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GORIŠKO OBMOČJE 

Domoznanski vprašalnik so izpolnile vse štiri splošne knjižnice na Goriškem območju: Goriška knjižnica 

Franceta Bevka Nova Gorica (OOK), Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Lavričeva knjižnica Ajdovščina in 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (OK). V analizi domoznanske dejavnosti so knjižnice v tabelah zapisane 

vedno v enakem vrstnem redu in sicer po abecedi. 

1 OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICAH NA OBMOČJU 

Ime knjižnice OOK OK 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica x 
 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 
 

x 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina 
 

x 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 
 

x 

 

2 ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

2.1 DOMOZNANSKA DEJAVNOST GLEDE NA 2., 16., IN 27. ČLEN ZKNJ-1 

Ime knjižnice Domoznanska dejavnost glede na člene ZKnj-1 

 zbiranje, 
obdelovanje, 
varovanje in 

posredovanje 
domoznanskega 

gradiva 

varovanje 
knjižničnega 
gradiva, ki je 

kulturni 
spomenik 

posredovanje 
bibliografskih in 

drugih 
informacijskih 
proizvodov in 

storitev 

koordinacija 
zbiranja, 

obdelave in 
hranjenja dom. 
gradiva za svoje 

območje* 

organiziranje 
kulturnih 

prireditev, ki 
so povezane z 
domoznansko 

dejavnostjo 

Goriška knjižnica 
Franceta Bevka Nova 
Gorica 

x x x x x 

Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin 

x  x  x 

Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina 

x  x  x 

Mestna knjižnica in 
čitalnica Idrija 

x  x  x 

* možnost tega odgovora so imele samo OOK 

 

Vse štiri knjižnice na območju zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, 

posredujejo bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve ter organizirajo kulturne 

prireditve, ki so povezane z domoznansko dejavnostjo. Goriška knjižnica je navedla, da varuje knjižnično 

gradivo, ki je kulturni spomenik.  

 

2.2 AKTIVNA VKLJUČENOST ORGANIZACIJSKIH ENOT (KK) V VZAJEMNI BIBLIOGRAFSKI SISTEM 
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Na Goriškem območju v vzajemni bibliografski sistem ni vključena Krajevna knjižnica Kanal, ki je enota 

Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. Organizacijske enote ostalih osrednjih knjižnice so v 

sistem vključene.  

2.3 ORGANIZACIJA STROKOVNE OBDELAVE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 

Ime knjižnice Strokovna obdelava domoznanskega gradiva 

 na domoznan-
skem oddelku 

na oddelku 
obdelave 

v okviru drugih 
oddelkov 

drugo 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica 

 

x 
 

 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 
 

x  
 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina 
 

x  
 

Mestna knjižnica in čitalnica 
Idrija 

 

x 
 

 

 

Strokovna obdelava domoznanskega gradiva v vseh štirih knjižnicah poteka na oddelku za obdelavo 

gradiva. 

2.4 DODELJEVANJE ENOTNO DOGOVORJENE OZNAKE «DOM« DOMOZNANSKEMU GRADIVU 

 

Ime knjižnice Enotno dogovorjena oznaka DOM se 
dodeljuje 

da ne da, vendar 
tudi druge 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
  

x 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin x 
 

 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina 
  

x 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 
  

x 

 

Knjižnice so odgovorile, da se sklepa držijo, vendar (razen Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin) oznaki 

dodajajo tudi druge oznake. Iz naslednje razpredelnice je razvidno, katere. 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Nova Gorica 
oznaka dom, ki vsebuje tudi leto in mesec (dom2017feb) 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina dom/letnica, domcla/letnica 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija Oznako dom uporabljamo šele nekaj let, starejše gradivo te oznake nima; 

da je gradivo domoznansko, je razvidno iz elementa iDZ* v signaturi. 



3 
 

2.5 DEJAVNOSTI ZA PREDSTAVITEV ZBIRKE DOMOZNANSKEGA GRADIVA IN DOMOZNANSKE 
DEJAVNOSTI  

 Ime kraja 

 Nova 
Gorica 

Tolmin Ajdovščina Idrija 

organizacija domoznanskih prireditev (domoznanskih pogovorov, 
literarnih večerov ipd.) 

x x x x 

domoznanska bibliopedagoška dejavnost x 
 

x  

domoznanske dejavnosti za uporabnike s  posebnimi potrebami  
 

x  

razstavna dejavnost (priprava domoznanskih razstav) x x x x 

publicistična dejavnost x  x x 

priprava biografskih gesel za biografski leksikon v elektronski obliki x x x x 

digitalizacija x x x  

objava domoznanskih vsebin na različnih portalih x  x  

izdelovanje bibliografij x  x  

seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami na 
območju 

x x x  

pomoč drugim knjižnicam pri razreševanju identitete lokalnih 
avtorjev 

x x x  

drugo     

 

Vse štiri knjižnice na območju organizirajo domoznanske prireditve, pripravljajo domoznanske razstave 

in biografska gesla za biografski leksikon v elektronski obliki. Domoznansko dejavnost za uporabnike s 

posebnimi potrebami izvajajo v Lavričevi knjižnici Ajdovščina. Preostale dejavnosti opravljajo knjižnice v 

različni meri. Dejavnosti v rubriki drugo knjižnice niso navajale. 

2.6 IZDELOVANJE BIBLIOGRAFIJ 

Ime knjižnice Bibliografije se izdelujejo 

 v tiskani obliki v elektronski obliki se ne izdelujejo 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica 

 x  

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin   x 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina  x  

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija   x 

 
Goriška knjižnica in Lavričeva knjižnica Ajdovščina izdelujeta bibliografije v elektronski obliki. Dve 
knjižnici bibliografij ne izdelujeta, kar sta tudi pojasnili. V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin so zapisali, da 
za izdelavo bibliografij nimajo kadra, v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija pa, da je »zaloga domoznanskega 
gradiva razmeroma majhna, kar velja še zlasti za letni dotok. Pri uporabnikih ne opažamo potreb po 
posredovanju informacij na ta način.« 
 

2.7 PROMOCIJA DOMOZNANSKIH VSEBIN 



4 
 

 

Splošne knjižnice na območju skrbijo za promocijo domoznanskih vsebin. 

