gre za aktualno knjižno gradivo z letnico uvrstitve v zbirko 1992 in sicer:
- 33.288 enot strokovnega gradiva (UDK od 0 – 9)
- 14.099 enot leposlovja
2.660 enot domoznanskih dvojnic
2.637 enot neknjižnega gradiva (zgoščenke, zvočne in videokasete, CDROMI)
1.105 enot referenčnega gradiva
Mladinski oddelek
V Mladinskem oddelku je skupaj 15.811 enot knjižničnega gradiva in sicer:
- 11.626 enot v prostem pristopu
- 3.009 enot v skladišču
- 1.176 enot neknjižnega gradiva (zgoščenke, zvočne in videokasete, CD-ROMI)
Skladišče (depo):
V skladišču je skupaj 123.297 enot gradiva in sicer:
- 92.422 enot knjižnega gradiva
- 20.534 enot periodike
- 8.126 Potujoči oddelek
- 2.215 PKLS odrasli
V posebnem, varovanem delu skladišča je tudi rokopisna zbirka, ki je del študijskega
oddelka.
Enote (krajevne knjižnice)
V enotah Koroške osrednje knjižnice je skupaj 38.418 enot gradiva.
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ZBIRKA – Stanje 31.12.2005
Oddelek
PROSTI PRISTOP
ODD. ZA ODRASLE
Stroka
Leposlovje
Referenčna
Neknjižno
DZ dvojnice
MLAD. ODD.
Skladišče
Prosti pristop
ENOTE
SKLADIŠČE
Knjižno grad.
Periodika
Potujoči odd.
PKLS-odrasli
ŠTUDIJSKI ODD.
Posebne zbirke
- Prežihova s.
- Suhodloč.s.
- Kotnikova
- raritete, bibliof. izd.,
miniaturke
- starine
Artoteka
Rokopisi
Fototeka
Domozn. zbirka
Drobni tiski
SKUPAJ

Progr.zasn.
št. izv.
100.000
50.000
32.000
10.000
4.000
4.000
2.500
11.000
3.000
7.000
40.000

Inventar.

Neinvent. Skupaj

101.616
47.387
33.288
14.099
1.105
2.637
2.660
15.811
3.009
11.626
38.418

101.616
47.387

123.297

19.000
4.000
150
130
1.800
1.850

123.297
92.422
20.534
8.126
2.215
14.707
7.192
178
130
2.570
847

150

105
153

15.000

3.209
7.515

90.000
60.000
30.000

239.620

15.811
38.418

14.770
7.187

29.477
14.379
178
130
2.570
847

301
154
1.528
5.204

406
307
1.528
8.413
7.515
7.583
254.390

7.583
14.770

Datum, 13.1.2006
IZLOČANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN ODPISI 2005
V letu 2005 smo nadaljevali z načrtovanim odpisom knjižničnega gradiva. Pri tem
smo se ravnali po Pravilniku za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK,
upoštevali Pravilnik o odpisu knjižničnega gradiva Koroške osrednje knjižnice in
Normative in standarde za splošnoizobraževalne knjižnice.
Izločili smo 10.366 enot uničenega, izgubljenega in zastarelega gradiva in sicer
9.429 enot v matični knjižnici (9.164 monografij, 134 periodike, 131 neknjižnega
gradiva, v mladinskem oddelku 215) in 937 enot gradiva v enotah KOK (32 Mežica,
135 Prevalje, 55 Potujoči oddelek, 33 Črna, 21 Kotlje in 446 Strojnska Reka).
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Povprečna cena knjižničnega gradiva po podatkih Ministrstva za kulturo RS za leto
2005 je 5.430 SIT, povprečna cena zaloge knjižničnega gradiva Koroške osrednje
knjižnice za leto 2005 pa je 4.123,20 SIT.
Izločeno gradivo smo ponudili Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ki je za
svojo zbirko iz našega izločenega gradiva izbrala 273 knjig.
KNJIŽNI DAR TUJIH KNJIG (g. Sedar Damjan)
DATUM PREJEMA: 27. julij 2005
ŠTEVILO GRADIVA: 4.169
SPECIFIKACIJA:
Jezik
Leposlovje Stroka
Angl.
1.179
217
Nem.
990
811
Drugi *
CD in kasete
SKUPAJ

SKUPAJ
1.396
1.842
885
46
4.169

* francoski, španski, nizozemski, češki, poljski, slovaški,italijanski, madžarski,
romunski, portugalski, skandinavski jeziki
Izbor gradiva je opravljen, cca. 500 izvodov bo obdelanih v letu 2006.

