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I

UVOD

Leta 2006 je Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem začela delovati nemoteno v obnovljenih prostorih, pri čemer
imamo v mislih dejstvo, da je bil vzpostavljen režim varovanja objekta z
alarmi in videonadzorom, režim zapiranja in zaklepanja ter hišni red; in
predvsem to, da ni bilo več večjih obnovitvenih posegov, ki bi vplivali na
poslabšanje delovnih razmer za zaposlene in uporabnike knjižnice.
Organizacija in načrtovanje delovanja knjižnično informacijske,
prireditvene, razstavne in izobraževalne dejavnosti v zapleteni grajski
arhitekturi na več kot 3.000 kvadratnih metrih površine sta zelo zahtevna
procesa, ki terjata izredno sistematičen pristop.
Knjižnica se spopada s premajhnim številom delavcev in z neustrezno,
prenizko izobrazbeno strukturo zaposlenih. Do nove organizacije dela in
sistemizacije delovnih mest so imeli delavci izrazito odklonilen odnos.
Sprejemanje in dajanje soglasja občin ustanoviteljic k Pravilniku o
sistemizaciji in notranji organizaciji dela je bilo zaključeno jeseni 2006.
Velika obnovljena stavba je prinesla ostrejši hišni red, izmensko delo in
natančna pravila oziroma nadzor, kar je pri delavcih sprožilo precej
nestrpnosti in odpora.
Izjemno zapleten sistem varovanja objekta zahteva od slehernega
zaposlenega veliko mero odgovornosti in vestnosti, saj imajo bralci poleg
dostopa do knjig in računalnikov tudi dostop do dragocenih zbirk kulturne
dediščine.
Spremenila se je temeljna vsebina knjižnice: knjižnica ni več skladišče,
ampak informacijsko središče. Knjižničnim delavcem primanjkuje izkušenj
in znanja za informacijsko opismenjevanje uporabnikov, saj so metode dela
v prostem pristopu spoznali šele po obnovi. Informacijsko opismenjevanje
uporabnikov se še ni načrtno izvajalo.
Koroška osrednja knjižnica se je v letu 2006 poleg svoje redne dejavnosti še
zmeraj ubadala z odpravljanjem pomanjkljivosti pri obnovi. Velik del jih še
ni odpravljen.
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Vodstvo knjižnice je doživljalo tudi nenehen pritisk in dodatne naloge:
nabava manjkajoče opreme, nekvalitetno izvedena obrtniška dela so
zahtevala sporočanje in natančno spremljanje oz. evidenco pomanjkljivosti,
reklamacije, odprava tehničnih težav – zamakanje strehe, zamakanje in vdor
vode zaradi nerešenega problema zasteklitve vhoda, problem parkirišča,
pluženja snega in vzdrževanja atrija, razsvetljave, itd.
Zasteklitev novega vhoda je preprečila zamakanje grajske stavbe, nevarnost
zdrsa in velike toplotne izgube. S tako rešitvijo, ki poleg funkcionalnih
kriterijev upošteva še estetske kriterije, so bili zadovoljni tudi avtorji
projekta.
Uvajanje nove tehnologije – knjigomat in zaščita gradiva z magnetno nitko
– je potekalo brez večjih zapletov, hkrati je knjižnica pripravila za bralce še
novo plastično izkaznico v spremenjeni grafični podobi knjižnice (logotip).
Sedežna občina še ni zaključila postopka nabave in izdelave grafičnih
oznak. V naslednje leto je premaknjen rok za namestitev drsnih vrat v
Oddelku za otroke in mladino ter zavarovanje odprtin (cezure), kar bo
omogočilo tudi uporabo knjižnih polic nad njimi.
V letu 2006 je knjižnica uspešno zaključila projekt nakupa informacijsko
komunikacijske opreme, potrebne za nadgradnjo informacijskega sistema
(platforma COBISS3) ter usposobila delavce za uporabo novih programskih
aplikacij. Uporabnikom je na voljo posodobljena spletna stran, dokončan je
vzorčni projekt – digitalizacija posebne zbirke Artoteka.
Vse krajevne knjižnice so povezane v vzajemni katalog preko ADSL linij in
opremljene z novimi računalniki.
V lokalno mrežo je povezanih 56 računalnikov in 9 terminalov, pred vdori v
sistem jih varuje požarni zid, elektronska pošta deluje na enem od štirih
strežnikov, optika omogoča relativno hitre povezave, ki jih je knjižnica s
sodelovanjem IZUM-a, ARNESA in Telekoma izboljšala. Nov krog
povezovanja institucij v omrežje Arnes se bo začel l. 2007 (nadgradnja
hitrosti z ADSL2+, hitrost do 20Mb/s), najboljša pa je posodobitev
komunikacijskih povezav z optičnimi vlakni in vzpostavitev vozlišča v
knjižnici.
Vse bolj se uveljavlja pokrajinska vloga knjižnice. V okviru teh nalog je
knjižnica sodelovala pri projektu regijskega kulturnega portala KAMRA in
zagotavljala regiji povečan obseg in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva.
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Koordinirala je domoznansko dejavnost območja ter izvedla nakup
knjižničnega gradiva za zamejce. Knjižnicam z območja je nudila strokovno
pomoč.
Vodstvo knjižnice je sodelovalo pri usklajevanju kulturnih prireditev
Koroško kulturno poletje, pri čemer so izkušnje iz leta 2005 pokazale, da je
ožja delovna skupina (vodja g. Močnik Vojko, svetovalec Občine Ravne na
Koroškem, direktorica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ravne in
direktorica KOK) uspešnejša.
V letu 2006 so bile uspešno zaključene naslednje naloge:
• Uporaba knjižnice in njenih storitev dokazuje, 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) se je zmanjšala za 2%, ker pa
se je povečala izposoja v časopisni čitalnici in ogled knjig na policah
(transakcije), je skupna izposoja kljub vsemu za 4% višja od lanske.
Izkazalo se je, da so trditve in opozorila na trend upadanja upravičena
ter da so smernice razvoja, ki jih je izdelala direktorica (Poročilo o
delu za leto 2005, str. 28), pravilne.
• Prirast knjižničnega gradiva je 10.741* enot (indeks 1.172) – povečan
izbor gradiva (še) ne izraža učinkovitosti nabavne politike, ker se
izposoja kljub večji ponudbi gradiva ni povečala.
• Število članov s širšega območja dosega 19,4 % delež prebivalcev s
širšega območja, kar je 0,04 manj kot lani.
• Knjižnica je v obnovljenih prostorih organizirala 289 različnih
prireditev, t.j. 17% več kot lani. Udeležilo se jih je udeležilo 11. 003
obiskovalcev ali 4% več kot leta 2005 (ali povprečno 38 obiskovalcev
na prireditev, v lanskem letu 43).

*

Povečan nakup iz sredstev MK- območne naloge in dosežene nižje povprečne knjižničnega gradiva.

5

• Koroška osrednja knjižnica je uspešno izvajala posebne naloge
območne knjižnice in sodelovala z osrednjimi knjižnicami na
območju.
• Projekt Rastem s knjigo v l. 2006 ni zaživel, osnovne šole se niso
odzvale oziroma naj bi se spomladi 2007.
• Uvedba nove storitve – knjigomat in sistema varovanja (zaščite)
gradiva.
• Uvedba aplikacij Cobiss3 – prehod v novo programsko okolje je bil
izveden septembra 2006.
• Strokovne delavke so se nadalje udeleževale izobraževanja za delo z
aplikacijami Cobiss3 in za potrebe statistike.
• Izvedli smo vzorčni projekt Digitalizacija posebne zbirke - Artoteka.
Projekt je (so)financiralo Ministrstvo za kulturo.
• Izvedli smo projekt nakupa IKT opreme za prehod na Cobiss3 v
enotah Kotlje, Prevalje, Črna in Mežica.
• Sodelovanje z Občino Mežica pri opremi novih prostorov za krajevno
knjižnico, izvedba selitve knjižničnega gradiva in vključitev
računalniških delovnih mest v sistem Cobiss. Knjižnica je s
priložnostno slovesnostjo začela delovati v novih prostorih Narodnega
doma maja 2006.
• Nadaljevanje notranje revizije v skladu z zahtevo Zakona o javnih
financah. Novembra je potekal tudi davčni inšpekcijski nadzor.
Notranja revizija
predstavlja učinkovit ukrep za izboljšanje
poslovanja knjižnice, uvedba notranjih kontrol in druga priporočila pa
zmanjšujejo možnosti pojavljanja napak in nepravilnosti.
Knjižnica upošteva vsa priporočila in navodila notranje revizije ter
vzpostavlja sistem notranjih kontrol poslovanja. Zagotovljeni so tudi
vsi postopki za arhiviranje knjigovodskih evidenc.
Težišče strokovnega dela v letu 2006 je bilo na uvajanju strokovnih delavcev
za prehod na platformo COBISS3, kar se je realiziralo septembra 2006.
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Podatki o knjižnični zbirki kažejo, da je knjižnično zbirko treba preveriti
glede na Standarde za splošne knjižnice in programsko zasnovo, saj
nadaljnja izgradnja zbirk ne poteka po dogovorjenih kriterijih. Strokovni
delavci v oddelku za nabavo in obdelavo gradiva bi morali izgradnjo in
strukturo zbirke izboljšati že leta 2005 in 2006.
Novi Zakon o obveznem izvodu publikacij zahteva od strokovnih delavcev
sprotno analizo zbirke in izvajanje dogovorjene nabavne politike za
zadovoljevanje potreb bralcev. Konkurenca med knjižnicami glede
kvalitetne ponudbe je vse ostrejša. Podatki o upadanju izposoje in števila
članov knjižnice opozarjajo, naj vodje oddelkov dosledno upoštevajo
smernice stroke.
Glede na Odločbo Ministrstva za kulturo (št. 612-19/2005/56), ki je vse
zunanje organizacijske enote Koroške osrednje knjižnice uvrstila v
kategorijo nerazvitih knjižnic, je knjižnica leta 2006 začela uvajati
bibliopedagoške ure v krajevne knjižnice (delo z bralci), izboljšala strukturo
lokalnih zbirk in IKT opremo.
V letu 2006 je bilo redno zaposlenih 19 delavcev (od tega za določen čas 2
delavki v izposoji – zaposleni v obsegu sredstev za izvajanje območnih
nalog, nadomeščali sta strokovne delavce), izposojo v krajevnih knjižnicah
in izposojevališčih so izvajali pogodbeno zaposleni delavci v in študenti z
občasnim delom preko Študentskih servisov (preračunano v ure 2.553 ur
letno ali 1,23 delavca letno).
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).
Prej omenjena odločba Ministrstva za kulturo kaže na nesorazmerje pri
razporejanju kadra (100% doseganje pogojev v osrednji knjižnici in 0% v
krajevnih knjižnicah).
Iz navedenega je razvidno, da je nujno nadaljevati z zastavljeno politiko
zaposlovanja dodatnih strokovnih kadrov – doseganje minimalnih
standardov oziroma pogojev iz. 36. člena ZKnj) in enakomernejši razvoj
mreže krajevnih knjižnic.
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Knjižnica mora vse napore usmeriti v razvojne strokovne naloge in
skrbeti za usklajen razvoj dostopnosti knjižničnega gradiva in
informacij v lokalni mreži in na širšem območju.
Prioritetne naloge:
• Enakomernejši razvoj v mreži krajevnih knjižnic (kader, kvaliteta
zbirk, odpiralni čas - dostopnost in oprema)
• Izboljšati izgradnjo zbirke v prostem pristopu (upravljanje zbirke v
osrednji knjižnici)
• Pridobivanje novih članov
• Odpisati zastarelo starejše gradivo iz skladišča
• Izvedba inventure celotne zbirke
• Elektronski katalog (nadaljevati vnos retrospektive, kar poteka od
1991 dalje) – doseženo 80, 7 % od celotne zbirke.
Sočasno je nujno izdelati strategijo nadaljnjega izvajanja domoznanstva,
vključno s projektnim načrtovanjem digitalizacije gradiva, ki je kulturni
spomenik, popisa in bibliografske obdelave starejšega neobdelanega gradiva
(razpisi, javna dela, ipd.).