2.7.1 Medijske poti za promocijo domoznanskih vsebin 

 

Ime knjižnice Promocija domoznanskih vsebin 

 spletne 
strani, 
portali 

socialna 
omrežja 

promocij
ski 
material 

tiskani 
mediji 

radio TV drugo 

Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica 

x x x x x x  

Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin 

x x  x    

Lavričeva knjižnica Ajdovščina x x x x x x  

Mestna knjižnica in čitalnica 
Idrija 

x    x   

 

Vse štiri knjižnice na območju za promocijo domoznanskih vsebin uporabljajo spletne strani in portale. 

Goriška knjižnica in Lavričeva knjižnica kot kanale za promocijo navajajo vse predlagane poti, Knjižnica 

Cirila Kosmača Tolmin in Mestna knjižnica in čitalnica Idrija pa navajata tri oz. dve od navedenih 

možnosti. 

2.7.1.1 Družbena omrežja za promocijo domoznanskih vsebin 

Ime knjižnice Družbena omrežja za promocijo 

 Facebook Pinterest Youtube Instagram Snapchat Drugo 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica 

x x     

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin x      

Lavričeva knjižnica Ajdovščina x      

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija       

 

Med družbenimi obrežji za promocijo se knjižnice poslužujejo predvsem Facebooka, kar so navedle vse 

razen Mestne knjižnice in čitalnice Idrija. Goriška knjižnica vsebine objavlja tudi na Pinterestu.  

 

2.8 NAČRTI NA PODROČJU UREDITVE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V NASLEDNJEM TRILETNEM 
OBDOBJU 
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Ime knjižnice Načrti glede ureditve domoznanske dejavnosti 

 

oblikovanj
e domo-
znanske 
zbirke 

oblikovanje 
samostoj-nega 
domoznan-
skega oddelka 

poudarek na 
ustreznem 
varovanju in zaščiti 
gradiva (skladno z 
načeli IFLA) 

zaposlitev 
strokov-nega 

delavca za 
domoz-nanstvo 

drugo 

Goriška knjižnica 
Franceta Bevka Nova 
Gorica 

    x 

Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin 

    x 

Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina 

  x   

Mestna knjižnica in 
čitalnica Idrija 

    x 

 

V Lavričevi knjižnici v prihodnjih treh letih načrtujejo več pozornosti nameniti ustreznemu varovanju in 

zaščiti gradiva. Ostale knjižnice so svoje načrte opisno opredelile v rubriki drugo. V Goriški knjižnici želijo 

dokončno urediti in postaviti posebne domoznanske zbirke (likovno gradivo, zemljevidi, zapuščine); v 

Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin želijo digitalizirati razglednice in obdelati čim več člankov. V Mestni 

knjižnici in čitalnici Idrija čutijo potrebo po bolj načrtnem organiziranju te dejavnosti in izpostavljajo 

prostor, opremo in zaposlitev. 

2.9 SODELOVANJE, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNEGA DELA Z DRUGIMI 
SORODNIMI USTANOVAMI 

 

Strokovno delo s sorodnimi ustanovami Ime kraja 
Nova 
Gorica 

Tolmin Ajdovščina Idrija 

z muzeji x x x x 

z arhivi x x x x 

z galerijami  
 

x  

z drugimi knjižnicami x x x x 

z osnovnimi šolami  x x  

s srednjimi šolami  x x  

z višjimi, visokimi šolami     

z društvi, zavodi, združenji, lokalnimi skupnostmi  x x x 

drugo     

 

Vse štiri knjižnice na območju sodelujejo z muzeji, arhivi in z drugimi knjižnicami. OK-ji se povezujejo tudi 

z društvi, zavodi, združenji in lokalno skupnostjo. Knjižnici v Tolminu in Ajdovščini se povezujeta z 

osnovnimi in srednjimi šolami. Lavričeva knjižnica Ajdovščina je navedla sodelovanje z galerijami. 

2.10 PRIPRAVA VSAJ 1 DOMOZNANSKEGA PROJEKTA LETNO V SODELOVANJU Z DRUGIMI 
SORODNIMI USTANOVAMI 
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Gorška knjižnica je navedla, da sodeluje z Goriškim muzejem in Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici 

(zbiranje gradiva za razstave, Kamra, zbiranje spominov); Lavričeva knjižnica Ajdovščina pripravi vsaj en 

projekt letno v sodelovanju z Goriškim muzejem (kulturna in tehnična dediščina), Pokrajinskim arhivom 

v Novi Gorici in Raziskovalno postajo ZRC SAZU Nova Gorica. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je 

navedla, da sodeluje z Goriško knjižnico. Domoznanskih projektov v sodelovanju z drugimi sorodnimi 

ustanovami na letni ravni ne pripravi Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. 

 

3 OBSEG IN IZBOR STROKOVNO UREJENEGA KNJIŽNIČNEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

3.1 OBSEG INVENTARIZIRANEGA DOMOZNANSKEGA GRADIVA NA DAN 31. 12. 2016 

 

V spodnjih dveh tabelah je ločeno prikazana zaloga/obseg domoznanskega gradiva na dan 31. 12. 2016. 

V prvi tabeli je zaloga Goriške knjižnice (tabela OOK), v drugi tabeli pa seštevek zaloge treh osrednjih 

knjižnic Goriškega območja: Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, Lavričeve knjižnice Ajdovščina in Mestne 

knjižnice in čitalnice Idrija (tabela OK). 

OOK (1 knjižnica) 

Domoznansko gradivo Obseg  
Osrednje 
knjižnice 

Krajevne knjižnice 
Skupaj 

število naslovov 26.383 / 26.383 

- od tega primarno domoznansko 
gradivo (če se ločuje) 

/ / 
 

število inventarnih enot 30.548 / 30.548 

- od tega primarno domoznansko 
gradivo (če se ločuje) 

/ / 
 

 

OK  (3 knjižnice) 

Domoznansko gradivo Obseg  
Osrednje 
knjižnice 

Krajevne knjižnice 
Skupaj 

število naslovov 5.658 904 (2=/) 6.562 

- od tega primarno domoznansko 
gradivo (če se ločuje) 

/ / 
 

število inventarnih enot 8.321 1.436 (1=/) 9.757 

- od tega primarno domoznansko 
gradivo (če se ločuje) 

/ / 
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Vse štiri knjižnice na območju (brez organizacijskih enot) skupaj hranijo 38.869 inventarnih enot 

domoznanskega gradiva. 

