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CENTRALNA KATALOGIZACIJA GRADIVA ŠOLSKIH KNJIŽNIC



ŠTEVILO SODELOVANJ S ŠOLAMI 
(1. 2. – 31.10. 2019)

- v sistem COBISS je bilo do konca leta 2018 vključenih 634 šolskih 
knjižnic, do konca oktobra 2019 638

- Centralna katalogizacija gradiva šolskih knjižnic (vključene 2019): 

osnovne šole: 42 (9%) (2018-2019 skupaj 16%)
srednje šole: 10 (5%)   (2018-2019 skupaj 15%)
glasbene šole: 10 (15%) (2018-2019 skupaj 31%)
zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami: 4 (14%)
višje strokovne šole: 2 (3%)

SKUPAJ: 68 šolskih knjižnic  (leta 2018: 61)

Št. knjižnic vključenih v centralno katalogizacijo (2018-2019):
129 (20% knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS)



ŠT. SODELUJOČIH ŠOL PO STATISTIČNIH REGIJAH 
(1. 5. 2018 – 31. 10. 2019)



- št. kataložnih zapisov: 

OŠ, SŠ, VSŠ in zavodi: 1318          
glasbene šole: 1294

- št. normativnih zapisov: 1193 

Normativni + kataložni zapisi za šolske knjižnice: 3805

CENTRALNA KATALOGIZACIJA GRADIVA ŠOLSKIH 
KNJIŽNIC V ŠTEVILKAH 
(1. 2. – 31. 10. 2019)

2612



- št. zapisov na mesec: v povprečju 223 (kataložni + normativni)

- št. redigiranih zapisov: 177

- št. svetovanj po telefonu: 72

- št. svetovanj po elektronski pošti: 73

- št. prejetih paketov: 144 (pribl. 16/mesec)

- št. prejetih naslovov: 1337 (pribl. 150/mesec)

- št. vrnjenih paketov: 235 (pribl. 26/mesec)

CENTRALNA KATALOGIZACIJA GRADIVA ŠOLSKIH 
KNJIŽNIC (OŠ, SŠ, VSŠ, ZAVODI) V ŠTEVILKAH 

(1. 2. – 31. 10. 2019)



- novi Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (vodenje evidence gradiv 
US v sistemu Cobiss) 

- dve skupini gradiva:

gradivo, ki se izposoja

gradivo, ki se zagotavlja (učbeniki in DZ za 1. in 2. razred OŠ)

- nov razred v segmentu Zaloga – Evidentirano učno gradivo

- navodila za delo v razredu (IZUM): 
https://home.izum.si/izum/eprirocniki/Dopolnitve/Evidentirano_u%C4%8
Dno_gradivo.pdf

OBDELAVA GRADIVA UČBENIŠKEGA SKLADA

gradivo, ki ga kupijo starši

https://home.izum.si/izum/e-prirocniki/Dopolnitve/Evidentirano_u%C4%8Dno_gradivo.pdf


- inventarizacija ali evidentiranje?!

- monografske publikacije v več delih 

- gradivo, ki se ga uporablja v več razredih (več let)

- vnašanje cen gradiva

- založniški kompleti!!!

TEŽAVE PRI VODENJU EVIDENC GRADIVA 
UČBENIŠKEGA SKLADA



MEDPREDMETNI KOMPLET LILI IN BINE



- pogosta vprašanja pri obdelavi gradiva: 
http://cezar.nuk.uni-lj.si/solske/faq.php

- navodila za inventarizacijo založniških kompletov:
http://cezar.nuk.uni-
lj.si/common/files/Lili_in_Bine_navodila_za_inventarizacijo.pdf

- navodila za evidentiranje založniških kompletov: http://cezar.nuk.uni-
lj.si/common/files/Lili_in_Bine_navodila_za_evidentiranje.pdf

- Priročnik za identifikacijo, inventarizacijo in odpis knjižničnega 
gradiva (Tereza Poličnik-Čermelj, Valentina Velkavrh): http://cezar.nuk.uni-
lj.si/common/files/studije/solske_knjiznice_cobiss.pdf