•
•
•
•
•
•

Razvijanje območnih nalog
Informacijsko opismenjevanje uporabnikov
Uvajanje platforme Cobiss3 (vsi segmenti poslovanja)
Razvijanje elektronskih servisov
Razvijanje knjižnice kot lokalnega kulturnega centra
Izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične javne službe 36. člen
ZKnj.

mag. Majda Kotnik-Verčko
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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
(UL RS, št. 87/2001) knjižnica izvaja posebne naloge,
knjižničarstvu
opredeljene v Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS, št.
88/2003), le-te financira Ministrstvo za kulturo.
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)
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• Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (UL RS,
št.127/2004)
• Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (UL RS, št. 42/2004)
• Navodilo za izločanje in odpis knjižnega gradiva (NUK)
• Zakon o obveznem izvodu publikacij ( UL RS, št. 69/2006)
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.
KOK je srednje razvita knjižnica, vse njene enote nerazvite.
Knjižnica je dolžna upoštevati še:
• Zakon o delovnih razmerjih (UL RS, št. 42/2002)
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004)
• 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 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
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• Navodila o kroženju knjigovodskih listin, Navodila za popis sredstev
in obveznosti do virov sredstev (iz Pravilnika o računovodstvu, ki je
v usklajevanju)
• Navodilo za izločanje in odpis knjižnega gradiva (6.11. 2006).
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 2006 se je Svet Koroške osrednje knjižnice sestal štirikrat, in sicer:
21. 3. 2006, 12. 10. 2006, 11. 12. 2006, 4.12. 2006 korespondenčna seja.
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 2006 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);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (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);
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- Zakon o javnih financah z dopolnitvami (UL RS, 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02 - -62., 89. in 99. člen);
- 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);
- Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega
prava (UL RS, št. 138/06);
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%.
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 2006 je znašal
(indeks 1.020), ali 2 % več kot v preteklem letu.

156.994.187,00 SIT

Občine ustanoviteljice so v skladu s sporazumom o financiranju KOK
zagotovile sredstva za stroške dela (19 redno zaposlenih delavcev:
78.942.089,00 SIT, indeks 1.012) in za materialne stroške (22.358.587, 00
SIT, indeks 0.829) v višini 101.300.676,00 SIT (indeks 0.965).
Za nakup knjižničnega gradiva so namenile 12.648.250,00 SIT (indeks
0.999), za program krajevnih knjižnicah so zagotovile sredstva za izvajanje
izposoje, stroške opreme gradiva in komunikacijsko povezavo v znesku
3.370.006,00 SIT (indeks 0.808).
Ministrstvo za kulturo je v letu 2006 sofinanciralo projekte:
• nakup knjižničnega gradiva v skladu s pogodbo št. 3511-06-106044
v višini 12.503.000,00 SIT (indeks 1.002);
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•
•
•

•
•

projekt Digitalizacija posebnih zbirk – Artoteka (št. pogodbe 351106-106071) v vrednosti 1.368.000,00 SIT
projekt nakupa IKT za uvedbo modulov COBISS3/Ravne
št. pogodbe 3511-06-106135) v vrednosti 509.000,00 SIT
projekt IKT – delovne postaje z dostopom do interneta za
uporabnike/Enota Črna (št. pogodbe 3511-06-106096) v vrednosti
168.000,00 SIT
projekt posodobitev avtomatizirane izposoje Cobiss/ Enota Črna
(št. pogodbe 3511-06-566518) v vrednosti 140.000,00 SIT
projekt posodobitev avtomatizirane izposoje Cobiss/ Enota Kotlje
(št. pogodbe 3511-06-566519) v vrednosti 140.000,00 SIT

skupaj: 14.828.000,00 SIT.
Ministrstvo za kulturo je s Koroško osrednjo knjižnico sklenilo pogodbo št.
3511-06-409210 o izvajanju posebnih nalog v letu 2006 in jih financiralo v
skladu s programi knjižnic in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev v
višini 14.900.000,00 SIT (indeks 2.519*).
Skupaj sofinanciranje Ministrstva za kulturo: 29.728.000,00 SIT.
Lastni prihodki knjižnice so znašali 8.361.745,00 SIT (indeks 1.071) in so
se v skladu s finančnim načrtom za razvoj dejavnosti namenili za:
sofinanciranje projektov Ministrstva za kulturo (nakup IKT, digitalizacija),
sofinanciranje nakupa manjkajoče opreme pri projektu obnove 2. faza
(knjigomat, članske izkaznice, dodatni napisi za knjižne police, ozvočenje,
drobna oprema), internetni portal, izdelavo grafične podobe knjižnice
(logotip) in programskih stroškov delovanja.
Celotni odhodki v letu 2006 znašajo 156.636.909,00 SIT (indeks 1.073),
kar pomeni, da je presežek prihodkov nad odhodki 357.278,00 SIT (indeks
0.045).
Materialni stroški so bili leta 2006 bistveno nižji od načrtovanih (indeks
0.785), predvsem zaradi izredno ugodnih klimatskih pogojev (mila zima) in
manjše izguba energije zaradi zasteklitve vhoda in dogovorjenega načina
zračenja. Knjižnica je lastne prihodke vložila v programske stroške (indeks
*

Gre za izvajanje nalog po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (nakup knjižničnega gradiva).
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1.197), saj načrtovanega programa dela zaradi zamud pri uvajanju aplikacij
programske opreme Cobiss3 ni bilo možno realizirati v celoti.
RAČUNOVODSKO POROČILO KOT DEL LETNEGA POROČILA
ZA LETO 2006
(računovodkinja Romana Obrul)

• Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2006 v primerjavi z letom
2005
• Izkaz odhodkov za leto 2006 v primerjavi s planom 2006
• Financiranje dejavnosti knjižnice v letu 2006 (izkaz realizacije
Sporazuma o financiranju knjižnice - deleži občin ustanoviteljic)
• Finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog osrednje območne
knjižnice za leto 2006
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2006 V PRIMERJAVI Z
LETOM 2005
POSTAVKA

LETO 2005

CELOTNI
PRIHODKI

153.899.173

156.994.187

1.020

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

77.979.822

78.942.089

1.012

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

26.984.182

22.358.587

3.) sredstva za knjižnično gradivo občin

12.654.935

12.648.250

0.999

4.) sredstva Ministrstva za kulturo za knjižnično gradivo

12.470.344

12.503.000

1.003

5.) sofinanciranje projektov Ministrstva za kulturo

2.102.000

2.325.000

1.106

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

5.916.000

14.900.000

2.519

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

7.810.909

8.361.745

1.071

8.) drugi prihodki - programi krajevnih knjižnic,

4.172.826

3.370.006

0.808

3.808.155

1.226.760
358.750

0.322

sofin.projekt.in opreme občin (so)ustanovit.
kulturne akcije občin (so)ustanoviteljic
CELOTNI
ODHODKI

LETO 2006

INDEKS

0.829

0

145.985.131

156.636.909

1.073

77.979.822

78.942.089

1.012

10.) pisarniški material

411.600

437.159

1.062

11.) material in storitve za čiščenje in vzdrževanje

846.994

623.166

12.) porabljena energija

2.837.233

3.262.490

1.150

13.) poštne, Telekom in Debitel storitve

2.310.876

2.449.074

1.060

9.) plače, prispevki in DOP

0.736
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14.) sprotna vzdrževanja (pogodbene obveznosti vzdrževanje stavbe in opreme, službenega
vozila, račun.in komunik.opr.,delovanje račun.mreže)

4.532.396

5.154.544

1.137

15.) ogrevanje, komunalne storitve

6.096.531

7.740.339

1.270

16.) zavarovalne premije

1.548.056

1.616.815

1.044

1.552.570

1.517.956

145.949

260.631

1.786

19.) amortizacija

1.069.425

1.279.337

1.196

20.) krajevni programi,
sofinanciranje projektov, opreme
in kulturnih akcij občin (so)ustanoviteljic

3.914.749
3.808.155

3.370.006
1.585.510

0.861
0.416

25.093.905

25.151.250

1.002

22.) oprema knjižničnega gradiva

1.419.262

2.298.434

1.619

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

2.434.771

2.167.502

0.890

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

5.353.530

3.880.616

0.725

25.) program območnosti

5.915.815

14.899.991

2.519

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

7.914.042

357.278

0.045

17.) strokovna izobraževanja, povračila stroškov
delavcev na službenih potovanjih
18.) bančni stroški, provizija

21.) knjižnično gradivo Občin in Ministrstva za kulturo

lastna sredstva

357.278

0.978
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IZKAZ PROGRAMSKIH IN NEPROGRAMSKIH STROŠKOV PO SPORAZUMU ZA LETO 2006

indeks
Postavka

NEPROGRAMSKI STALNI
STROŠKI

Realizacija

Realizacija

Indeks

proračuna

stroškov

real./pr.