Nobena od štirih knjižnic ni posredovala podatkov o številu naslovov ali inventarnih enotah primarnega 

domoznanskega gradiva, ki so ga hranile na dan 31. 12. 2016. 

 

3.2 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 

 

V spodnjih dveh tabelah je ločeno prikazan prirast domoznanskega gradiva v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 

2016. V prvi tabeli je prirast Goriške knjižnice (tabela OOK), v drugi tabeli pa seštevek prirasta treh 

osrednjih knjižnic Goriškega območja: Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, Lavričeve knjižnice Ajdovščina in 

Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (tabela OK). 

 

OOK (1 knjižnica) 

Domoznansko gradivo Prirast domoznanskega gradiva  
Osrednje 
knjižnice 

Krajevne knjižnice 
Skupaj 

število naslovov 1.105 48 1.153 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

/ / 
 

število inventarnih enot 1.142 164 1.306 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

/ / 
 

 

OK (3 knjižnice) 

Domoznansko gradivo Prirast domoznanskega gradiva  
Osrednje 
knjižnice 

Krajevne knjižnice 
Skupaj 

število naslovov 383 34 (1=/) 417 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

/ / 
 

število inventarnih enot 452 46 (1=/) 498 

od tega primarno domoznansko gradivo (če se 
ločuje) 

/ / 
 

 

Prirast na celotnem Goriškem območju (brez organizacijskih enot) v letu 2016 je bil 1.594 inventarnih 

enot domoznanskega gradiva. 

Tudi pri prirastu gradiva  v letu 2016 knjižnice ne navajajo naslovov oz. enot primarnega domoznanskega 

gradiva.  

 

3.3 PRIRAST DOMOZNANSKEGA GRADIVA GLEDE NA NAČIN PRIDOBIVANJA V OBDOBJU OD 1. 1. 
2016 DO 31. 12. 2016 (ŠTEVILO) 
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V nadaljevanju tretjega poglavja o obsegu in izboru domoznanskega gradiva so v tabelah predstavljene 

vsote podatkov vseh štirih knjižnic Goriškega območja skupaj. 

Način pridobivanja OK KK  
naslovi Inventarne 

enote 
naslovi Inventarne 

enote 

nakup 530 591 47 (1=/) 147 (1=/) 

obvezni izvod* 100 106 0 0 

dar 846 890 44 (1=/) 56 (1=/) 

zamena 0 (1=/) 0 (1=/) 0 (1=/) 0 (1=/) 

lastna izdaja 7 (2=0; 1=/) 7 (2=0; 1=/) 1 (2=0; 1=/) 7 (2=0; 1=/) 

Skupaj 1.483 1.594 92 210 

* Obvezni izvod prejema samo Goriška knjižnica. 

Glede na način pridobivanja gradiva je iz tabele razbrati, da so knjižnice največ gradiva pridobile z darovi. 

Goriška knjižnica je zapisala, da je v letu 2016 prejela 576 naslovov (592 inventarnih enot) v dar, kar 

pomeni, da so preostale tri knjižnice skupaj kot dar prejele 270 naslovov (298 inventarnih enot). Z 

nakupom so knjižnice pridobile 591 inventarnih enot (od tega Goriška knjižnica 437). Za osrednjo 

območno knjižnico je pomemben vir gradiva obvezni izvod.  

 

3.4 ZBIRKA KNJIŽNEGA GRADIVA NA DAN 31. 12. 2016 IN PRIRAST V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 
2016 (OSREDNJE IN KRAJEVNE KNJIŽNICE SKUPAJ) GLEDE NA VRSTO DOMOZNANSKEGA 

GRADIVA 

 

Vrsta domoznanskega 
gradiva 

Št. naslovov v 
zbirki 

Prirast Št. inventarnih 
enot v zbirki 

Prirast Št. enot, ki še niso 
računalniško 

obdelane (ocena) 

knjige 27.438 895 30.652 927 0 (1=0, 3=/) 

starejše dragoceno 
gradivo 

81 (1=0) 6 (2=0) 111 (1=0) 6 (2=0) 7 (1=0, 2=/) 

  - od tega antikvarno 
gradivo 

46 (2=0) 2 (3=0) 58 (2=0) 2 (3=0) 7 (2=0,1=/) 

  - od tega inkunabule 0 0 0 0 1 (3=0) 

siva literatura 820 (2=0) 46 (2=0) 826 (2=0) 69 (2=0) 20 (1=0, 2=/) 

drugo 1 (2=0, 1=/) 0 (3=0, 1=/) 1 (2=0, 1=/) 0 (3=0, 1=/) 0 (2=0, 2=/) 

Skupaj 28.386 949 31.648 1.004 35 

 

Knjižnice na območju hranijo 31.648 inventarnih enot knjižnega gradiva – pretežni del knjige (30.652 

enot), v manjši meri gre za sivo literaturo (826 enot). Starejše dragoceno gradivo hrani predvsem Goriška 
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knjižnica. Ocena števila enot knjižnega gradiva, ki ni računalniško obdelano (35 enot) ni povedna, saj tri 

knjižnice (za knjige) niso podale ocene. 

