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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2009:
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
Strokovna pomoč knjižnicam območja
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja

Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2009
__________________________________________________________________________
Za vsako izvedeno nalogo navedite letne cilje, vsebinski okvir, obseg naloge ter ocenite učinke oziroma
dosežene rezultate.

1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
-

Načrtovani in izvedeni so bili nakup, prejem obveznih izvodov, obdelava in oprema 3.199 enot gradiva –
mesečno smo obveščali knjižnice regije o novem gradivu prek knjižnične spletne strani. Na podlagi
izdelanega programa nabave povečanega in zahtevnejšega knjižničnega gradiva in informacijskih virov smo
se pri leposlovnem gradivu osredotočali na leposlovje v tujih jezikih. Spremljali smo vsa nagrajena dela in
dopolnjevali oziroma obnavljali zbirko klasikov. Ravno tako smo kupovali nagrajene oziroma kakovostne
primerke tujejezičnih slikanic z bolonjskega sejma mladinske literature. Dopolnjevali smo gradivo s
področja knjižničarstva in gradiva s področja mladinskega knjižničarstva in mladinske književnosti.
Gradivo v tujih jezikih se je nabavljalo prek katalogov in na sejmu Frankfurt po Frankfurtu ter v večini
primerov predstavlja edini izvod v Sloveniji.
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-

-

Nadaljevali smo s promocijo zbirke in spodbujanja medknjižnične izposoje v regiji s pomočjo brezplačne
medknjižnične izposoje za knjižnice regije, kakor tudi med knjižnicami regije.
Nabava elektronskih virov: v okviru koordinacije OOK sodelujemo s konzorcijem COSEC pri nabavi bolj
specialnih elektronskih virov. Predhodni dostop do zbirke Grove Music Online, Grove Art Online in
Encyclopædie Britannicae Online Academic Edition smo v letu 2009 nadgradili s podatkovnima zbirkama
Who is Who in Who was Who. Nabava elektronskih virov in dostop do njih prek IP omogoča vsaki
knjižnici regije in njenim uporabnikov neposreden in hiter dostop do gradiva in informacij; nakup
elektronskih virov daje knjižnicam regije možnost neposredne, vsakodnevne uporabe gradiva, kupljenega iz
sredstev OOK. Naš načrt je vsako leto pridobiti vsaj en dodaten elektronski podatkovni vir, ki bo obogatil
ponudbo splošnih knjižnic regije. V letu 2009 je bil dostop do naročenih zbirk prek oddaljenega dostopa
omogočen za vse knjižnice regije. Hkrati je potekalo dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov
regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk v sodelovanju z založniki zbirk.
MKL je z Zakonom o obveznem izvodu določena kot depozitarna ustanova za obvezni izvod, s čemer je
postala prejemnik obveznega izvoda tistih publikacij, ki jih sofinancirajo javne ustanove iz proračunskih
sredstev. Predvsem prek obveznega izvoda pokrivamo kvalitetnejšo slovensko leposlovno ustvarjalnost. Pri
leposlovju se opiramo na literarne nagrade, ki so predstavljene tudi na spletni strani knjižnice. Do 31. 12.
2009 smo prejeli 1.530 monografskih knjižničnih enot, 739 enot serijskih publikacij ter 159 enot
neknjižnega gradiva, skupno torej 2.428 enot knjižničnega gradiva.