Vložena
lastna
sredstva

15.304.048

18.813.723

1.229

3.509.675

0.187

2.296.369
6.540.558
654.230
1.392.541
1.050.000

3.262.490
7.740.339
224.799
1.616.815
1.279.337

1.421
1.183
0.344
1.161
1.218

966.121
1.199.781
0
224.274
229.337

0.296
0.155
0
0.139
0.179

3.370.350

4.689.943

1.392

1.319.593

0.281

PROGRAMSKI STROŠKI

7.054.539

9.002.279

1.276

1.947.740

0.216

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
Reprezentanca
Povr.pot.str.,dnev.članom Sveta

84.000
491.694
1.504.217
158.220
280.000
71.694
49.000
441.897
161.000
327.638
210.000
1.610.000
942.362
430.000
50.617
60.200
42.000
140.000

260.631
474.220
1.974.854
176.520
320.659
116.500
84.533
623.166
239.937
472.556
224.664
2.298.434
1.045.400
484.666
21.456
47.293
30.272
106.518

3.103
0.964
1.313
1.116
1.145
1.625
1.725
1.410
1.490
1.442
1.070
1.428
1.109
1.127
0.424
0.786
0.721
0.761

176.631
0
470.637
18.300
40.659
44.806
35.533
181.269
161.000
144.918
14.664
688.434
103.038
54.666
0
0
0
0

0.678
0
0.238
0.104
0.127
0.385
0.420
0.291
0.671
0.307
0.065
0.295
0.099
0.113
0
0
0
0

22.358.587

27.816.002

1.244

5.457.415

Porab.el.energija, gorivo sl.voz.
Komunalne storitve, ogrevanje
Stavbno zemljišče
Zavarovalne premije
Amortizacija
Pogodbene obveznosti
Sprotnega vzdrževanja

SKUPAJ ODHODKI PO
SPORAZUMU 2006

0.196

17
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE V LETU 2006

POSTAVKA

RAVNE

%

PREVALJE

%

MEŽICA

%

PLAČE

45.553.171

100

14.670.228

100

9.759.184

100

8.959.506

100

78.942.089

101

MATERIALNI
STROŠKI

11.729.671

100

4.660.260

100

3.076.867

100

2.891.789

100

22.358.587

83

SPORAZUM

57.282.842

100

19.330.488

100

12.836.051

100

11.851.295

100

101.300.676

97

PROGRAM
KRAJEVNIH
KNJIŽNIC

813.015

100

650.000

100

606.991

100

1.300.000

100

3.370.006

81

KULTURNE
AKCIJE

358.750

0

0

0

0

0

0

0

358.750

0

SOFINANC.
PROJEKTOV
IN OPREME

1.226.760

0

1.226.760

0

SKUPAJ ZA
DELOVANJE

59.681.367

100

19.980.488

100

13.443.042

100

13.151.295

100

106.256.192

97

KNJIŽNIČNO
GRADIVO

5.973.000

100

3.122.250

100

1.800.000

96

1.753.000

100

12.648.250

100

SKUPAJ

65.654.367

100

23.102.738

100

15.243.042

99,5

14.904.295

100

118.904.442

98

ČRNA

%

SKUPAJ

Strošek knjižnice na prebivalca območja (Mežiška dolina): 4.420,62 SIT
Strošek knjižnice na prebivalca občine: Ravne na Koroškem 5.566 SIT
Strošek knjižnice na prebivalca občine: Prevalje 3.593 SIT
Strošek knjižnice na prebivalca občine: Mežica 3.719 SIT
Strošek knjižnice na prebivalca občine: Črna na Koroškem 4.031 SIT
* V metodologiji prikazovanja stroškov za delovanje knjižnice niso zajeti stroški
investicij in kulturnih akcij.

2006
/
2005
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Javni zavod Koroška osrednja knjižnica dr.Franca 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; UL RS, 30/02);
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike (UL RS,
115/02,, 21/03, 134/03, 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);
Zakon o javnih financah z dopolnitvami (UL RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 –
62., 89. in 99. člen);
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike (UL RS, 86,
110/99 ter UL RS, 23, 37/00 in 54/02);
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(UL RS, 72/02).

Računovodsko poročilo javnega zavoda obsega:
1. bilanco stanja s predpisanima prilogama:
-

stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

2. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s predpisanimi prilogami:
-

izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

3. druga pojasnila k izkazoma, ki naj bi vključevala:
-

vzroke za izkazovanje presežka (primanjkljaja) prihodkov nad odhodki v bilanci stanja
ter izkazu prihodkov in odhodkov,
podatke o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepe za njihovo poravnavo oziroma razlog
neplačila,
podatke o zapadlih obveznosti ter vzrokih neplačila,
vire sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna
sredstva in dolgoročne finančne naložbe,
metodo vrednotenja zalog gotovih izdelkov in nedokončane proizvodnje,
sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu,
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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.
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.
V Skladu z 39. členom Zakona o računovodstvu se po stanju na dan 31. decembra opravi redni
letni popis (inventura). V poslovne knjige (le-te so podlaga za sestavitev računovodskih izkazov)
se skozi vse leto evidentirajo številni raznovrstni poslovni dogodki. S popisom ugotovljene
razlike med dejanskimi in računovodskimi podatki je potrebno uskladit. Komisije so svoje
zapisnike oddale do predpisanih rokov, direktor knjižnice je poročila in predloge o popisu
pregledal do 30. 1. 2007 in izdal sklepe za računovodstvo o usklajevanju knjigovodskega in
dejanskega stanja po popisu.
Komisije v svojih poročilih in pri svojem delu izpostavijo nove nabave; prenose sredstev
(ugotovijo nove lokacije); preverijo inventarne številke; pripravijo seznam dotrajane, uničene
poškodovane, manjkajoče opreme; uskladijo reverze, popisane zapuščine ter sezname slik in
kipov. Komisija za popis knjižničnega gradiva je pri svojem delu upoštevala 38. člen VIII.
poglavja Zakona o računovodstvu.
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 (le-te knjižnica
ne izkazuje).
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka in plačane
realizacije. 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,
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- izredne odhodke,
- prevrednotovalne poslovne odhodke.
Odhodki se lahko nanašajo na proračunske ali neproračunske vire financiranja.

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 so se v skladu s finančnim načrtom namenili in porabili za razvoj
dejavnosti (sofinanciranje nakupa IKT opreme in opreme za opravljanje osnovne dejavnosti,
sofinanciranje projektov Ministrstva za kulturo – računalniška oprema in projekt digitalizacije
artoteke, nakup knjigomata) ter financiranje rednih programskih stroškov (uskladitev stanja po
postavkah po pogodbi o sofinanciranju).
AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV
Pri končnem obračunu amortizacije se upoštevajo naslednji predpisi:
- slovenski računovodski standardi (1- opredmetena osnovna sredstva, 2- neopredmetena
dolgoročna sredstva in 13 – amortizacija).
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Finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2006*

Višina sredstev v SIT
Vir MK
Programski stroški v okviru javne službe
1. Zagotavljanje povečanega in
zahtevnejšega izbora knjižničnega
gradiva in informacij
- stroški dela
- stroški nakupa gradiva
- programski stroški
2. Strokovna pomoč knjižnicam območja
- stroški dela
- programski stroški
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in
hranjenja domoznanskega gradiva
- stroški dela
- programski stroški
- programski stroški digitalizacije
4. Usmerjanje in izločanje knjižničnega
gradiva s svojega območja
- stroški dela
- programski stroški
5. Nakup IKT za potrebe izvajanja nalog
osrednje območne knjižnice
Skupaj (1-5):

*

Drugi viri

Skupaj

11.690.480,40

11.690.480,40

3.545.480,40
8.145.000,00
0
951.749,40
667.655,40
284.094,00
2.211.717,60

3.545.480,40
8.145.000,00
0
951.749,40
667.655,40
284.094,00
2.211.717,60

1.749.717,60
0
462.000
46.043,60

1.749.717,60
0
462.000
46.043,60

46.043,60
0
0

46.043,60
0
0

14.899.991,00

14.899.991,00

Poročilo pripravila Majda Kotnik-Verčko (del poročila za Ministrstvo za kulturo).
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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 – direktorica
02 870 54 22 – uprava
02 870 54 30 – fax
E- pošta: knjiznica@rav.sik.si
Spletni naslov: http://www.rav.sik.si
Knjižnično gradivo:
Knjige:
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo:
Rokopisi:
Domoznanska zbirka:

243.286
202.129
20.096
20.061
1.528
7.992

Letni prirast gradiva:
Knjige:
Periodika:
Neknjižno gradivo:

10.741
8.093
700
1.948

Članstvo:
Obiskovalci:
Število izposojenih enot:
Število zaposlenih:

8.198
191.762
393.615
19
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Oddelki knjižnice:
Uprava – skupne službe
Študijski oddelek:
a) Domoznanski oddelek (domoznanska zbirka, posebne zbirke)
b) Čitalnice
Oddelek za odrasle
Oddelek za otroke in mladino (Pionirska knjižnica Leopolda Suhodolčana).
Knjižnično mrežo sestavljajo:
• osrednja knjižnica, Na Gradu 1, Ravne na Koroškem,
• zunanje (dislocirane) enote:
• Enota Kotlje, Kotlje 3, Ravne na Koroškem
• Enota Prevalje, Trg 2 a, Prevalje
• Enota Mežica, Ob Šumcu 9
• Enota Žerjav, Žerjav 21
• Enota Črna na Koroškem, Center 153
• izposojevališča:
• Strojnska Reka
• Leše.