POMOČ PRI EVIDENTIRANJU IN INVENTARIZACIJI 
GRADIVA UČBENIŠKEGA SKLADA

http://cezar.nuk.uni-lj.si/solske/faq.php
http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/Lili_in_Bine_navodila_za_inventarizacijo.pdf
http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/Lili_in_Bine_navodila_za_evidentiranje.pdf
http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/solske_knjiznice_cobiss.pdf


1. Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za 
slepe in slabovidne Ljubljana (IRIS)

2. Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 
(CIRIUS)

3. Osnovna šola Jela Janežiča (Škofja Loka)
4. Center za sluh in govor Maribor
5. Osnovna šola IV Murska Sobota
6. Osnovna šola Milke Šobar – Nataše (Črnomelj)
7. Osnovna šola Glazija (Celje)
8. Center Janeza Levca Ljubljana

KATALOGIZACIJA DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV



Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski ali kako
drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in javnosti posredujejo knjižnice
ter so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in 
informiranja. Knjižnično gradivo so tudi rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo
(tipkopisi, elektronski zapisi in podobno), namenjeni potrebam iz prejšnjega
odstavka.
Tridimenzionalni predmeti (na primer didaktična gradiva) so knjižnično
gradivo takrat, ko so opremljeni z bibliografskimi podatki ter namenjeni
informiranju, izobraževanju in zadovoljevanju kulturnih in znanstveno -
raziskovalnih potreb.
Med knjižnično gradivo ne štejemo naprav (e-bralniki, lupe, glasbeni
instrumenti … ), ki so potrebne za reprodukcijo zapisov in računalniških
programov. Prav tako med knjižnično gradivo ne štejemo tridimenzionalnih
objektov brez bibliografskih podatkov, zapisanih na površini objekta oziroma
na pripadajočem ovitku ali ohišju objekta, temveč jih tako kot naprave za 
reproduciranje zapisov, vodimo kot inventar knjižnice.

DEFINICIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA



DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI



DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI



CENTRALNA KATALOGIZACIJA ZA KNJIŽNICE GLASBENIH 
ŠOL – SODELUJOČE GŠ (1. 5. 2018 – 31. 10. 2019)

- št. vseh glasbenih šol: 64

- št. glasbenih šol, ki so vključene v COBISS: 31

- št. sodelujočih glasbenih šol: 20 (65 % glede na GŠ, ki so
vključene v COBISS in 31 % glede na vse GŠ)



CENTRALNA KATALOGIZACIJA ZA KNJIŽNICE GLASBENIH 
ŠOL – SODELUJOČE GŠ



- ustvarjeni kataložni zapisi v COBISS-u: 1.294
- muzikalije (glasbeni tiski): 1.210
- drugo neknjižno gradivo: 43
- monografske publikacije: 41

- ustvarjeni normativni zapisi (zapisi v bazi CONOR): 502

CENTRALNA KATALOGIZACIJA ZA KNJIŽNICE GLASBENIH 
ŠOL (1. 2. 2019 – 31. 10. 2019)



- kataložni + normativni zapisi: 1.796 (pribl. 200/mesec)

- št. svetovanj po telefonu: 77

- št. svetovanj po elektronski pošti: 70

- št. prejetih paketov: 18 (2/mesec)

- št. prejetih naslovov: 1.179 (pribl. 131/mesec)

- št. vrnjenih paketov: 87 (pribl. 10/mesec)

CENTRALNA KATALOGIZACIJA ZA KNJIŽNICE 
GLASBENIH ŠOL (1. 2. 2019 – 31. 10. 2019)



- velika količina neobdelanega gradiva v knjižnicah glasbenih šol

- problematika glasbenih tiskov - antologij

- kadrovska zasedba v knjižnicah glasbenih šol

POSEBNOSTI CENTRALNE KATALOGIZACIJE ZA 
KNJIŽNICE GLASBENIH ŠOL



HVALA ZA POZORNOST
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