2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju
-

-

-

Oblikovali smo zbirnik podatkov o knjižnicah regije – statistične preglednice smo izdelali za leto 2008
(priloga 1). Zbrani podatki izražajo stanje v regiji, njene prednosti in pomanjkljivosti, pomoč pri
odpravljanju le teh je osnovna naloga območne knjižnice. Zbrani podatki bodo služili kot promocija
splošnih knjižnic regije in kot osnova za pogovore z lokalnimi oblastmi.
»Mentorstvo v knjižnicah regije«še naprej ostaja namenjen mentorstvu na treh nivojih: za novozaposlene v
knjižnici, za študente bibliotekarstva in za prostovoljce.
V sklopu cikla izobraževanj »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« smo pripravili:
o izobraževanje »Delavnica Kamra«, ki jo je izvedla koordinatorka posebnih nalog OOK, skupaj
v sodelovanju z Bredo Karun iz Narodne in univerzitetna knjižnice v Mestni knjižnici
Ljubljana, enoti KOŽ-a
o izobraževanje »Delavnica Organizacija dogodkov in prireditev« v sodelovanju z muzejsko
svetovalko Janjo Rebolj iz Muzeja in galerij mesta Ljubljana (priloga 2 in 3).
Pripravili in vodili smo dva informativna sestanka splošnih knjižnic regije v prostorih Mestne knjižnice
Grosuplje in Mestne knjižnice Ljubljana.
Sodelovali smo s šolskimi knjižnicami na območju pri skupnem razvoju bibliopedagoških dejavnosti za
učence in dijake, v obliki mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za mladinsko književnost in
knjižničarstvo.
Sodelovali smo pri pripravah na strokovne izpite: predstavitve nalog in delovanja OOK za knjižničarje
regije.
Povezali smo se z novoustanovljeno splošno knjižnico v regiji – Knjižnico Medvode.
Za potrebe uspešnega izvajanje nalog iz 9. in 19. člena Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah smo
prijavili izobraževanje računalničarja, s pridobljenim nazivom Microsoft Certified Systems Administrator
(MCSA) bo tako lahko kvalitetno in profesionalno skrbel za izvajanje nalog sistemskega administratorja.
Sodelovali smo v skupini sistemskih administratorjev OOK, kakor tudi prispevali vsebine za priročnik Eposlovanje splošnih knjižnic.
Začetek delovanja skupine za izobraževanje (strateški cilj OOK 2008-2011). MKL je prevzela vodenje
delovne skupine za izobraževanje. V prvi polovici leta 2009 je bila izvedena v treh knjižnicah anketa med
zaposlenimi: v Mariborski knjižnici, Mestni knjižnici Ljubljana in Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.
Anketo je pripravila in obdelala podatke kolegica Petra Kovič iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
(priloga 4).
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Promocija regijskih knjižnic
Predstavitev nalog osrednje območne knjižnice, kakor tudi splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije na
spletni strani knjižnice.
MKL vzdržuje zelo tesne stike z Mestnim muzejem Ljubljana (sedaj Muzej in galerije mesta Ljubljane), ki
je prav tako regijska ustanova. Izmenjujemo si promocijska gradiva in mesečne programe prireditev, ki jih
posredujemo tudi vsem knjižnicam regije. Na področju dopolnjevanja zbirke glasbenih tiskov v Mediateki
sodelujemo s Srednjo glasbeno šolo v Ljubljani in Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani.

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
-

-

-

Hranjenje dokumentarnega in arhivskega gradiva – na osnovi dopisa Ministrstva za kulturo smo knjižnice
kot javnopravne osebe dolžne skrbeti za ohranjanje, materialno varnost, celovitost in urejenost
dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri našem delu. Sodelovanje z Zgodovinskim arhivom Ljubljana, enoto
Mestni arhiv Ljubljana.
Nadaljevali smo s prejemanjem, obdelavo, hranjenjem in posredovanjem informacij iz obveznega izvoda,
do katerega je knjižnica upravičena po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (UL RS, 69/2006). Skrbeli
smo za informiranje zavezancev za obvezni izvod.
Pripravili in izvedli smo regijski projekt »Digitalizacija občinskih glasil osrednjeslovenske regije« (priloga
5).
Kupili smo opremo za digitalizacijo vsebin na VHS podatkovnih nosilcih, fotografsko in optično opremo za
pripravo gradiva za spletne portale. Izvedena so bila individualna izobraževanja knjižničarjev regije za
uporabo opreme za digitalizacijo magnetnih video zapisov.
Svetovali smo knjižnicam pri prijavi projektov digitalizacije na razpise Ministrstva za kulturo.
Koordinacija regijskega portala Kamra – v regiji smo določili urednika domoznanskega portala Kamra.
Koordinacije Kamre ostaja pomembna razvojna naloga: redakcija, organizacija in načrtovanje dela v regiji,
interna izobraževanja in svetovanja lokalnim urednikom, priprava strukture digitalnih zgodb na portal
Kamra. Objave digitalnih zbirk na regijskem portalu.
Izvedli smo oglede in popis domoznanskih zbirk splošnih knjižnic osrednjeslovenske regije za potrebe
njihovega popisa in uvajanja novo zaposlene kolegice na posebnih nalogah OOK (priloga 6).
Sodelovali smo v ekspertni skupini za domoznanstvo pri koordinaciji OOK NUK – Pridobivanje
domoznanskega gradiva in v izvršnem odboru portala Kamra. Ekspertna skupina za domoznanstvo je v letu
2008 pripravila strategijo domoznanske dejavnosti v Sloveniji (na nivoju Tima OOK).
Izvedli smo predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika o stanju domoznanske dejavnosti v slovenskih
splošnih knjižnicah 2007 na prvem domoznanskem festivalu – DOMFEST 2009.
Izvedli smo predstavitev medregijskega domoznanskega portala Kamra na strokovnem posvetu Knjige in
knjižničarstvo za italijansko in madžarsko narodno skupnost v Sloveniji v prostorih Samoupravne
Skupnosti Italijanske narodnosti Koper.
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4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja
Knjižnice regije imamo interne Pravilnike o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, ki so usklajeni z Navodili
za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK. Knjižnice regije smo se dogovorile o internem postopku
obveščanja o izločenem gradivu med knjižnicami regije glede na 13., 14. in 15. člen Navodil NUK.

Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago verodostojne
knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v računovodstvu knjižnice.
Poročilu prilagamo tudi naslednje obvezne priloge:
Priloga 1 - obrazec:
Vsebinsko poročilo za leto 2009
Priloga 2 - obrazec:
Finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2009
Datum:

Podpis odgovorne osebe in žig:

Posebne naloge osrednje območne knjižnice

Poročilo za 2009

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
3511-09-409204

Knjižnica:
Številka pogodbe:
Priloga 1: Vsebinsko poročilo za leto 2009

1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
1.1 Pridobivanje gradiva
Prirast za potrebe območne funkcije v številu inventarnih enot (obvezni izvod in nakup)
število enot:
A. OBVEZNI IZVOD
monografske publikacije
serijske publikacije
neknjižno gradivo
podatkovne zbirke
drugo
skupaj
B. NAKUP
monografske publikacije
serijske publikacije
neknjižno gradivo
podatkovne zbirke
drugo
skupaj
SKUPAJ A + B
Prirast za potrebe območne funkcije v številu naslovov
število naslovov:
OBVEZNI IZVOD IN NAKUP
gradivo v slovenskem jeziku
gradivo v tujih jezikih
uradne publikacije
referenčno gradivo
skupaj

načrtovano

doseženo

delež

1.500
1.400
150

1.530
739
159

3.050

2.428

102,00%
52,79%
106,00%
#DEL/0!
#DEL/0!
79,61%

500
10
150
4

605
9
153
4

664
3.714

771
3.199

121,00%
90,00%
102,00%
100,00%
#DEL/0!
116,11%
86,13%

načrtovano

doseženo

delež

2.000
500

1.473
566

2.500

2.116

73,65%
113,20%
#DEL/0!
#DEL/0!
84,64%

načrtovano
55%
1.000
48,00%

doseženo
56%
1.450
49,30%

delež
0,01
145,00%
0,01

doseženo

delež
112,00%
103,73%
336,00%
#DEL/0!
151,84%

77

1.2 Posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije
delež članov s širšega območja knjižnice (v %)
štev. novih članov (prvič vpisanih 2009) s širšega območja
delež izposojenega gradiva članom s širšega obm. (v %)

1.3. Bibliografska obdelava gradiva za potrebe območne funkcije
število zapisov:
načrtovano
kreirani zapisi
500
prevzeti zapisi
1.500
normativni zapisi
500
drugo
skupaj
2.500,00