Katalogi

Klasični katalogi
abecedni imenski katalog (AIK)
stvarni sistematski katalog (UDK)
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 (80,7% knjižnične zbirke)
dostop do INTERNET omrežj
Lokalna bibliografija Koroške (od 1994)

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

od 8. do 19. ure
od 8. do 13. ure
30. april, 24. december
31. december zaprto

od 8. do 14. ure
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Oddelek za otroke in mladino (Pionirska knjižnica Leopolda Suhodolčana)
Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 15.00 - 19.00
Sobota: 08.00 - 13.00
Pravljične ure: sreda ob 17.00 uri
Poletni delovni čas (julij in avgust):
Ponedeljek, sreda: od 10.00 do 18.00
Torek, četrtek in petek: od 8.00 do 15.00
Ob sobotah in prazniku (15. avgust) zaprto.

Delovni čas : zunanje enote
Odprto

Poletni delovni čas
(julij in avgust)

02 823-85-41

torek: 15.00 - 19.00
četrtek: 15.00 - 19.00

torek: 15.00 - 19.00

Žerjav
Žerjav 21
2393 Črna na Koroškem

02 823-96-74
02 823-96-75

torek: 15.00 - 18.00

torek: 15.00 - 18.00

Mežica
Trg 4. aprila 4
2392 Mežica

02 827-77-30
02 827-77-31

sreda: 15.00 - 19.00
petek: 15.00 - 19.00

Enota

Telefon

Črna na Koroškem
Center 153
2393 Črna na Koroškem

Prevalje
Trg 2a
2391 Prevalje

02 823-11-75

Leše
Leše 68
2391 Prevalje
Kotlje
Kotlje 3
2394 Kotlje
Strojnska reka
Stražišče 15
2390 Ravne na

02 821-50-83
02 821-50-84

sreda: 15.00 - 19.00

ponedeljek : 15.00 - 19.00
sreda: 15.00 - 19.00
1.sobota v mesecu 9.00-11.00

ponedeljek: 15.00 - 19.00

petek: 15.00 - 16.00

zaprto

torek: 11.00 - 13.30
četrtek: 16.00 - 18.00

četrtek: 15.00 - 18.00

sreda: 16.00 - 17.00

zaprto
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Izvajanje dejavnosti javne knjižnične službe:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je v letu 2006 :
- 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 ter
strokovna pomoč knjižnicam območja, izločanje in usmerjanje knjižničnega
gradiva z območja;
- nadaljevala izgradnjo podatkovne zbirke (Koroška lokalna bibliografija),
- pomagala pri koordinaciji dela Društva bibliotekarjev Koroške,
- sodelovala v medknjižnični izposoji,
- pridobivala in izobraževala nove uporabnike,
- skrbela za informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
- varovala knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik.

2. KADRI
Upravni delavci: 3 (1 – VII/2-VIII. stopnja, 2- V. stopnja)
Tehnični delavci: 4 (2- V.stopnja, 1-IV.stopnja, 1- I. stopnja)
Strokovni delavci: 5 – VII. stopnja, 3- VI. stopnja, 4- V. stopnja
Skupaj: 19 (1- VII/2-VIII. stopnja, 5-VII. stopnja, 3-VI. stopnja,
8-V. stopnja, 1-IV. stopnja, 1-I. stopnja)
V letu 2006 je bilo 19 redno zaposlenih delavcev, v okviru programa
območnih nalog sta bili za določen čas zaposleni 2 delavki.
Pomanjkanje strokovnih delavcev je knjižnica reševala z občasnim delom
študentov preko Študentskega servisa, v krajevnih knjižnicah pa s
podjemnim pogodbenim delom.

26

2.1 Izobraževanje delavcev
Obvladovanje novih znanj in vse hitrejši razvoj informacijske tehnologije zahtevata
dopolnilno in nadaljevalno izobraževanje delavcev.
Delavci so se v letu 2006 izobraževali in sodelovali na naslednjih posvetovanjih,
konferencah, seminarjih in tečajih:
19. 1. 2006: Maribor; Mariborska knjižnica Maribor, Predstavitev računalniških rešitev
za varno delovanje in vzdrževanje javnih računalniških delovnih mest,
Majda Kotnik-Verčko, Dušan Rus.
9. 3. 2006: Ljubljana, NUK, Knjižnična statistika, Vlasta Zaberčnik, (tečaj).
10. 3. 2006: Ljubljana, NUK, sestanek tima OOK, Darja Molnar, (OOK).
11. 4. 2006: Ljubljana, NUK, Delavnica: načrt promocije VIZIJE IN POSLANSTVA,
Majda Kotnik-Verčko, (OOK).
21. 4. 2006: Ljubljana, NUK, Primeri dobre prakse, Simona Šuler Pandev,
Majda Kotnik-Verčko, (OOK). Predstavitev koroškega biografskega
leksikona.
8. 5. 2006: Ljubljana, NUK, sestanek domoznanske skupine OOK, Simona Šuler Pandev
22. 5. 2006: Ljubljana, NUK, Gradili smo knjižnico, Majda Kotnik-Verčko, (posvet).
25. 5. 2006: Ljubljana, NUK, Priprava projekta, Darja Molnar, delavnica, (OOK).
25. 5. 2006: Velenje, Statistični urad v Knjižnici Velenje, Dostop do statističnih
podatkov, Meta Boštjan, (seminar).
25. 5. 2006: Domžale, Knjižnica Domžale, Posvet o plačah, Majda Kotnik-Verčko.
14. 6. 2006: Celje, Osrednja knjižnica Celje, Anketni vprašalnik OOK (pripombe),
Simona Šuler Pandev.
14. 6. 2006: Maribor, UKM, Seminar: Uskladitev plač v javnem sektorju, Romana Obrul.
14. do 16. 6. 2006: Maribor, IZUM, Uporaba programske opreme COBISS3/serijske
publikacije nabava, Vlasta Zaberčnik, (tečaj).
16. 6. 2006: Ljubljana, NUK, Sestanek regijskih redaktorjev Kamre, Simona Vončina.
OOK.
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19. 6. 2006: Ljubljana, NUK, Sestanek delovne skupine za bibliografsko obdelavo
PKG v okviru skupine za domoznanstvo pri OOK, Simona Šuler Pandev.
21. in 22. 6. 2006: Zreče, Terme Zreče, delavnica tima OOK in OK »RASTEMO
SKUPAJ«, Darja Molnar, Simona Šuler Pandev, (OOK).
7. 9. 2006: Bralno društvo Slovenije, Ljubljana, Cankarjev dom, Okrogla miza:
Nacionalna strategija za razvoj pismenosti in možnosti njenega
udejanjanja, Majda Kotnik-Verčko.
7. 9. 2006: Ljubljana, NUK, Obrazložitev in popravki statističnih podatkov o delu
knjižnice za leto 2005, Majda Kotnik-Verčko.
12. 9. 2006: Ptuj, Knjižnica Ptuj, Ustanovni sestanek aktiva direktorjev OOK. Majda
Kotnik-Verčko. OOK.
25.9. in 26. 9. 2006: Kranjska Gora, Posvetovanje splošnih knjižnic, Iz tradicionalne v
hibridno knjižnico : tehnologija ni dovolj, Majda Kotnik-Verčko,
Simona Vončina, (posvetovanje).
25. do 28. 9. 2006: Ljubljana, NUK, Tečaj za pripravo na strokovni izpit 1 : za
začetnike v stroki, Petra Makuc, (tečaj).
28. 9. 2006: Ljubljana, NUK, seja tima OOK, Darja Molnar, (OOK).
16.10. 2006: Celje, Knjižnica Celje, Sestanek regiskih redaktorjev KAMRE, Vončina
Simona, (OOK).
6. 11. in 7. 11. 2006: Maribor, IZUM, Uporaba programske opreme COBISS2/Izpisi,
Simona Vončina, (tečaj).
8. 11. 2006: Ljubljana, NUK, sestanek partnerjev projekta Kamra, Majda KotnikVerčko, (OOK).
24. 11. 2006: Ljubljana, NUK, sestanek o obveznem izvodu, Darja Molnar,OOK.
1. 12. 2006: Ljubljana, KOŽ, sestanek direktorjev OOK, Majda Kotnik-Verčko. OOK
1. 12. 2006: Ljubljana, NUK, sestanek tima OOK, Majda Kotnik-Verčko in Darja
Molnar, (OOK).
6. 12. 2006: Ljubljana, Poslovna stavba Slovenijales, Popis sredstev in obveznosti,
Romana Obrul, (seminar).
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Sodelovanje v strokovnih skupinah, ogledi, sejmi:
9. 5. 2006: Knjižnica Velenje in Domžale, Strokovna ekskurzija zaposlenih v KOK,
19 delavcev.
25. 5. 2006: Ljubljana, NUK, in prevzem arhiva pri Dragu Druškoviču,
korespondenca Prežih, Simon Rožič.
1. 6. 2006: Strokovna ekskurzija članov DKB v Koper in del slovenske Istre,
(Pečovnik Jožica, Boštjan Meta, Vončina Simona, Molnar Darja, Drozg
Marina, Šuler Pandev Simona, Zaberčnik Vlasta).
7. 6. do 9. 6. 2006: Portorož, Hotel Metropol, Zveza splošnih knjižnic, izobraževanje
direktorjev, Majda Kotnik-Verčko.
26. 7. 2006: Ljubljana, Mladinska knjiga, nabava knjižničnega gradiva, Darja Molnar.
4. 10. 2006: Ljubljana, Mladinska knjiga, letno srečanje voditeljev knjižnih čajank;
Meta Boštjan.
10. 10. 2006: Ljubljana, ZBDS, Simona Vončina (seja).
16. 10. 2006: Brežice, Knjižnica Brežice, Meta Boštjan in Natalija Golob, (otvoritev).
8. 11. 2006: Ljubljana, Frankfurt po Frankfurtu, Darja Molnar, Meta Boštjan, (sejem).
30. 11. 2006: Ljubljana, Knjižni sejem, Darja Molnar in Simona Vončina.
21. 12. 2006: Ljubljana, NUK, otvoritev - odprtje knjižnice Otona Župančiča, Majda
Kotnik-Verčko.