12. 2. IZPOSOJA
POROČILO ZA LETO 2005 (Meta Boštjan, vodja izposoje)
IZPOSOJA
Knjižnica
Enota Prevalje
Enota Mežica
Enota Črna na
Koroškem
Enota Kotlje
Enota Žerjav
Enota Leše
Enota Strojnska Reka
SKUPAJ MREŽA
Pionirska knjižnica
Oddelek za odrasle
MATIČNA
KNJIŽNICA
SKUPAJ:

Leto 2004 Leto 2004 Leto 2004
Leto 2005 Leto 2005 Leto 2005
DOM
ČIT
SKUPAJ
DOM
ČIT
SKUPAJ
23.173
2.793
25.966
20.386
2.716
23.102
12.110
16.148

3.000
2.493

15.110
18.641

15.862
1.235
270
509
69.307
72.549
206.365

5.308
1.000
0
0
14.594
6.638
89.570
96.208

21.170
2.235
270
509
83.901
79.187
295.935
375.122

110.802

459.023

278.914
348.221

15.398
15.697
12.651
1.164
198
344
65.838
61.078
210.502
271.580
337.418

3.244
3.114

18.642
18.811

3.352
556
0
0
12.982
1.491
26.063
27.554

16.003
1.720
198
344
78.820
62.569
236.565
299.134

40.536

377.954
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ČLANSTVO
Enota
Enota Prevalje
Enota Mežica
Enota
Črna
na
Koroškem
Enota Kotlje
Enota Žerjav
Enota Leše
Enota Strojnska reka
MREŽA SKUPAJ:
Pionirska knjižnica
Oddelek za odrasle
MATIČNA
KNJIŽNICA
SKUPAJ:

Leto 2004

Leto 2005
233
322
197

322
299
251

198
43
31
55
1.079
1.033
6.065
7.098

229
47
32
56
1.236
1.074
6.000
7.074

8.177

8.310

Članstvo po občinah:
a) 3.932 občanov občine Ravne na Koroškem
b) 1.342 občanov občine Prevalje
c) 786 občanov občine Mežica
d 612 občanov občine Črna na Koroškem
e) 494 občanov občine Dravograd
f) 116 občanov občine Radlje ob Dravi
g) 623 občanov občine Slovenj Gradec
h) 47 občanov občine Mislinje
i) 121 občanov občine Muta
j) 16 občanov občine Podvelka
k) 89 občanov občine Vuzenica
l) 8 občanov občine Ribnica na Pohorju
m) 124 občanov drugih slovenskih občin.
OBISK
Mreža skupaj
Osrednja knjižnica
Prireditve
SKUPAJ:

Leto 2004
29.757
143.121
172.878
11.533
184.411

Leto 2005
28.977
152.180
181.157
10.557
191.714
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REZERVACIJE
V letu 2005 smo zabeležili:
Mreža (enote):937
Oddelek za odrasle:15.478
Mladinski oddelek:1.657
Matična knjižnica skupaj:17.135
SKUPAJ: 18.072
PODALJŠANJE
Izposojenemu gradivu je možno podaljšati rok izposoje ustno, pisno, po telefonu, po
bibliofonu in po internetu.
V letu 2005 smo zabeležili:
Mreža (enote):23.136
Oddelek za odrasle:93.194
Mladinski oddelek:18.626
Matična knjižnica skupaj:111.820
SKUPAJ:134.956
Preko bibliofona je bilo podaljšanih 454 enot gradiva, od tega 275 v Oddelku za
odrasle, 90 enot v Mladinskem oddelku, 44 enot v Enoti Prevalje, 11 enot v Enoti
Mežica, 8 enot v Enoti Črna na Koroškem, 26 enot v Enoti Kotlje in 0 enot v Enoti
Žerjav).
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
V letu 2005 smo opravili 102 naročila, od tega smo izposodili drugim knjižnicam 81
enot gradiva in 36 fotokopij, iz drugih slovenskih knjižnic smo si izposodili 21 enot
gradiva in 20 fotokopij, iz tujine pa 3 enote gradiva, skupaj 105 enot gradiva in 56
fotokopij.
UPORABA ČITALNIC IN SVETOVNEGA SPLETA
Svetovni splet je uporabljalo 13.697 uporabnikov, E-knjižnico 4.802 uporabnikov,
elektronske storitve servisov Ebsco host 15 in IUS INFO 58 uporabnikov.
V glasbeni sobi je poslušalo glasbo 86 obiskovalcev, izobraževanje in uvajanje pa
smo imeli za 166 uporabnikov.
Časopisno čitalnico je obiskalo 5.047 obiskovalcev, referenčno čitalnico 878 in
študijsko čitalnico 1.096 obiskovalcev.
POMOČ IN SVETOVANJE PRI ISKANJU GRADIVA IN INFORMACIJ
V letu 2005 smo z informacijskim opismenjevanjem pomagali166 uporabnikom
(izobraževali smo jih za iskanje po elektronskih virih).
Informatorji so dali 2.243 zahtevnejših informacij oz. svetovali in pomagali 1.311
uporabnikom pri iskanju gradiva in informacij.
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DELO Z BRALCI
V letu 2005 je bilo:
4 razstavni kotički za mladino, 841 obiskovalcev;
7 razstav za odrasle, 2.366 obiskovalcev, skupaj: 11 razstav, 3.207 obiskovalcev,
55 pravljičnih ur z ustvarjalnimi delavnicami v Mladinskem oddelku, 722 otrok ; 3 ure
pravljic z ustvarjalnimi delavnicami v enoti Žerjav, 34 obiskovalcev; skupaj 58
pravljic, 756 otrok;
19 literarnih večerov in drugih prireditev, 1242 obiskovalcev;
1 srečanje z mladinskim pisateljem Primožem Suhodolčanom, 70 otrok;
2 pravljični igra za otroke, 185 otrok in 94 odraslih;
8 »Knjižnih čajank«, 120 obiskovalcev;
43 organiziranih predstavitvenih ogledov knjižnice za mladino, 1.116 obiskovalcev;
26 organiziranih predstavitvenih ogledov knjižnice za mladino (815 obiskovalcev), 6
v enoti Kotlje (131 obiskovalcev), 6 v enoti Črna (120 obiskovalcev) ter 5 v enoti
Žerjav (50 obiskovalcev)
85 organiziranih predstavitvenih ogledov knjižnice za odrasle, 1.444 obiskovalcev;
skupaj: 128 organiziranih predstavitvenih ogledov; 2.560 obiskovalcev;
Med temi skupinami so bili: Društvo gluhih in naglušnih Ravne, dvakrat CUDV Črna,
skupina otrok iz Centra za socialno delo, skupina učiteljev slovenščine iz Avstrije,
veleposlanik g. Inzko z gosti, Zlati bralni značkarji Ljubljana, Zveza prijateljev mladine
Ljubljana, Podelitev Cankarjevih priznanj, Metod Milač z družino iz ZDA, Učitelji iz
Italije, Metal Ravne in poslovni partnerji, Lesna TIP Otiški vrh - zaključek in ogled
knjižnice, vrtci, osnovne šole, srednje šole, visoka šola Slovenj Gradec, Filozofska
fakulteta, knjižnice, druge ustanove, posamezniki in družine.
1 knjižni kviz, 534 otrok;
12 knjižnih ugank, 1.514 otrok;
akcija »Moja najljubša knjiga« (poteka do aprila 2006), glasovala 402 otroka;
4 drugih prireditev za mladino, 73 obiskovalcev;
V letu 2005 smo
obiskovalcev.