10.2.2010
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560
1556
1680

3.796,00
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2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju
2.1 Oblike strokovne pomoči knjižnicam na območju v številu ur
število ur:
načrtovano
svetovalno delo in drugo sodelovanje s splošnimi knjižnicami
območja
550
strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic območja
100
analize stanja in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na
območju
250
analize razvojnih potreb glede digitalizacije in informacijske
tehnologije
100
izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in
študente bibliotekarstva z območja
12
sodelovanje s koordinacijsko službo NUK
400
drugo (navedite)
650
2.1 Oblike strokovne pomoči knjižnicam na območju v številu projektov
število projektov:
načrtovano
lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja
3
skupni projekti v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja
3
skupni projekti v sodelovanju z drugimi območnimi
knjižnicami (nacionalni nivo)
5
Od tega:
sodobne informacijske storitve za uporabnike
1
koordinacija ali izvedba digitalizacije
1
koordinacija ali izvedba knjižničnih storitev za posebne
skupine uporabnikov
koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na
območju
koordinacija ali izvedba sodelovanja s šolskimi knjižnicami in
skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za učence in dijake
na območju
1
drugo (navedite)

doseženo

delež

500
95

90,91%
95,00%

370

148,00%

100

100,00%

12
350
650

100,00%
87,50%
100,00%

doseženo
3

delež
100,00%

4

133,33%

5

100,00%

1
1

100,00%
100,00%
#DEL/0!
#DEL/0!

1

100,00%
#DEL/0!

doseženo
580

delež
90,63%
#DEL/0!

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
število ur:
koordinacija strokovnih načel domoznanstva na območju
informiranje zavezancev za obvezni izvod
posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod
nacionalni knjižnici
seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami
(tudi v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti muzejih in arhivih)
na območju knjižnice

načrtovano
640

drugo (navedite) vnos vsebin na portal Kamra

10.2.2010
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#DEL/0!

50
550

60
600

120,00%
109,09%
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4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja
število enot:
prejeto izločeno gradivo iz splošnih knjižnic na območju
lastno izločeno gradivo
SKUPAJ število enot

načrtovano
0
40.000
40.000

OD TEGA:
monografske publikacije
serijske publikacije
drugo
OD TEGA:
gradivo, ki ima lastnosti kulturnega spomenika regionalnega
pomena
gradivo, ki ima lastnosti kulturnega spomenika državnega
pomena
gradivo, ki ima lastnosti kulturnega spomenika lokalnega
pomena
SKUPAJ število enot
OD TEGA:
ohranjeno v knjižnici
posredovano NUK ali drugi knjižnici

doseženo
0
45.613
45.613

delež
#DEL/0!
114,03%
114,03%

36.820
1.765
7.028

#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

0

0

#DEL/0!

0
0

0
0

#DEL/0!
#DEL/0!

0

0

0

0

#DEL/0!
#DEL/0!

5. Informacijska in komunikacijska oprema (IKT) kupljena v letu 2009 za potrebe
izvajanja nalog osrednje območne knjižnice
vrsta opreme
računalnik (z operacijskim sistemom)
strežnik
monitor
tiskalnik
skener
projektor
snemalna naprava zvoka
USB videopredvajalnik/snemalnik VHS2DVD
fotografski aparat s stojalom
programski paket grafičnih programov Adobe

Datum:

10.2.2010

količina
1

2
1
2
1
1

Žig:
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Knjižnica:
Številka pogodbe:

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
3511-09-409204

Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog
Programski stroški v okviru javne službe
Vir MK
Drugi viri
Skupaj
1. Zagotavljanje povečanega in
23.600,00
3.721,66
27.321,66
zahtevnejšega izbora knjižničnega
gradiva in informacij
stroški dela
0,00
stroški nakupa gradiva
23.000,00
3.721,66
26.721,66
ostali programski stroški
600,00
600,00
2. Strokovna pomoč knjižnicam območja 33.528,24
0,00
33.528,24
stroški dela
26.302,52
ostali programski stroški
7.225,72
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in
48.627,58
0,00
hranjenja domoznanskega gradiva
stroški dela
20.628,21
3.012,00
ostali programski stroški
programski stroški digitalizacije
24.987,37
4. Usmerjanje in izločanje knjižničnega
0,00
0,00
gradiva s svojega območja
stroški dela
ostali programski stroški
5. Nakup IKT za potrebe izvajanja nalog
9.320,24 0,00
osrednje območne knjižnice
Skupaj:
115.076,06

Datum:

10.2.2010

Žig:

26.302,52
7.225,72
48.627,58
20.628,21
3.012,00
24.987,37
0,00
0,00
0,00
9.320,24
3.721,66

118.797,72

Odgovorna oseba:
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