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 2006 pridobila gradivo z nakupom, obveznim
izvodom in darovi.
Nakup knjižničnega gradiva se izvaja po vnaprej določenih kriterijih nabavne politike in
z upoštevanjem standardov 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%.
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3.1. PRIDOBIVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
3.1.1 PRIRAST GRADIVA
Tudi v letu 2006 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 10.741 enot; od tega je v osrednji knjižnici 8.517 enot, 2.224 enot
gradiva pa je dostopno v mreži krajevnih knjižnic.
Prirast je za 17% večji (dodatna sredstva Ministrstva za kulturo v okviru območnih
nalog).
Zaradi dodatnih sredstev se je najbolj povečal nakup (33%), za 27% je bilo povečano
število darov, vendar se je zmanjšalo število obveznih izvodov (12%).
Knjižnična zbirka se je povečala za 8.093 knjig, 700 serijskih publikacij in 1.948 enot
neknjižnega gradiva.
Tabela 1: prirast gradiva po načinu nabave*
Način dobave
Nakup / Ministrstvo za kulturo
Nakup / Ministrstvo za kulturo - OOK
Nakup / občine
SKUPAJ NAKUP:
Obvezni
Darovi
Zamena
SKUPAJ prirast:

Osrednja knjižnica
1.982
1.473
1.530
4.985
2.905
623
4
8.517

Enote

Skupaj
2.316
1.473
3.401
7.190
2.905
642
4
10.741

334
0
1.871
2.205
0
19
0
2.224

Tabela 2 : prirast gradiva po vrsti gradiva in načinu nabave
Gradivo
Knjige
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
SKUPAJ

Nakup
Nakup
Nakup Obvezni
MK
MK-OOK občine izvod
1.606
885 2.645
2.455
137
2
50
427
573
586
706
23
2.316
1.473 3.401
2.905

Dar
498
84
60
642

Zamena
4
0
0
4

Skupaj
8.093
700
1.948
10.741

Knjižnična zbirka šteje 243.286 enot gradiva, od tega: 202.129 knjig, 21.096 serijskih
publikacij in 20.061 enot neknjižnega gradiva.
Povprečna cena knjižničnega gradiva, ki jo priznava Ministrstvo za kulturo za leto 2005,
je 5.430 SIT. Koroška osrednja knjižica je dosegla povprečno ceno 4.895 SIT.

*

Statistične podatke/izpise sta pripravili: Darja Molnar in Vlasta Zaberčnik.
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Knjižnica je izvedla tudi nakup knjižničnega gradiva za potrebe sodelovanja s
Slovenci v zamejstvu, kar v okviru pogodbe št. 3511-06-106044 financira Ministrstvo z
kulturo: v letu 2006 je bilo nabavljenih 829 enot v vrednosti 3.148.000,00 SIT.
Skupna dosežena povprečna cena na enoto gradiva v letu 2006 je 3.849,00 SIT.
3.2 RETROSPEKTIVNA OBDELAVA GRADIVA / ELEKTRONSKI KATALOG
Vnos retrospektive (starejšega gradiva, ki ni dostopno v vzajemni bibliografski bazi) se
nadaljuje vse od leta 1991, v elektronskem katalogu je 80, 7 % zbirke.
V letu 2006 je potekal vnos retrospektive iz skladišča (starejše gradivo): 2.226 enot.
Po statističnih podatkih IZUM-a šteje lokalni elektronski katalog 122.276 naslovov, kar
pomeni: 96.424 enot ali 80,7% od knjižničnega gradiva, od celotne zbirke (vključno z
neobdelanim gradivom) je po oceni v elektronskem katalogu 75% naslovov gradiva.
3.3 ZNAČILNOSTI UREDITVE KNJIŽNIČNE ZBIRKE
V osrednji knjižnici je 107.903 enot v prostem pristopu (od tega 52.267 v oddelku z
odrasle in 15.714 v oddelku za otroke in mladino, v študijskem oddelku je 15.609 enot),
in 119.774 enot v zaprtem skladišču.
Neobdelanega gradiva je 15.266 enot.
V mreži krajevnih knjižnic je 39.922 enot gradiva.
Podatki o knjižnični zbirki kažejo odstopanja od koncepta v programski zasnovi
(upravljanje zbirke pomeni redno izločanje in preusmerjanje starejšega gradiva v
skladišče), nadaljnje neupoštevanje kriterijev bo povzročilo pomanjkanje prostora
in knjižnih polic.
Strokovnim delavcem so dane vse možnosti (usposabljanje, prostor, oprema, kader)
za kvalitetno izgradnjo in upravljanje zbirke.
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Tabela 3 : Knjižnična zbirka – stanje 31.12.2006 *
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
90.000
60.000
30.000

Inventar.

19.000
4.000
150
130
1.800
1.850
150

15.000

107.903
52.267
30.356
14.428
1.199
3.935
2.349
15.714
2.999
12.715
39.922
119.774
88.245
21.096
8.188
2.215
15.609
3.854
178
130
2.574
867

Neinvent.

Skupaj
107.903
52.267

15.714
39.922
119.774

15.266
301

105 301
308 154
1.553
3.455 5.204
7.992
8.054
243.286 15.266

30.875
4.155
178
130
2.574
867
406
462
1.553
8.659
7.992
8.054
258.552

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, sistem (Tenzor) je bil
nabavljen in nameščen v osrednji knjižnici leta 2006.
Z magnetno nitko je opremljenih 56.490 izvodov gradiva v prostem pristopu (11.491 enot
ni zaščitenih). Zaradi tehničnih težav je dogovor, da z magnetnimi nitkami ne
opremljamo: zemljevidov, videokaset, zvočnih kaset in revij.
Knjige zaščitimo tudi z ovijanjem v folijo, da bi jim podaljšali življenjsko dobo.
V Koroški osrednji knjižnici smo zagotovili za hranjenje pisne kulturne dediščine že
večino pogojev.
*

Pripravila: Darja Molnar.
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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.
Izločeno in odpisano je bilo 7.075 enot uničenega, zastarelega in izgubljenega gradiva
ali 70% od načrtovanega odpisa.
Izdelali smo seznam in gradivo ponudili Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani,
Univerzitetni knjižnici Maribor in Bukvarni Ciproš.

6. DOMOZNANSKA DEJAVNOST
Namen domoznanske dejavnosti je nuditi uporabnikom čim boljšo informacijo o
podatkih za svoje lokalno območje in za pokrajino (širše območje). Poudarek je na
aktualnih informacijah, a tudi na zgodovini pokrajine in občin.
Za pokrajino opravlja knjižnica koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja
domoznanskega gradiva (območne naloge) in nudi podrobnejše informacije o pokrajini,
za občinske podsisteme opravlja strokovno obdelavo lokalnega domoznanskega gradiva
in pripravlja ter posreduje domoznanske informacije.
Koroška osrednja knjižnica: zbira, hrani in obdeluje domoznansko gradivo o Koroški:
zlasti publikacije občasnih založnikov, polpublikacije, rokopise oziroma vse
domoznansko gradivo, ki sicer v sistemu ne bi bilo zajeto. Po dogovoru z narodno
knjižnico evidentira najvažnejše domoznansko gradivo po izvoru. Kot knjižnica na
obmejnem področju po dogovoru z NUK-om zbira tudi s1oveniko, ki nastaja pri
Slovencih v zamejstvu.
Koroška osrednja knjižnica pridobiva: vse primarno domoznansko gradivo pokrajine in
domoznansko gradivo po izvoru po strogo selektivnem nosilcu.
Obdeluje: domoznansko gradivo za svoje območje v sodelovanju z narodno knjižnico.
Članke iz lokalne periodike: obdela vso lokalno periodiko, pri čemer dogovorjeni izbor
člankov vnese v vzajemni katalog 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 ne obdeluje.
Domoznanska zbirka: primarno domoznansko gradivo je postavljeno v posebnem
domoznanskem oddelku, praviloma v prostem pristopu. Zelo uporabljeno sodobno
gradivo in temeljne monografske publikacije se nabavijo v več izvodih.
Posebne zbirke: Posebna dragocena, unikatna gradiva so shranjena po načelih zaščite in
varovanja gradiva.
Posredovanje gradiva: domoznansko gradivo je namenjeno predvsem prezenčni uporabi
(razen dvojnic in kopij), medbibliotečni izposoji, izjemoma pa tudi izposoji na dom
(dvojnice).
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Lokalna bibliografija Koroške (od l. 1994 dalje v Cobiss-u):
Največja sprememba v dolgoletnem razvoju in tradiciji domoznanstva v KOK je,
da po dogovoru s knjižnicami območja od l. 2005 dalje KOK ne izdeluje več
bibliografije za območja knjižnic Slovenj Gradec, Radlje in Dravograd; nadaljuje
bibliografijo za geografsko geslo Koroška krajina in geslo Slovenska Koroška v
Avstriji (selektivno): in sicer v obsegu financiranja posebnih nalog območnih knjižnic,
ki jih financira Ministrstvo za kulturo (koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja
domoznanskega gradiva).
V letu 2006 je bilo kreiranih 772 zapisov (članki iz 4.924 številk pregledanih časnikov,
časopisov in revij), od tega za ožje območje 195: za območje občine Črna 41 člankov,
Mežica 18 člankov, Prevalje 29, Ravne 97, za Mežiško dolino 10.
Za Koroško krajino: 489 vnesenih člankov in za slovensko Koroško v Avstriji 88.
Prirast domoznanskega gradiva: 499 enot ali:
- 295 naslovov oz. 313 izvodov knjig z domoznansko vsebino,
- 69 letnikov oz. 85 izvodov časopisov, časnikov, glasil podjetij in šol iz vse
koroške krajine in iz zamejske Koroške,
- 21 raziskovalnih nalog, 15 diplomskih del in 2 magistrski nalogi,
- 24 zgoščenk, 7 CD-r, 7 zvočnih kaset, 1 videokaseto in 2 DVD-ja,
- 5 kosov klasičnih fotografij in 17 CD-romih.
Domoznanske informacije:145 oziroma 22% manj kot leta 2005.
Seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami na območju izvaja KOK
tudi s prireditvami in razstavami (v sodelovanju s sorodnimi kulturnimi zavodi). V letu
2006: 1 domoznanska razstava, 1 obsežnejša domoznanska razstava o J. Špicarju je bila
izvedena v okviru območnih nalog, 2 prireditvi (Obrazi kulture in predstavitev projekta
Digitalizacija posebnih zbirk – Artoteka).