3.5 ZBIRKA SERIJSKIH PUBLIKACIJ IN ČLANKOV NA DAN 31. 12. 2016 IN PRIRAST V OBDOBJU OD 
1.1. DO 31. 12. 2016 (OSREDNJE IN KRAJEVNE KNJIŽNICE SKUPAJ) GLEDE NA VRSTO 

DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

Vrsta 

domoznanskega 

gradiva 

Število 

naslovov v 

zbirki 

Prirast 

Število 

inventarnih 

enot v zbirki 

prirast 

Število enot, ki še 

niso računalniško 

obdelane (ocena) 

periodične 

publikacije 
677 104 4.240 144 35 (2=/) 

članki 3.079 (1=/) 2.264 180 (1=0, 2=/) 4 (1=0, 2=/) 5.000 (3=/) 

drugo 0 (2=0, 2=/) 0 (2=0, 2=/) 0 (2=0, 2=/) 0 (2=0, 2=/) 0 (2=0, 2=/) 

Skupaj 3.756 2.368 4.420 148 5.035 

 

Knjižnice na območju hranijo 677 naslovov periodičnih publikacij oz. 4.240 inventarnih enot 

domoznanskih periodičnih publikacij. V sistem Cobiss je bilo v letu 2016 katalogiziranih 2.264 člankov, 

od tega jih je Goriška knjižnica prispevala 2.105. Podatek ni primerljiv s številom naslovov člankov na 

območju (3.079), saj Goriška knjižnica za to rubriko ni podala podatka; dodatno so pojasnili, da pri 

člankih nimajo vseh podatkov, ker so se različno označevali skozi leta. Pomembno je tudi pojasnilo, da 

ni všteta domoznanska periodika (tudi na mikrofilmih), ki se hrani posebej na časopisnem oddelku. V 

Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin ocenjujejo, da približno 5000 člankov še ni računalniško obdelanih. 

3.6 ZBIRKA NEKNJIŽNEGA GRADIVA 

 

Vrsta 

domoznanskega 

gradiva 

Število 

naslovov v 

zbirki 

Prirast Število 

inventarnih 

enot v zbirki 

Prirast Število enot, ki še 

niso računalniško 

obdelane (ocena) 

rokopisi 11 (2=0) 2 (2=0) 14 (2=0) 2 (2=0) 0 (2=0, 2=/) 

zapuščine (korpusi) 0 0 0 0 20 (2=0, 1=/) 

slikovno gradivo 2.277 (1=0) 373 (1=0) 2.421 (1=0) 383 (1=0) 2.350 (1=0) 

glasbeni tiski 267 9 (2=0) 296 13 (2=0) 0 (2=0, 2=/) 

kartografsko 

gradivo 
371 24 (2=0) 439 33 (2=0) 20 (2=0, 1=/) 

videoposnetki 308 15 (2=0) 381 16 (2=0) 20 (2=0, 1=/) 

zvočni posnetki 481 40 529 47 30 (2=0, 1=/) 

večvrstno gradivo 16 (1=0) 1 (3=0) 34 (1=0) 4 (3=0) 0 (3=0, 1=/) 

elektronski viri 120 2 (2=0) 131 2 (2=0) 0 (2=0, 2=/) 
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drobni tiski 1.091 (1=0) 71 (1=0) 1.222 (1=0) 71 (1=0)  5.700 (1=0, 1=/) 

mikrofilmi 0 (1=/, 3=0) 0 (1=/, 3=0) 0 (1=/, 3=0) 0 (1=/, 3=0) 0 (1=/, 3=0) 

drugo 4 (1=/, 2=0) 0 (3=0, 1=/) 4 (1=/, 2=0) 0 (3=0, 1=/) 0 (3=0, 1=/) 

Skupaj 4.946 537 5.471 571 8.140 

 

V zbirki neknjižnega gradiva knjižnice v največjem številu hranijo slikovno gradivo in drobne tiske, pa tudi 

avdio-video gradivo in kartografsko gradivo. Vse štiri knjižnice na območju so imele v letu 2016 v zbirki 

neknjižnega gradiva 5.471  inventarnih enot. Prirast je znašal 571 enot. Znaten delež neknjižnega gradiva 

je računalniško neobdelanega, po ocenah 8.140 enot – gre predvsem za drobne tiske in slikovno gradivo.  

 

3.7  DODATNA POJASNITEV PRIRASTA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

Dve knjižnici sta prirast domoznanskega gradiva dodatno pojasnili. V Goriški knjižnici so vpisali samo 
gradivo, ki ima oznako DOM. Posebne zbirke (antikvarno gradivo, raritete, ipd.) niso vštete. Prav tako ni 
všteta domoznanska periodika (tudi na mikrofilmih), ki se hrani posebej na časopisnem oddelku. Pri 
člankih nimajo vseh podatkov, ker so se različno označevali skozi leta. Ocen računalniško neobdelanega 
gradiva ne morejo podati pri vseh postavkah. 
 
V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija so zapisali, da nimajo sistematične nabave, da je ozaveščenost 
izdajateljev šibka, svojih izdaj jim (v glavnem) ne ponudijo, zato kljub navezavi stikov težko pridejo do 
gradiv. 
 

4 ŠTEVILO IN USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA KADRA V DOMOZNANSTVU 

4.1 STROKOVNI DELAVCI, KI SKRBIJO ZA DOMOZNANSKO DEJAVNOST 

Ime knjižnice Strokovni delavci 

 Število EPZ - število 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 2 2 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 1 0,5 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 0,5 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 1 0,1 

Skupaj 5 3,1 

 

4.2 STOPNJA FORMALNE IZOBRAZBE 

 

Stopnja izobrazbe Število strokovnih 
delavcev 

Število s 
strokovnim 

izpitom 

srednješolska izobrazba - raven 3, 4 in 5: 1 0 

specializacija po visokošolskih strokovnih programih, univerzitetna 
izobrazba, magisteriji stroke (ZA imenom, 2. bolonjska stopnja)  - 
raven 7 

4 4 
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4.3 USPOSOBLJEN KADER Z DOVOLJENJI/POOBLASTILI ZA KREIRANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV 

Knjižnica ima usposobljen kader Ime kraja 
Nova 

Gorica 
Tolmin Ajdovšč

ina 
Idrija 

z dovoljenjem A - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
monografskih publikacij (knjig) ter za kreiranje zbirnih zapisov za 
izvedena dela 

x x x x 

z dovoljenjem B - pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih 
delov in kontinuiranih virov 

x x x x 

z dovoljenjem C - pooblastila za vzajemno katalogizacijo neknjižnega 
gradiva 

x x  x 

z dovoljenjem D -  pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
antikvarnega gradiva 

x    

Z dovoljenjem za redakcijo zapisov v normativni bazi podatkov 
CONOR 

x x  x 

 