organizirali 245

prireditev, ki se jih je udeležilo 10.557

DELO Z MLADIMI BRALCI
PRAVLJIČNE URE IN DELAVNICE
Namenjene so otrokom od 4. do 10. leta starosti. Popestrimo jih z risanjem,
barvanjem, izrezovanjem, lepljenjem, sestavljanjem, dopolnjevanjem risb, glasbo,
petjem, igranjem vlog, ugankami … Vsako sredo je bila ura pravljic z ustvarjalno
delavnico v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana – skupaj 51 ur in 4 dopoldanske
ure pravljic z OŠ Prežihovega Voranca; po en petek v novembru in decembru pa so
bile dopoldanske ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami v enoti Žerjav – skupaj 3
ure. Na delavnicah so otroci izdelovali okraske, voščilnice in razne uporabne
predmete iz različnih materialov, barvali, risali, izdelali lastno knjigo, ilustrirali
slikanico, izdelali in okrasili ladjo iz lepenke, igrali vloge junakov iz pravljic…
Udeležba: 756 otrok.
SLOVENSKI KNJIŽNI KVIZ 2005 »IVAN CANKAR IN LJUBLJNA Z OKOLICO TER
NOTRANJSKA«
Povezali smo šolske knjižničarje Mežiške doline za reševanje knjižnega kviza.
Sodelovali so učenci nižje in višje stopnje vseh osnovnih šol Mežiške doline:OŠ
Prežihovega Voranca, OŠ Koroški jeklarji in OŠ Juričevega Drejčka z Raven na
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Koroškem, OŠ Franja Goloba s Prevalj, OŠ Mežica in OŠ Črna na Koroškem.
Reševanje se je začelo marca z razdelitvijo vprašalnikov, navodil za reševanje in
dodatne literature. S šolskimi knjižničarji smo se dogovorili o poteku in načinu
reševanja, roku za oddajo rešitev in žrebanju nagrajencev. To je potekalo 10.
septembra na vseh osnovnih šolah, nagrajencem pa smo podarili izlet v Celje, ogled
filma in organizirano vodenje po zakulisju kinodvorane v Planetu Tuš. Na izletu smo
izžrebali glavno nagrajenko knjižnega kviza, Mojco Šipek iz OŠ Mežica, ki se je 4.
oktobra udeležila državne zaključne prireditve v Ljubljani. Pri reševanju kviza je
sodelovalo 534 učencev osnovnih šol, na zaključni ekskurziji pa se nam je pridružilo
50 udeležencev.
KNJIŽNE UGANKE
Pripravimo jih mesečno in jih razdelimo po vseh enotah in v mladinskem oddelku
Koroške osrednje knjižnice. Namenjene so otrokom od 1. do 5. razreda OŠ.
Pripravili smo 12 knjižnih ugank in razdelili 72 nagrad. Uganko je rešilo: 1.514 otrok.
PRAVLJIČNi PREDSTAVi
8. 6. 2005:
Ob zaključku ur pravljic smo pripravili lutkovno predstavo Rdeča kapica v izvedbi
učencev OŠ Prežihovega Voranca pod mentorstvom ge. Sandre Slatinšek Mlakar.
Udeležba: 79 otrok in 38 odraslih, skupaj 117 obiskovalcev.
14. 12. 2005:
V predprazničnem času smo otrokom pripravili srečanje z lutkarico Jano Stržinar z
naslovom Zimska zgodba. Udeležba: 106 otrok, 56 odraslih, skupaj 162
obiskovalcev.
.
VRTEC IN ŠOLA NA OBISKU
V letu 2005 je Pionirsko knjižnico Leopolda Suhodolčana in druge enote obiskalo 43
skupin, ki so štele 1.116 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 29 skupin, to je 725
učencev in dijakov.
Knjižnico je obiskala tudi skupina 31 študentov iz Strokovne šole Slovenj Gradec.
RAZSTAVNI KOTIČKI V PIONIRSKI KNJIŽNICI LEOPOLDA SUHODOLČANA :
• 3 razstavni kotički«Moja najljubša knjiga«:
- od 24. oktobra do 4. novembra: 236 obiskovalcev;
- od 28. novembra do 9. decembra: 196 obiskovalcev;
- od 27. decembra do 6. januarja: 179 obiskovalcev;
skupaj: 611 obiskovalcev.
• Razstavni kotiček ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic z naslovom »Moja,
moja knjižnica« od 14. do 26. novembra: 230 obiskovalcev.
Skupaj si je 4 razstave ogledalo 841 obiskovalcev.
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DELO Z ODRASLIMI BRALCI
SLOVENSKI DNEVI KNJIGE
Ob Slovenskih dnevih knjige od 18. do 23. aprila 2005 so lahko vsi, ki so že dobili
opomin pred tožbo, vrnili knjige brez stroškov plačila opominov. 132 uporabnikov je
vrnilo 459 enot gradiva.
Vojašnici Celje smo svečano podarili 500 knjig.
Knjižne čajanke se je udeležilo 15 udeležencev.
Na knjigoveški delavnici je bilo 14 udeležence.