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.
Knjižnica je v letu 2006 8.198 članom izposodila 393.615 enot gradiva.
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7.1 IZPOSOJA GRADIVA
Tabela 4: Izposoja gradiva*
2005
izp./dom

2005
izp./čit.

2005
skupaj

2006
izp./dom

2006
izp./čit.

2006
skupaj

Enota Prevalje

20.386

2.716

23.102

18.906

2.675

21.581

Enota Mežica
Enota Črna
Enota Kotlje
Enota Žerjav
Enota Leše
Enota Strojnska
Reka
SKUPAJ enote

15.398
15.697
12.651
1.164
198
344

3.244
3.114
3.352
556
0
0

18.642
18.811
16.003
1.720
198
344

17.250
16.524
11.630
1.102
501
514

3.822
3.173
3.431
500
0
0

21.072
19.697
15.061
1.602
501
514

65.838
61.078

12.982
1.491

78.820
62.569

66.427
59.025

13.601
1.957

80.028
60.982

210.502
271.580

26.063
27.554

236.565
299.134

206.916
265.941

45.689
47.646

252.605
313.587

337.418

40.536

377.954

332.368
0.985

61.247
1.510

393.615
1.041

Enota knjižnice

Oddelek za otroke
in mladino (PKLS)
Oddelek za odrasle

OSREDNJA
KNJIŽNICA
SKUPAJ KOK:
indeks

Izposoja na dom (registrirana izposoja) se je v letu 2006 zmanjšala za 2%, vendar se je
za 51% povečala izposoja v čitalnice oz. izposoja v knjižnici: čitalnica (22.710 enot) in
ogled /iskanje knjig na policah (38.537 enot), zato je število izposojenih enot za 4%
višje od lani.
Knjigomat: Novost - možnost samopostrežne izposoje gradiva je uporabilo le 434
uporabnikov in si izposodili 1.083 enot gradiva.

*

Statistične podatke o izposojenem gradivu, obisku in članih /izpise sta pripravili: Meta Boštjan in
Simona Vončina.
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7.2 ČLANSTVO
Enota
Leto 2005
Enota Prevalje
322
Enota Mežica
299
Enota Črna
251
Enota Kotlje
229
Enota Žerjav
47
Enota Leše
32
Enota Strojnska Reka 56
Skupaj enote:
1.236
Oddelek za otroke in mladino
Oddelek za odrasle
6.000
Osrednja knjižnica
7.074
SKUPAJ:
8.310
indeks

Leto 2006
365
311
236
204
47
31
51
1.231
1.074 1.165
5.788
6.953
8.198
0.986

Število članov po kraju/občini bivanja:
2005
3.932 občanov občine Ravne na Koroškem
1.342 občine Prevalje
786 občine Mežica
612 občanov občine Črna na Koroškem
494 občanov občine Dravograd
116 občanov občine Radlje ob Dravi
623 občanov občine Slovenj Gradec
47 občanov občine Mislinje
121 občanov občine Muta
16 občanov občine Podvelka
89 občanov občine Vuzenica
8 občanov občine Ribnica na Pohorju
124 občanov drugih slovenskih občin.

2006
3.530 občanov občine Ravne na Koroškem
1.403 občine Prevalje
937 občine Mežica
734 občanov občine Črna na Koroškem
442 občanov občine Dravograd
107 občanov občine Radlje ob Dravi
586 občanov občine Slovenj Gradec
35 občanov občine Mislinje
113 občanov občine Muta
15 občanov občine Podvelka
75 občanov občine Vuzenica
7 občanov občine Ribnica na Pohorju
214 občanov drugih slovenskih občin.

Skupaj: 8.310

8.198

Od 8.198 članov je 6.604 oziroma 80,6% članov iz občin ustanoviteljic in predstavljajo
25% delež prebivalcev Mežiške doline (območja), 1.594 članov (19, 4%) je s širšega
območja Koroške.
Podatki kažejo, da se je v primerjavi z letom 2005 število članov zmanjšalo (2%).
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7.3 OBISK

Zunanje enote
Osrednja knjižnica
Obisk knjižnice skupaj
Prireditve
SKUPAJ obisk:

Leto 2005
28.977
152.180
181.157
10.557
191.714

Leto 2006
32.316
148.443
180.759
11.003
191.762

Obisk knjižnice zaradi izposoje gradiva ali uporabe informacijskih storitev se je nekoliko
zmanjšal, se je pa povečal obisk prireditev, tako da je knjižnico obiskalo 48 obiskovalcev
več kot prejšnje leto. Podatki kažejo, da se je obisk povečal v zunanjih enotah in
zmanjšal v osrednji knjižnici.
7.4 REZERVACIJE
V letu 2006 je bilo v enotah 2.201 rezervacij v osrednji knjižnici pa 22.159, skupaj
24.360 rezervacij gradiva ali 34% več kot leta 2005.
7.5 PODALJŠANJE
Izposojenemu gradivu je možno podaljšati rok izposoje ustno, pisno, po telefonu, po
bibliofonu, po internetu in preko knjigomata. Ta transakcija se vodi kot izposojeno
gradivo. V letu 2006 je bilo 129.732 transakcij ali 4% manj kot leta 2005.
Storitev preko bibliofona je bilo le 1.674 (1,2% od skupnega števila (enot), preko
interneta je bilo podaljšanih 16.564 enot (12%).
7.6 MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
V letu 2006 smo opravili 98 naročil oziroma 4% manj kot leta 2005.
7.7 UPORABA ČITALNIC IN SVETOVNEGA SPLETA
Svetovni splet je uporabljalo 9.566 uporabnikov, kar je 31% manj kot leta 2005. Povečala
se je uporaba delovnih postaj: E-knjižnico je uporabilo 5.943 uporabnikov v osrednji
knjižnici (23% več kot lani) in 4.463 v enotah. Zmanjšala se je uporaba elektronskih
storitev servisov: IUS INFO (45 uporabnikov), Ebsco host (15 uporabnikov).
V glasbeni sobi je poslušalo glasbo 50 obiskovalcev.
Zmanjšala se je uporaba čitalnic: časopisno čitalnico je obiskalo 5.278 obiskovalcev,
referenčno čitalnico 1.156 in študijsko čitalnico 448 obiskovalcev.
Uporabniki raje delajo v parih ali skupinsko in uporabljajo čitalniške mize med
gradivom: bilo je 2.467 uporabnikov.
CIPS : 201 obiskovalec.
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7.8 POMOČ IN SVETOVANJE PRI ISKANJU GRADIVA IN INFORMACIJ
V letu 2006 so knjižničarji pomagali 835 uporabnikom – uvajali so jih v iskanje
Cobiss/Opac in za uporabo drugih elektronskih virov.
Informatorji so dali 6.154 informacij o gradivu ij iz gradiva, 50 informacij so dali preko
elektronske pošte.

8. DELO Z BRALCI*
V letu 2006 je knjižnica organizirala 289 prireditev, ki se jih je udeležilo 11.003
obiskovalcev:
- predstavitve in ogledi knjižnice (146 ogledov in 2.892 obiskovalcev,
- za otroke in mladino je bilo 58 prireditev in 3.220 obiskovalcev,
- za odrasle je bilo 85 prireditev in 4.891 obiskovalcev.
8. 1. STIKI Z JAVNOSTJO
O svojem delu je knjižnica seznanjala javnost na več načinov: na spletnem portalu, na
radiu, televiziji so bili prispevki o posameznih dogodkih, strokovni delavci sodelujejo z
redno rubriko na Koroškem radiu; v časopisih so izhajali članki in obvestila o kulturnih
prireditvah in seznami najbolj branih knjig.
8.2 ORGANIZIRANI PREDSTAVITVENI OGLEDI KNJIŽNICE
Osrednja knjižnica: 108 organiziranih predstavitvenih ogledov knjižnice in 2.105
obiskovalcev:
46 organiziranih predstavitvenih ogledov knjižnice za odrasle, 483 obiskovalcev;
1 organiziran predstavitveni ogled za vrtce Koroške, 50 obiskovalcev;
20 organiziranih predstavitvenih ogledov za OŠ Koroške, 534 obiskovalcev;
16 organiziranih predstavitvenih ogledov za SŠ Koroške, 411 obiskovalcev;
9 organiziranih predstavitvenih ogledov za OŠ od drugod, 327 obiskovalcev;
16 organiziranih predstavitvenih ogledov za posebne skupine in projekte, 300
obiskovalcev (Predstavitev projekta Voda – 90 obiskovalcev, Podelitev Cankarjevih
priznanj – 60 obiskovalcev, Rastem s knjigo – 34 učencev OŠ Črna, Višja strokovna šola
SG – 21 obiskovalcev, CUDV, Sonček, OŠ s prilagojenim programom Muta 2 skupini,22
obiskovalcev, OŠ Juričev Drejček 8 skupin, 54 obiskovalcev.
V Oddelku za otroke in mladino je bilo 8 organiziranih predstavitvenih ogledov, 174
obiskovalcev (1 CUDV Črna, 9 udeležencev na vozičkih).