4.3.1 Število vseh zaposlenih s posameznimi dovoljenji 

Kader z dovoljenji/pooblastili Ime kraja 
Nova 

Gorica 
Tolmin Ajdovščina Idrija  

Število Skupaj 

z dovoljenjem A -  7 4 2 2 15 

z dovoljenjem B1 - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
sestavnih delov 

5 4 1 1 11 

  z dovoljenjem B2 - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
kontinuiranih virov 

2 1 0 0 3 

  z dovoljenjem SER - pooblastila za vzajemno katalogizacijo 
serijskih publikacij 

0 1 0 0 1 

Z dovoljenjem C 6 4 0 1 11 

Z dovoljenjem D 2 0 0 0 2 

z dovoljenjem za redakcijo zapisov normativni bazi podatkov 
CONOR 

3 1 0 1 5 

 

4.4 UDELEŽBA ZAPOSLENIH, KI SE UKVARJAJO Z DOMOZNANSKO DEJAVNOSTJOM NA RAZLIČNIH 
STROKOVNIH USPOSABLJANJIH 

 

Vse štiri knjižnice na območju so odgovorile, da se zaposleni, ki se ukvarjajo z domoznansko dejavnostjo, 

udeležujejo različnih strokovnih usposabljanj. 

4.4.1 Strokovna usposabljanja, ki se jih udeležujejo zaposleni  
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Ime knjižnice Strokovna usposabljanja zaposlenih 

tečaji  predavanja delavnice seminarji kongresi izobraževan
je v tujini 

drugo 

Goriška knjižnica 
Franceta Bevka 
Nova Gorica 

x x x x x   

Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin x x x x    

Lavričeva 
knjižnica 
Ajdovščina 

 x x     

Mestna knjižnica 
in čitalnica Idrija 

      X 

 

Med oblikami strokovnih usposabljanj, ki se jih udeležujejo, prevladujejo predavanja in delavnice, pa 

tudi tečaji in seminarji. V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija so kot obliko izobraževanja navedli redna letna 

srečanja domoznancev v okviru območnosti. 

 

4.4.2 Število oseb, zaposlenih v domoznanski dejavnosti, ki so se usposabljale v obdobju 2014 
– 2016 (strokovno, širše knjižničarsko …) 

 

Ime knjižnice  Usposabljanja v obdobju 2014 – 2016 
(število oseb) 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 2 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 1 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina 2 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 2 

Skupaj 7 

 

5 PROSTOR IN OPREMA ZA DOMOZNANSKO GRADIVO 

5.1 KNJIŽNICA IMA SAMOSTOJNI DOMOZNANSKI ODDELEK 
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Splošne knjižnice v Novi Gorici, Tolminu in Ajdovščini imajo samostojen domoznanski oddelek. Nima ga 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija. 

 

Ime knjižnice Domoznanski oddelek 

Leto ustanovitve Površina (m2) 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 2000 317 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 2006 40 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina 2009 16 

 

5.2 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI 

Ureditev domoznanskega gradiva v OK 
Ime kraja 

Nova Gorica Tolmin Ajdovščina Idrija 

domoznansko gradivo ni postavljeno ločeno od 
ostalega knjižničnega gradiva 

    

domoznansko gradivo je postavljeno deloma ločeno, 
deloma pa skupaj  z ostalim knjižničnim gradivom 

x   x 

domoznansko gradivo je postavljeno ločeno od 
ostalih delov knjižnične zbirke, tudi če ni organizirano 
v posebno zbirko 

    

domoznansko gradivo je postavljeno na 
domoznanskem oddelku 

x x x  

domoznansko gradivo je organizirano v posebne 
zbirke 

x x   

drugo x   x 

 

Knjižnice, ki imajo samostojen domoznanski oddelek, gradivo tam tudi hranijo. Hranijo ga tudi drugače: 

kot posebne zbirke v Novi Gorici in Tolminu; deloma ločeno in deloma z ostalim gradivom v Novi Gorici 

in Idriji. V Goriški knjižnici imajo domoznansko gradivo tudi na časopisnem oddelku, v Mestni knjižnici in 

čitalnici Idrija pa dvojnice v prostem pristopu, ločeno od ostalega gradiva. 

 

5.3 PROSTORSKA UREDITEV DOMOZNANSKEGA ODDELKA V ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 
(KRAJEVNIH KNJIŽNICAH) 

 

Ureditev domoznanskega gradiva v KK 
Ime kraja 

Nova 
Gorica 

Tolmin Ajdov-
ščina 

Idrija 

domoznansko gradivo ni postavljeno ločeno od ostalega knjižničnega 
gradiva 

x x   

domoznansko gradivo je postavljeno deloma ločeno, deloma pa 
skupaj  z ostalim knjižničnim gradivom 

x   x 

domoznansko gradivo je postavljeno ločeno od ostalih delov knjižnične 
zbirke, tudi če ni organizirano v posebno zbirko 

  x  

domoznansko gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku     

domoznansko gradivo je organizirano v posebne zbirke     

drugo     
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5.4 OBLIKOVANJE NOVE DOMOZNANSKE ZBIRKE, ODDELKA, POSEBNE ZBIRKE V OBDOBJU 2009 
– 2016 V KNJIŽNIČNI MREŽI 

 

Med leti 2009 in 2016 sta dve knjižnici oblikovali domoznansko zbirko, oddelek ali posebno zbirko. 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina je leta 2009 oblikovala domoznanski oddelek, Goriška knjižnica je 

oblikovala več posebnih zbirk: v letu 2009 zbirko raritet, v letu 2011 zbirko drobnih tiskov, v letu 2012 

zbirko plakatov in zbirko knjig plemiške družine Teuffenbach in v letu 2014 zbirko antikvarnega gradiva. 