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 2005 smo pripravili 8
čajank. Udeležba: 120 obiskovalcev
KNJIŽNI VRTILJAK
V sodelovanju s Koroškim radiem Slovenj Gradec smo tedensko pripravljali
predstavitve knjig za oddajo »Knjižni vrtiljak«. V letu 2005 smo v 43 oddajah
predstavili 86 knjig.
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (17. do 22. oktober)
V Koroški osrednji knjižnici smo pripravili Knjižno čajanko »Srebrne niti« 15
udeležencev. Likovno razstavo Društva upokojencev Ravne si je ogledalo 185
obiskovalcev. V knjižnico se je brezplačno včlanilo 53 članov. Knjižnico si je ogledalo
109 obiskovalcev (4 skupine). 31 obiskovalcev je uporabljalo računalnike ob pomoči
informatorjev. Pripravili smo tudi razstavo in predavanje Brigite Paar «Čili&Cukr«.Na
predavanju je bilo 38 obiskovalcev, razstavo pa si je ogledalo 200 obiskovalcev,
skupaj 631 udeležencev.
DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC (20. november 2005)
Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic smo pripravili predstavitev pesniške zbirke
Milene Cigler Gregorc »Dar histerije«. Pripravili smo tudi dve razstavi. V mladinskem
oddelku »Moja, moja knjižnica«, ki si jo je ogledalo 230 obiskovalcev; v oddelku za
odrasle pa »Tiho tkanje slovenske ljudske kulture« narodopisec dr. Franc Kotnik
(1882-1955) in jezikoslovec dr. Janko Kotnik (1885-1975), ki si jo je ogledalo 214
obiskovalcev.
V ponedeljek, 21. novembra je 20 otrok iz vrtca Solzice v zrak spustilo balone s
pozdravi.
TA VESELI DAN KULTURE – DAN ODPRTIH VRAT
V soboto, 3.12. 2005 se je brezplačno včlanilo v knjižnico 5 članov (na novo in
podaljšanje).
Ta dan so potekali tudi ogledi in predstavitev knjižnice. Knjižnico si je ogledala
skupina 30 študentov Filozofske fakultete v Ljubljani.
LITERARNI VEČERI IN DRUGE PRIREDITVE
20. januar 2005 ob 19. uri
Predstavitev monografije INTANTO Vide Slivniker, 90 obiskovalcev.
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4. marec 2005 ob 19. uri
Predstavitev knjige – zbirke songov Blaža Prapotnika BLAŽEV ŽEGEN, 30
obiskovalcev.
5. maj 2005 ob 19. uri
Predavanje Ivana Mohoriča »SANGRAAL«, 65 obiskovalcev.
12. maj 2005 ob 18. uri
Predstavitev knjige Rista Stojanovića KOROŠKA V VRTINCU DOGODKOV OB
KONCU DRUGE SVETOVNE VOJNE V EVROPI, 55 obiskovalcev.
20. maj 2005 ob 19. uri
Potopisno predavanje Damjana in Mateje Gutman »TAJSKA S CUNAMIJEM«, 35
obiskovalcev.
25. maj 2005 ob 19. uri
Predstavitev knjige »OZDRAVIMO BOLEČINE HRBTA«, ki jo je predstavil prevajalec
Miran Šubelj Sagmeister, 30 obiskovalcev.
3. junij 2006 ob 19. uri
Predstavitev knjige Marjana Kolarja ROBINZONOVA ZASTAVA, 38 obiskovalcev.
10. junij 2005 ob 19. uri
Predstavitev KOROŠKEGA ZBORNIKA, 20 obiskovalcev.
17. junija 2005 ob 19. uri