*

Sezname prireditev pripravili Darja Molnar in Meta Boštjan.
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Zunanje enote: skupno 30 ogledov knjižnic in 613 obiskovalcev:
Enota Kotlje: 4 ogledi, 79 obiskovalcev;
Enota Mežica: 12 , 305 obiskovalcev;
Enota Črna:8 ogledov, 172 obiskovalcev;
Enota Žerjav: 6 ogledov, 57 obiskovalcev.
8.3 DELO Z MLADIMI BRALCI
Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami: 43 pravljičnih ur z ustvarjalnimi
delavnicami, ki jih je obiskalo 805 otrok.
V letu 2006 smo v Oddelku za otroke in mladino izvedli 36 pravljičnih ur z ustvarjalnimi
delavnicami v popoldanskem času in 2 pravljični uri z ustvarjalnima delavnicama v
dopoldanskem času (za otroke s posebnimi potrebami iz OŠ Juričev Drejček). Na zadnjih
pravljičnih urah v letu 2006 smo otrokom podarili 19 ljudskih slikanic Mojca Pokrajculja.
5 pravljičnih ur z ustvarjalnimi delavnicami smo izvedli v naših zunanjih enotah (1 v
enoti Žerjav in 4 v enoti Mežica).
Lutkovna predstava: »Kljukasti papagaj« (izvedla skupina upokojenih vzgojiteljic)
Razstava ob slovenskem kulturnem prazniku: »Se z bukvam usajam pa belim glavo:
France Prešeren v najlepših slikanicah in biliofilskih izdajah«. Razstavo si je ogledalo
250 obiskovalcev.
Razstavni kotiček: ob zaključku akcije »Moja najljubša knjiga« smo v razstavnem
kotičku predstavili najljubše slovenske in v slovenščino prevedene knjige za leto 2006 po
izboru mladih bralcev.
Knjižna uganka
Za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole smo vsak mesec pripravili knjižno uganko in
izžrebance iz vseh enot nagradili s knjižno nagrado. Skupaj smo razdelili 72 knjižnih
nagrad, uganko pa je rešilo 1.295 otrok.
»Moja najljubša knjiga«
Od januarja do aprila je potekalo glasovanje za najljubšo slovensko in v slovenščino
prevedeno knjigo za leto 2006. Od septembra pa poteka glasovanje za najljubšo
slovensko in v slovenščino prevedeno knjigo za leto 2007, ki bo razglašena aprila
naslednje leto.Sodelovalo je 500 otrok.
Slovenski knjižnično–muzejski MEGA kviz 2006/2007
Od oktobra poteka v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne in njenih
enotah v sodelovanju s šolami Mežiške doline Slovenski knjižnično–muzejski MEGA
kviz 2006/2007. Tema letošnjega kviza je »Znameniti Slovenci in njihove spominske
hiše«, namenjen pa je predvsem učencem 2. in 3. triletke devetletke. Za reševanje smo
razdelili 277 »potovalnih listov«.
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»Rastem s knjigo : slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«
V okviru projekta »Rastem s knjigo : slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu«, ki ga organizirajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in
Zveza splošnih knjižnic potekajo od septembra v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca
Sušnika Ravne in njenih enotah obiski generacije sedmošolcev iz devetletnih osnovnih
šol Mežiške doline. Knjižnica jim v okviru obiskov ponuja predstavitev knjižnice,
knjižnično–informacijsko opismenjevanje ter motivacijo za branje leposlovja ter jim
podari na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo (Neli Kodrič: Na
drugi strani). Obiski sedmošolcev potekajo po dogovoru preko celega šolskega leta
2006/2007. V letu 2006 je knjižnico obiskalo: 34 učencev.
8.4 DELO Z ODRASLIMI BRALCI
Slovenski dnevi knjige
Slovenski dnevi knjige od 18. aprila do 22. aprila 2006 so potekali v znamenju vodilne
misli »Podarimo knjigo«. Da bi uresničili to misel, smo v četrtek, 20. aprila 2006 podarili
knjižnicam na Koroškem izbor knjig v tujih jezikih iz fonda, ki ga je Koroški osrednji
knjižnici posredoval g. Damjan Sedar, vicekonzul v Münchnu, skupaj 400 knjig:
Knjižnici Dravograd – 100 knjig, Knjižnici Radlje ob Dravi – 100 knjig, Knjižnici
Ksaverja Meška Slovenj Gradec – 100 knjig, Gimnaziji Ravne – 50 knjig, Gimnaziji
Slovenj Gradec – 50 knjig.
V teh dneh smo podarili brezplačno članstvo 43 članom.
Gradivo je brez plačila stroškov opomina vrnilo 210 članov 871 enot gradiva.
Knjižne čajanke se je udeležilo 17 udeležencev.
Pravljične ure »Slovenske ljudske pesmi za otroke« se je udeležilo 22 otrok.
Knjižne čajanke
V sodelovanju z Mladinsko knjigo vsak 3. četrtek v mesecu v Koroški osrednji knjižnici
potekajo knjižne čajanke, na katerih starejšim predstavljamo izbor novih knjig za otroke.
Čajanke so tematske, v letu 2006 smo pripravili 8 čajank. Udeležba: 140 udeležencev

Knjižni vrtiljak
V sodelovanju s Koroškim radiem Slovenj Gradec smo tedensko pripravljali predstavitve
knjig za oddajo »Knjižni vrtiljak«. V letu 2006 smo v 44 oddajah predstavili 85 knjig.
Teden vseživljenjskega učenja (od 16. – 22. oktobra 2006):
Brezplačna včlanitev v knjižnico 43 članov.
Ogledi knjižnice – predstavitev obnovljenih prostorov in zbirk: 35 obiskovalcev (2
skupini).
Predstavitve iskanja po Cobiss-u: 14 članom
predstavitev uporabe knjigomata:52 članom
Knjižna čajanka (19.10.2006): 18 udeležencev
Razstava DU Ravne – likovna sekcija (27.10. 2006 do 18.11.2006), 106 obiskovalcev
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Predstavitev CIPS-a (Centra za informiranje in poklicno svetovanje): 30 dijakov
Gimnazije Ravne
Dan splošnih knjižnic (20. november 2006)
Razstava ilustracij in predavanje o literarnem junaku Martinu Krpanu »V iskanju prave
podobe Martina Krpana«: 130 obiskovalcev.
Razstava je bila na ogled do 24. novembra, ogledalo si jo je 560 obiskovalcev.
20. november 2006 vrnitev gradiva brez plačila stroškov opomina: 70 članov je vrnilo
105 enot gradiva.
Ta veseli dan kulture – dan odprtih vrat (3. december 2006)
Brezplačna včlanitev v knjižnico (sobota, 2.12.2006), 5 članov
Ogledi in predstavitve knjižnice (sobota, 2.12.2006), 6 obiskovalcev (1 skupina)
8. 5 LITERARNI VEČERI IN DRUGE PRIREDITVE
7. februar 2006 ob 18. uri
»Ni globlje skrivnosti kot človek…«, gledališka predstava dijakov Gimnazije Ravne – v
počastitev Slovenskega kulturnega praznika, v razstavišču knjižnice, 280 obiskovalcev
10. februar 2006 ob 13. uri
Odprtje informacijske točke CIPS, otvoritev in kulturni program, 45 obiskovalcev
23. marec 2006 ob 18. uri
»Milan Dekleva – Prešernov nagrajenec 2006«, literarni večer, 45 obiskovalcev
7. april 2006 ob 18. uri
»Podiplomski recital«, Jakob Bobek (klarinet) in Mateja Urbanč (klavir), 70
obiskovalcev
13. april 2006 ob 18. uri
»Nenavadni pojavi, mojstri modrosti, učitelj sveta in transmisijska meditacija«,
predavanje Duhovnega društva Share Slovenija, 45 obiskovalcev
11. maj 2006 ob 18. uri
Predstavitev še neobjavljenega dela Ljube Prenner »BRUC, roman neznanega
slovenskega študenta«, ki je ob 100-letnici rojstva Ljube Prenner izšel pri Založbi
Cerdonis, 40 obiskovalcev
31. maj 2006 ob 18. uri
Predstavitev knjižne zbirke »Anastazija«, 18 obiskovalcev
23. junija ob 11. uri
Slovesnost ob pridobitvi novih prostorov v Enoti Mežica, 60 obiskovalcev
14. september 2006 ob 18. uri
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Predstavitev pesniške zbirke »Zbiralka želja« Tatjane Strmčnik, 60 obiskovalcev
21. september 2006 ob 18. uri
Obrazi kulture – Mitja Šipek, ob 80-letnici, 70 obiskovalcev
5. oktober 2006 ob 18. uri
Predstavitev zbirke zgodb »Človeški dotiki« Janija Rifla, ki je izšla pri založbi Cerdonis,
35 obiskovalcev
9. november 2006 ob 18. uri
Predstavitev knjige »Moja pisanja« Petra. Č. Gorjanca, 17 obiskovalcev
14. december 2006 ob 11. uri
Tiskovna konferenca in predstavitev projekta »Digitalizacija posebne zbirke –
Artoteka«, 20 obiskovalcev
16. november 2006 ob 18. uri
v razstavišču knjižnice razstava ilustracij in pogovor o literarnem junaku Martinu Krpanu
»V iskanju prave podobe Martina Krpana«, 130 obiskovalcev
Skupaj 14 kulturnih prireditev in 935 obiskovalcev.
8.6 RAZSTAVE
Januar 2006
Mednarodna razstava malih grafik, exlibrisov in voščilnic Društva Exlibris Sloveniae
(iz zbirke prof. dr. Rajka Pavlovca), 12 obiskovalcev
9. marec 2006 ob 18. uri
Razstava slik akademskega slikarja, štipendista Fundacije Karla Pečka Davida Zadravca
Slike, 285 obiskovalcev
20. april 2006 ob 18. uri
Razstava slikarke Kovač Mojce »Svet svetlobe in barv«, 469 obiskovalcev
19. maj 2006 ob 18. uri
Razstava klekljanih čipk Društva klekljaric Koroške, 387 obiskovalcev
12. september 2006 ob 18. uri
Razstava slik akademskega slikarja »Štefan Planinc: Ilustracije«, 295 obiskovalcev
27. oktober 2006 ob 18. uri
Slikarska razstava članov likovne sekcije Duštva upokojencev Ravne na Koroškem,
106 obiskovalcev
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16. november 2006 ob 18. uri
v razstavišču knjižnice razstava ilustracij in pogovor o literarnem junaku Martinu Krpanu
»V iskanju prave podobe Martina Krpana«, 560 obiskovalcev
28. november 2006 ob 18. uri
Razstava domoznanskega oddelka Koroške osrednje knjižnice
»Jakob Špicar in njegov pomen za dramatizacijo ljudskih iger«, 202 obiskovalca.
Skupaj 8 razstav in 2.316 obiskovalcev.
Priložnostne razstave na panoju:
Ivan Cankar – 130 letnica rojstva
Milan Dekleva – dobitnik nagrade Kresnik 2006
Miodrag Pavlović – dobitnik 21. nagrade Vilenica 2006
Ervin Fritz – Veronikin nagrajenec 2006
Razstava ob 8. septembru, mednarodnem dnevu pismenosti
Frankfurt po Frankfurtu ( s knjižnega sejma)
Pater Simon Ašič – ob 100 letnici
Dan splošnih knjižnic
Orhan Pamuk – Nobelov nagrajenec
Dr. Anton Trstenjak (1906 – 1996)
Ogledali so si jih uporabniki knjižnice: 1.500.
Veseli Guštanj 2006
Predstavitev Koroške osrednje knjižnice
Dnevi evropske kulturne dediščine 2006 (23. – 30. september 2006)
- brezplačen ogled posebnih zbirk knjižnice,
- strokovno vodstvo (predstavitev zbirk,
- ogled grajskega kompleksa
Obiskovalci: 35 obiskovalcev (FF Ljubljana).