 

5.5 IN 5.6 DOSTOP DO DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OSREDNJI KNJIŽNICI IN V KRAJEVNIH 
KNJIŽNIVAH (KK) 

 

Dostop do domoznanskega gradiva Ime kraja 
Nova Gorica Tolmin Ajdovščina Idrija 

OK KK OK KK OK KK OK KK 

gradivo je v prostem pristopu    x  x 
 

 

gradivo je delno v prostem pristopu 
 

x     x x 

gradivo je postavljeno v skladiščnih prostorih knjižnice in 
strokovno urejeno, da omogoča takojšnjo dostopnost 

x      
 

 

gradivo je postavljeno na domoznanskem oddelku x  x  x    

drugo  x       

 

5.7 IZPOSOJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA V OBDOBJU 1. 1. DO 31. 12. 2016 

 

Ime knjižnice Izposoja domoznanskega gradiva na dom 

da število izposoj ne 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
 

 x 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 
 

 x 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina x 871 
 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija x 289 
 

 

 

5.8 POSREDOVANJE DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 
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Vse knjižnice na območju posredujejo domoznanske informacije. 

 

5.8.1 načini posredovanja DOMOZNANSKIH INFORMACIJ 

 

Ime knjižnice Načini posredovanja domoznanskih informacij 

osebno po telefonu po elektronski 
pošti 

drugo 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica 

x x x  

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin x x x  

Lavričeva knjižnica Ajdovščina x x x  

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija x x x  

 

Posredovanje domoznanskih informacij v vseh štirih knjižnicah poteka po ustaljenih kanalih. 

 

 

5.9 SKRB ZA PRAVILNO ZAŠČITO IN HRANJENJE GRADIVA (IFLA NAČELA ZA HRAMBO 
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN PREDPISANO RAVNANJE Z NJIM) 

 

Skrb za pravilno zaščito in hranjenje gradiva Ime kraja 
Nova 

Gorica 
Tolmin Ajdovščina Idrija 

z zagotavljanjem varnosti in preprečevanjem nesreč v knjižničnih 
zgradbah in okolici 

x x x x 

s primernimi klimatskimi pogoji x x   

z ustreznim ravnanjem s tradicionalnim gradivom, fotografskim in 
filmskim gradivom ter avdiovizualnimi nosilci 

x x x  

 z izvajanjem reprodukcije gradiva (fotokopiranje, mikrofilmanje in 
digitalizacija) 

x x x  

 

Vse štiri knjižnice posvečajo pozornost zagotavljanju varnosti in preprečevanju nesreč v knjižničnih 

zgradbah in okolici. V malo manjši meri skrbijo ustrezno ravnanje z gradivom in izvajajo reprodukcijo 

gradiva. Primernim klimatskim pogojem posvečata pozornost Goriška knjižnica in Knjižnica Cirila 

Kosmača Tolmin. 
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6 DIGITALIZACIJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

6.1 IZVAJANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

 

Digitalizacije domoznanskega gradiva ne izvaja Mestna knjižnica in čitalnica Idrija in sicer zaradi 

pomanjkanja sredstev, kadra in opreme. 

6.1.1. IZVEDBA IN FINANCIRANJE DIGITALIZACIJE DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

  

Ime knjižnice Izvedba in financiranje digitalizacije 

z lastnim 
kadrom in 
opremo 

pri zunanjem 
izvajalcu 

z lastnimi 
sredstvi 

v okviru 
izvajanja 
posebnih 

nalog OOK 

drugo 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica 

 x  x  

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin x  x   

Lavričeva knjižnica Ajdovščina    x  

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija gradiva ne digitalizira, zato na to vprašanje ni odgovarjala. 

6.2 DOSTOPNOST DIGITALIZIRANEGA GRADIVA UPORABNIKOM 

 

Ime knjižnice Dostopnost digitaliziranega gradiva 

Lokalno v knjižnici 
Z dostopom na 

daljavo 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
 

x 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin x 
 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina x x 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  x 

 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin digitalizirana gradiva ponuja lokalno v knjižnici, preostale tri knjižnice pa 

dostop omogočajo na daljavo. Tudi Lavričeva knjižnica Ajdovščina za del gradiva v digitalni obliki 

omogoča dostop le v prostorih knjižnice.   

6.3 OKVIRNI NAČRT DIGITALIZACIJE V NASLEDNJIH TREH LETIH (VSEBINSKO IN TERMINSKO, NA 
SPLOŠNO, OCENA) 
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Knjižnice med načrti digitalizacije v prihodnjih treh letih izpostavljajo digitalizacijo starejših šolskih glasil, 
razglednic in fotografij, pomembnih periodičnih glasil, pa tudi videokaset z domoznansko vsebino. OOK-
ju predlagajo gradiva za digitalizacijo, ki jo izvede skladno s sredstvi v okviru poziva OOK. 
 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je kot del okvirnih načrtov navedla digitalizacijo 
pomembnih Goriških in Primorskih tiskov, večinoma periodike, v dogovoru s knjižnicami na območju, 
glede na sredstva pridobljena za letno digitalizacijo v okviru poziva OOK. V Knjižnici Cirila Kosmača 
Tolmin želijo digitalizirati celotno zbirko razglednic, starejših fotografij ter starejših internih šolskih glasil, 
radi bi tudi uredili dostop do teh gradiv na daljavo. V Lavričevi knjižnici Ajdovščina so navedli digitalizacijo 
starejših šolskih glasil in videokaset z domoznansko vsebino. V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija so 
zapisali, da iz zgoraj navedenih razlogov [op.: točka št. 6.1] sami ne digitalizirajo, le predlagajo osrednji 
območni knjižnici, kaj iz njihove zaloge bi bilo smiselno digitalizirati. 
 

7 SINERGIJSKI UČINKI SODELOVANJA S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU 

7.1 PRIČAKOVANJA OD IZVAJANJA TRETJE POSEBNE NALOGE OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE – 
OOK (KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA) 

 
V Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica so zapisali, da si želijo enoten sistem sprotnega 
obveščanja in medsebojnega informiranja o izdajanju gradiva lokalnega pomena, ki ni dostopno preko 
ustaljenih distribucijskih poti, koordinacijo digitalizacije gradiva na območju (usklajen program), 
svetovalno dejavnost pri bibliografski obdelavi gradiva, organiziranje izobraževanj. 
 
V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija ne pričakujejo drugega kot to, kar izvaja že sedaj, razen mogoče še 
kaj več konkretnih, praktičnih napotkov oz. pomoči pri vsakdanjem delu na področju domoznanske 
dejavnosti. 
 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin in Lavričeva knjižnica Ajdovščina na vprašanje nista odgovorili. 