Predstavitev knjige Saše Fužir MUŠJA KRALJICA, 53 obiskovalcev.
12. julij 2005 ob 17. uri
Predstavitev knjige Draga Druškoviča PREŽIHOV VORANC - PISATELJ IN POLITIK,
58 obiskovalcev.
22. september 2005 ob 19. uri
Predstavitev romana Petra Petroviča LISIČINA, 45 obiskovalcev.
29. september 2005 ob 19. uri
Pogovor o knjigi »KAKO SO MOČNO DIHALI: komentarji in kronologija k primeru
Petek«, 50 obiskovalcev.
12. oktober 2005 ob 18. uri
Predstavitev strokovne knjige Marije Vačun Kolar MLADI BRALEC, 20 obiskovalcev.
21. oktober 2005 ob 19. uri
Predavanje in fotografska razstava »ČILI & CUKR« Brigite Paar, 38 obiskovalcev.
25. november 2005 ob 19. uri
Predstavitev pesniške zbirke Milene Cigler Gregorc DAR HISTERIJE, 15
obiskovalcev.
8. december 2005 ob 18. uri
Obrazi kulture; Marijan Mauko (portret ob 70-letnici), 60 obiskovalcev.
Skupaj na literarnih večerih in drugih prireditvah 702 obiskovalca.
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RAZSTAVE
27. maj 2005 ob 19. uri
Razstava akademske slikarke VIDE SLIVNIKER, 120 obiskovalcev.
Na ogled do 17. junija 2005, 418 obiskovalcev. Skupaj 538 obiskovalcev.
22. junij 2006 ob 19. uri
Razstava starih razglednic iz zapuščine Julija Felaherja, 40 obiskovalcev.
Na ogled do 31. avgusta 2005, 300 obiskovalcev. Skupaj 340 obiskovalcev.
14. oktober 2005 ob 19. uri
Razstava članov Likovne sekcije Društva upokojencev Ravne, 130 obiskovalcev.
Na ogled do 28. oktobra 2005, 153 obiskovalcev. Skupaj 283 obiskovalcev.
15. oktober 2005
Fotografska razstava »Čili & Cukr«. A ogled do 21. oktobra, 200 obiskovalcev.
18. november 2005 ob 18. uri
Razstava ob 50-letnici smrti dr. Franca Kotnika ter 120-letnici rojstva in 30-letnici
smrti dr. Janka Kotnika, 100 obiskovalcev.
Na ogled do 10. decembra 2005, 114 obiskovalcev. Skupaj 214 obiskovalcev.
16. december 2005 ob 18. uri,
Mednarodna razstava malih grafik-ekslibrisi in voščilnice iz zbirke prof. dr. Rajka
Pavlovca,
40 obiskovalcev.
Na ogled do 10. januarja 2006, 277 obiskovalcev. Skupaj 317 obiskovalcev.
Skupaj na razstavah 1892 obiskovalcev.
KOROŠKO KULTURNO POLETJE 2005
26. avgust 2005 ob 20. uri
Literarno filozofski večer z Vinkom Ošlakom, 95 obiskovalcev.
2. september 2006 ob 20. uri
Monodrama Matjaža Kmecla LOVRO TOMAN, uprizoril Anatol Štern, 45
obiskovalcev.
9. september 2005 ob 19. uri
Kiparska razstava Slavka Tihca (1923 – 1993), 100 obiskovalcev.
Na ogled do 20. septembra, 374 obiskovalcev. Skupaj 474 obiskovalcev.
Skupaj 614 obiskovalcev Koroškega kulturnega poletja.
PROSLAVA OB 60-LETNICI GIMNAZIJE RAVNE NA KOROŠKEM
7. oktobra 2005 ob 11. uri, 200 obiskovalcev.
SREČANJE KNJIŽNIČARJEV OSNOVNIH ŠOL IN ZAVODA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO
29. avgusta 2005 , 15 obiskovalcev.
NOVNA – PREDSTAVITEV PROJEKTOV
21. oktober 2005, 35 obiskovalcev