8. 7 ODDAJANJE PROSTOROV
Koroško kulturno poletje 2006
Razstava likovnih del Klavdija Tutte (grajsko razstavišče)
Razstava del rezbarjev Slovenije(grajsko razstavišče)
Koncert Pihalnega orkestra Glasbene šole Ravne na Koroškem
Godalni kvartet Tartini (grajska dvorana)
Koncert Vlada Kreslina (grajski vrt)
Koncert tria Ataka (grajska dvorana)
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5- krat Gimnaziji Ravne za vaje za predstavo.
8- krat Gimnaziji Ravne za predstavo (za dijake, profesorje in starše).
1- krat Gimnaziji Ravne za predstavitev projekta Voda (Gimnazija Ravne).
1- krat tečaj arhitekturnega risanja za dijake Gimnazije Ravne.
1- krat podelitev Cankarjevih priznanj za OŠ – predstava Gimnazije Ravne.
1- krat okrogla miza v okviru Dekanijskih pastoralnih dni »Poti iz zasvojenosti« (20
udeležencev).
1- krat sprejem župana in podelitev priznanj odličnim učencem
1- krat otvoritev regijske pisarne za inovacije v turizmu in tiskovna konferenca (30
udeležencev).
1- krat prireditev ob 60 letnici Plavalnega kluba Fužinar (60 obiskovalcev).
2- krat Gimnazija Ravne pisanje mature v čitalnici .
1- krat snemanje RTV Ljubljana (oddaja za kulturo – razstava Planinc).
1- krat snemanje RTV Ljubljana (oddaja za gradovih – knjižnica).
1- krat snemanje in slikanje Koroškega okteta.
Uporaba Kuharjeve dvorane kot poročne dvorane.

9. IZVAJANJE POSEBNIH NALOG OBMOČNE KNJIŽNICE
Za izvajanje programa posebnih območnih nalog je Koroška osrednja knjižnica v letu
20056 po pogodbi št. 3511-06-409210 prejela sredstva Ministrstva za kulturo v višini
14.900.000,00 SIT) in izvedla dogovorjen obseg nalog.
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 499 enot domoznanskega gradiva, kar je 11%
manj kot leta 2005):
Pridobili smo tudi 496 enot gradiva drobnega tiska, ki ga ne obdelujemo.
Strokovni delavci so izvajali normativno kontrolo (CONOR) in opravili 111 normativnih
zapisov.
Za Lokalno bibliografijo Koroške (vzajemna baza COBISS od leta 1994 dalje ) je bilo v
letu 2006 za geografsko geslo koroška krajina kreiranih 489 zapisov in za geslo
slovenska Koroška v Avstriji 88 zapisov, skupaj: 577 zapisov.
Koroški biografski leksikon v elektronski obliki ( od 1999 dalje): dodanih 6 gesel.
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Razstave in prireditve:
»Jakob Špicar in njegov pomen za dramatizacijo ljudskih iger«, v sodelovanju
z Narodopisnim inštitutom Urban Jarnik iz Celovca in Gledališkim muzejem Ljubljana.
Tiskovna konferenca in predstavitev projekta »Digitalizacija posebne zbirke –
Artoteka«, v prostorih Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne.
Knjižnica se je z Univerzo v Gradcu in Inštitutom za slavistiko dogovarjala za
sodelovanje pri projektu »Encklopedični priročnik slovenskega jezika in literature na
Koroškem“ (vodja projekta:dr. Katja Sturm-Schnabl).
Projekt Kamra
Projekt je v letu 2006 zastal: po intenzivnem testiranju portala in popravkih sta bila
organizirana dva sestanka z regijskimi koordinatorji. Usposabljanja za vnos vsebin so bila
izvedena nato po posameznih območjih.
Koroška osrednja knjižnica je novembra 2006 izvedla usposabljanje partnerjev za vnos
vsebin, sodelovali so predstavniki knjižnic Dravograd, Radlje in Slovenj Gradec,
Koroškega pokrajinskega muzeja, Koroške galerije likovnih umetnosti. Udeleženci so se
usposobili za samostojen vnos podatkov. Zaradi zamude pri vzpostavitvi portala in
stroškov v zvezi z njim so se zapletli odnosi med partnerji, tako da je bil 24. novembra
2006 portal umaknjen z Interneta.
V delovni skupini za analizo stanja domoznanske dejavnosti in pripravo strategije ter v
delovno skupino za obdelavo drobnih tiskov in obdelavo rokopisov sta sodelovali dve
strokovni delavki KOK (Simona Šuler Pandev in Darja Molnar).
9. 2 USMERJANJE IN IZLOČANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA S SVOJEGA
OBMOČJA
Koroška osrednja knjižnica je nadaljevala z odpisom zastarelega, poškodovanega in
izgubljenega knjižničnega gradiva. Izločeno in odpisano je bilo 7.075 enot gradiva.
V NUK smo poslali 7 seznamov odpisanega gradiva (3.635 enot) in 267 knjig, ki jih je s
seznamov izbral NUK.
Iz Knjižnice Dravograd prejeli seznam odpisanega gradiva, ob Slovenskih dnevih knjige
smo knjižnicam Dravograd, Slovenj Gradec, Radlje ter Gimnaziji Ravne in Slovenj
Gradec podarili izbor tujih knjig (skupaj 400 knjig).
Uiverzitetni knjižnici Maribor (UKM) smo posredovali 2.148 enot izločenega in
odpisanega gradiva (predvsem starejše nemško gradivo).
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9.3 STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM OBMOČJA
Sodelovanje s knjižnicami na območju postaja intenzivnejše in čeprav se razvijanje
skupnih projektov knjižnice šele načrtuje, so začetki kljub skromnemu financiranju nalog
vzpodbudni.
Koroška osrednja knjižnica izmenjuje izkušnje s knjižnicami Dravograd, Radlje, Slovenj
Gradec in z drugimi območnimi knjižnicami.
KOK Ravne na oglasni deski redno objavlja obvestila in napovednike kulturnih
prireditev osrednjih knjižnic, o drugih novostih obvešča na sestankih strokovnih
delavcev.
V letu 2006 je Koroška osrednja knjižnica izvedla uvajanje za šolsko knjižničarko OŠ
Koroški jeklarji (vaje iz katalogizacije), svetovanje – prenos praktičnih znanj za knjižnici
Dravograd in Radlje pri prehodu na programsko opremo Cobiss3/Nabava in
Cobiss3/Serijske publikacije, svetovanje Knjižnici Radlje pri postavitvi posebne zbirke
(lokacijski podatki), sodelovanje na skupni delavnici osrednjih in osrednjih območnih
knjižnic v Zrečah.
Knjižnica se je z Univerzo v Gradcu in Inštitutom za slavistiko dogovarjala za
sodelovanje pri projektu »Encklopedični priročnik slovenskega jezika in literature na
Koroškem“ (vodja projekta:dr. Katja Sturm-Schnabl).
Sodelovanje s Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu poteka predvsem pri izvedbi in
organizaciji nakupa knjižničnega gradiva za zamejce. Ta način sodelovanja vzpodbuja
tudi povezovanje na kulturnem področju.
9.4 ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN INFORMACIJ
Knjižnica je v letu 2006 za potrebe območne funkcije strokovno obdelala 2.905 enot
knjižničnega gradiva, pridobljenega z obveznim izvodom (od tega 427 naslovov
serijskih publikacij in 1.473 enot gradiva, pridobljenega z nakupom iz dodatnih sredstev
Ministrstva za kulturo.
Pri bibliografski obdelavi gradiva za potrebe območne funkcije so bili kreirani 704 zapisi,
delavci so naredili 111 normativnih zapisov in prevzeli iz vzajemnega kataloga 4.378
zapisov.
Uporabnikom s širšega območja je tako zagotovljen dostop do pretežnega dela slovenske
založniške produkcije, v območno zbirko pa je bil vključen tudi izbor tuje strokovne in
leposlovne literature in neknjižno gradivo.
Knjižnica je 19, 4% članom s širšega območja posredovala povečan in zahtevnejši izbora
knjižničnega gradiva in informacije.
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10. PROJEKTI
DIGITALIZACIJA POSEBNIH ZBIRK - ARTOTEKA
Med novejšimi postopki za ohranitev in zaščito dragocenega starejšega gradiva je prenos
vsebine ogroženega gradiva na druge nosilce (digitalizacija).
Leta 2006 smo se prijavili na razpis Ministrstva za kulturo s projektom digitalizacije
posebne zbirke Artoteka, ki obsega 400 enot: umetniške slike, grafike, ex librise,
skulpture in dragoceno staro pohištvo.
Fotograf Tomo Jeseničnik je gradivo fotografiral, ga ustrezno obdelal, izdelal
reprodukcije in arhiviral (zunanji trdi disk USB 2.0 ustrezne kapacitete in DVD).
Upošteval je standardni format arhiviranja po priporočilih Unesca in Minerve.
Drugi del projekta digitalizacije Artoteke je bil namenjen prenosu zapisov iz baze Cobib
na spletno stran naše knjižnice in prenosu fotografij v digitalni obliki prav tako na spletno
stran. Kot najugodnejši ponudnik storitev je bilo izbrano za zunanjega izvajalca tega dela
projekta podjetje Qualitas iz Kranja, ki je izdelalo e-katalog z zapisi in fotografijami
zbirke Artoteka.

mag. Majda Kotnik-Verčko