7.2 ZADOVOLJSTVO S  SODELOVANJEM S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU NA PODROČJU 
DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

 

 

OOK Goriška knjižnica Franceta Bevka ocenjuje sodelovanje na področju domoznanske dejavnosti s 
knjižnicami na območju kot dobro. Oceno obrazložijo: Večinoma sodelujemo zelo dobro, vse pesti 
pomanjkanje časa za domoznanske naloge (vsi imajo tudi druge zadolžitve). 
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Tudi vse tri OK ocenjujejo zadovoljstvo sodelovanja z OOK na področju koordinacije domoznanstva z 

enako oceno kot OOK, torej kot dobro.  

V Lavričevi knjižnici Ajdovščina so zapisali, da so bibliotekarke z domoznanskega oddelka Goriški knjižnici 
v različnih domoznanskih vprašanjih vedno pripravljene svetovati in pomagati. V Mestni knjižnici in 
čitalnici Idrija kot dobre ocenjujejo redne stike s knjižnicami na območju, obveščanje o projektih na 
področju domoznanstva, organizacijo rednih srečanj domoznancev, mogoče malo preveč orientirana na 
svoje ožje okolje. V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin ocene niso dodatno obrazložili. 
 

7.4 MNENJE O PRISPEVKU K IZGRADNJI DOMOZNANSKE OBMOČNE ZBIRKE OOK 

 

 

V Goriški knjižnici so mnenja, da k izgradnji območne zbirke OOK najbolj prispevata sodelovanje knjižnic 

na območju in digitalizacija. (Na vprašanje so odgovarjale samo osrednje območne knjižnice.) 

7.5 POZITIVNI UČINKI KOORDINACIJE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU 

 



19 
 

Pozitivnih učinkov koordinacije domoznanske dejavnosti na območju ne vidijo v Knjižnici Cirila Kosmača 

Tolmin; svojega mnenja niso dodatno obrazložili. 

Ostale tri knjižnice vidijo v koordinaciji domoznanske dejavnosti na območju pozitivne učinke: v Goriški 
knjižnici kot sodelovanje knjižnic na območju in v skupnih projektih digitalizacije, v Lavričevi knjižnici 
Ajdovščina zato, ker se lahko o določenih domoznanskih vprašanjih pogovorijo in lažje najdejo 
domoznansko gradivo, v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija pa v bolj celovitem pokrivanju območja, delitvi 
nalog, manj podvajanju. 
 

8 RAZVOJ DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

8.1 MNENJA IN PREDLOGI GLEDE DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

 
V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin menijo, da bi morali stremeti k čim večji decentralizaciji mreže 

domoznanskih oddelkov. V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija so zapisali, da bi težko karkoli predlagali, ker 

nimajo dovolj informacij o stanju domoznanske dejavnosti na celotnem slovenskem prostoru. 

Goriška knjižnica in Lavričeva knjižnica Ajdovščina predlogov nista podali. 
 

8.2 VIZIJA DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI 

 

V Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica pojasnjujejo, da (še) nimajo uradnega dokumenta o viziji 

domoznanstva v knjižnici. Iz Programa dela so zapisali nekaj načrtov: domoznansko zbirko bodo po že 

utečenih poteh redno dopolnjevali, dodatno pa jo bodo skušali obogatiti tudi z načrtnim zasledovanjem, 

pridobivanjem in hranjenjem prvovrstnih, antikvarnih knjižnih del domoznanskih avtorjev in drugega 

gradiva domoznanskega pomena. Povezovali se bodo z drugimi ustanovami, ki hranijo podobno gradivo 

in sodelovanje izkoristili za skupno promocijo domoznanskega gradiva, skupne projekte ter sodelovanje 

in svetovanje pri zbiranju gradiva. V zbirki domoznanskega gradiva Goriške knjižnice hranijo tudi starejše 

dragoceno gradivo in posamezne zapuščine, ki jih bodo uredili, popisali in predstavili uporabnikom. 

V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin želijo zaposliti vsaj še 0,5 domoznanca, ustrezno obdelati čim več 

gradiva (tudi retrospektive), urediti oddaljeni dostop do digitaliziranih vsebin, izdati zbornik, pripraviti 

nove domoznanske razstave in sodelovati na različnih portalih (Kamra, Primorci.si) ... 

V Lavričevi knjižnici Ajdovščina želijo domoznanskemu oddelku zagotoviti večjo kvadraturo. 

V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija si želijo intenzivneje zbirati, obdelovati in inventarizirati gradivo. Radi 

bi zagotovili ustrezen prostor za hranjenje gradiva, ustrezno opremo in kadrovsko normalizacijo. Zapisali 

so, da s sistemiziranim 0,10 EPZ-ja, ki domoznansko dejavnost opravlja, kolikor pač zmore, ni mogoče 

kaj dosti narediti. Želijo si tudi izboljšati stike z izdajatelji gradiv zlasti v lokalnem okolju. 
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PRIMERJAVA Z REZULTATI NA DRŽAVNI RAVNI  

 

Vprašalnik o stanju domoznanstva na dan 31. 12. 2016 so na Goriškem območju izpolnile vse štiri 

knjižnice.  

Iz analize je razvidno, da vse štiri knjižnice zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko 

gradivo, s čimer je potrjena hipoteza 1. Ravno tako vse knjižnice posredujejo bibliografske in druge 

informacijske proizvode in storitve ter organizirajo kulturne prireditve, povezane z domoznansko 

dejavnostjo. Samo osrednja območna knjižnica varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik. Na 

ravni slovenskih splošnih knjižnic je 22 osrednjih knjižnic (OK) odgovorilo, da te naloge ne opravljajo. Če 

sklepamo po podatkih, ki so jih OK Goriškega območja posredovale za starejše dragoceno oz. antikvarno 

gradivo, je vprašanje, koliko knjižničnega gradiva, ki je kulturnih spomenik, sploh hranijo.  

Na Goriškem območju niso vse krajevne knjižnice oz. organizacijske enote vključene v nacionalni 

vzajemni bibliografski sistem Cobiss. Gre za Krajevno knjižnico Kanal, ki je ena od sedmih organizacijskih 

enot Goriške knjižnice (potujoča knjižnica ni všteta). 

Strokovna obdelava gradiva poteka v vseh knjižnicah na oddelku za obdelavo, tako kot v večini slovenskih 

splošnih knjižnic. Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin gradivu dodeljuje dogovorjeno oznako »dom«, kar je 

odgovor, ki ga je na slovenski ravni podalo 29 knjižnic (50%). Ostale tri knjižnice na Goriškem območju 

poleg omenjene uporabljajo tudi svoje oznake. Na slovenski ravni je tako odgovor podalo 12 knjižnic 

(21%). Goriška knjižnica in Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin izdelujeta bibliografije v elektronski obliki. 

Za promocijo domoznanskih vsebin skrbijo v vseh štirih knjižnicah, pri čemer se vse poslužujejo objav na 

spletnih straneh in portalih. Med družbenimi omrežji v največji meri uporabljajo Facebook, ki ga na 

slovenski ravni uporablja večina splošnih knjižnic (52 knjižnic). Uporabe slednjega sicer ni navedla 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, je pa z njihove spletne strani razvidno, da ga knjižnica uporablja. Pri 

svojem delu knjižnice v največji meri sodelujejo in usklajujejo strokovno delo z muzeji, arhivi in drugimi 

knjižnicami. Povezujejo se tudi z lokalnimi društvi in zavodi. 

Vse štiri knjižnice na območju (brez organizacijskih enot) skupaj hranijo 38.869 inventarnih enot 

domoznanskega gradiva. Prirast na celotnem območju (brez organizacijskih enot) v letu 2016 je znašal 

1.594 inventarnih enot domoznanskega gradiva. V sistem Cobiss je bilo v letu 2016 katalogiziranih 2.264 

člankov in prispevkov, od tega jih je Goriška knjižnica vnesla 2.105.  

Pretežni del zaloge gradiva predstavljajo knjige (30.652 enot). V zbirki neknjižnega gradiva knjižnice 

hranijo 5.471 inventarnih enot, znaten delež te vrste gradiva še ni računalniško neobdelanega, po 

ocenah 8.140 enot (predvsem drobni tiski in slikovno gradivo). Kakšen je delež knjižnega gradiva, ki ni 

računalniško obdelanega, ne moremo podati, ker knjižnice podatkov niso posredovale. Hipoteze 4, da 

je vse domoznansko gradivo, ki ga hranijo splošne knjižnice, obdelano in dostopno v nacionalnem 

vzajemnem bibliografskem sistemu, za Goriško območje ne moremo potrditi. 

Na Goriškem območju za domoznansko dejavnost skrbi 5 zaposlenih, ki delo opravljajo v ekvivalentu 

polne zaposlitve 3,1 človeka. Pogoj, da ima knjižnica za opravljanje dejavnosti domoznanske zbirke 1 

strokovnega delavca na prirast 5.000 enot domoznanskega gradiva letno, ob manjšem prirastu pa 

sorazmerno manj (hipoteza 3), delno ne moremo potrditi, saj ena oseba nima ustrezne ravni izobrazbe.  

Glede na posredovane podatke o prirastu lahko sklepamo, da je prirast 5.000 enot domoznanskega 

gradiva letno nerealno pričakovati, zato bi bilo smiselno kriterij ponovno premisliti.  
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Vse štiri knjižnice na območju imajo kader z dovoljenji/pooblastili za kreiranje bibliografskih zapisov v 

sistemu Cobiss in sicer z dovoljenjem A in dovoljenjem B. Dovoljenje D za vzajemno katalogizacijo 

antikvarnega gradiva imajo v Goriški knjižnici. 

Samostojen domoznanski oddelek ima 25 slovenskih splošnih knjižnic. Mednje spadajo tudi tri knjižnice 

na Goriškem območju: novogoriška, tolminska in ajdovska. Iz analize podatkov domoznanskega 

vprašalnika 2009 za Goriško območje, objavljenega v Knjižničarskih novicah (2011, št. 12, str. 4-8), je 

razvidno, da je bil na Goriškem območju v tem času ustanovljen 1 nov domoznanski oddelek in sicer v 

Lavričevi knjižnici Ajdovščina leta 2009. Gradivo v osrednjih knjižnicah na teh oddelkih tudi hranijo, 

čeprav ga hranijo tudi drugače (npr. v posebnih zbirkah). Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 

domoznanskega oddelka nima, je pa domoznansko gradivo postavljeno deloma ločeno, deloma pa 

skupaj z ostalim gradivom. Torej hipoteze 2, da je domoznansko gradivo postavljeno ločeno od ostalih 

delov knjižnične zbirke, tudi če ni organizirano v posebno zbirko, za Goriško območje ne moremo 

potrditi. 

Hipoteze 5, da splošne knjižnice digitalizirajo domoznansko gradivo, ki je nato v digitalni obliki dostopno 
na daljavo, za Goriško območje ne moremo potrditi. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je ena od 13 
slovenskih splošnih knjižnic, ki gradiva ne digitalizira. Kot razlog so navedli pomanjkanja kadra, opreme 
in sredstev, sodelujejo pa s predlogi OOK, kaj bi bilo iz njihove zaloge smiselno digitalizirati. Knjižnica 
Cirila Kosmača Tolmin digitalizira gradivo z lastni kadrom, opremo in sredstvi, vsebine pa so nato 
dostopne le lokalno v knjižnici. Ostale tri knjižnice navajajo, da so digitalizirane vsebine dostopne z 
dostopom na daljavo; tudi Lavričeva knjižnica Ajdovščina navaja, da je del digitaliziranega gradiva 
dostopnega lokalno v knjižnici. 
 
Sodelovanje na področju domoznanske dejavnosti vse štiri knjižnice ocenjujejo z oceno dobro. Iz vizije 
za prihodnost je razvidno, da si knjižnice želijo še bolj intenzivno razvijati domoznanske dejavnosti 
(bogatiti zbirke, sodelovati, urejati obstoječe gradivo, omogočiti dostop do digitaliziranih vsebin ipd.), 
domoznanstvu zagotoviti dovolj fizičnega prostora in se kadrovsko okrepiti. 
 
 
 


