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Izhodišča                       Testiranje
Teoretična izhodšča je pripravila delovna 
skupina v okviru ZSK:

• Anka Rogina, Mariborska knjižnica,

• Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana,

• Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje,

• Luana Malec, Knjižnica Koper,

• Urška Bonin, Knjižnica Koper,

• Vesna Horžen, ZSK.

Testno verzijo pripravili 2 splošni knjižnici:

• Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka:
◦ Matjaž Eržen,

◦ Saša Ambrožič.

• Knjižnica Koper:
• Luana Malec.



Potek dela
• Podlage za pripavo predlog: 

o teoretična izhodišča in izkušnje, 
o Posvetovanje s strokovnjaki za različna področja,
o anketa, 
o pregled vzorca tujih spletnih strani in
o vseh spletnih strani slo knjižnic,

• Sestanki, skype srečanja, "domače naloge", 
maili ipd.



Temeljne karakteristike spletne strani (1)

• Funkcionalna in uporabniško prijazna,
• Dostopna uporabnikom s posebnimi potrebami, zlasti slabovidnim in dislektikom,  
• Dinamična, 
• Odprtokodna, 
• Prilagojena mobilnim aplikacijam, 
• Prilagojena različnim brskalnikom in napravam oz. monitorjem.



Razlogi za pripravo enotnih predlog:  
Spletno anketiranje (2018)

• Namen anketiranja: preveriti stanje in potrebe po skupnem razvoju spletnih strani splošnih knjižnic. 

• Rezultati:
o Spletne strani so v povprečju stare od 5 do 6 let,
o Večino jih vsaj delno vzdržuje zunanji izvajalec, 
o Skoraj polovica direktorjev je z njimi nezadovoljnih ali srednje zadovoljnih, 
o Razlogi za nezadovoljstvo: zastarelost spletne strani, počasnost in neodzivnost izvajalca, uporabniška 

neprijaznost, manjkajoče funkcionalnosti, nepreglednost in statičnost spletne strani...



Cilji priprave enotnih spletnih predlog
• Razbremenitev knjižnic, zlasti manjših, ki same nimajo ustreznega kadra in sredstev   
. za njihovo pripravo. 

• Poenotenost nabora vsebin na spletnih straneh splošnih knjižnic in s tem: 

o primerljivost podatkov in 
o boljšo uporabniško izkušnjo, 

• Enakomernejši razvoj splošnih knjižnic, zlasti v virtualnem okolju.



Spletne predloge za dinamične spletne 
strani splošnih knjižnic

• Sistem za upravljanje vsebin: WORDPRESS,

• Izvajalec: TrueCAD d.o.o.,

• Osnovne oblikovne in tehnične rešitve = portal knjižnice.si, 

• Vsebina = prilagojena potrebam posameznih knjižnic.



Koncepti novih spletnih predlog
• Usmerjenost k uporabniku: 
ü Poudarek na storitvah,
ü Interaktivnost (obrazci, komentarji, ankete, 

socialna omrežja, spletni kvizi, tečaji).

• Knjižnične vloge,
• Povezave s portalom slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si.



Prevzem in oblikovanje lastne spletne strani
• Predloge vključujejo že izdelano ogrodno strukturo: menije, podstrani, elemente ...

• Kaj mora knjižnica storiti za brezplačen prevzem?
ü Prenesti platformo WORDPRESS iz spleta,
ü Uvoziti predloge iz portala knjižnice.si (https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/predloge-spletnih-

strani/ ),
ü Dodati svoje ime, logotip, izbrati barve … in stran je v grobem pripravljena za vnos vsebin.

• Možnosti enostavne izmenjave med knjižnicami (izvoza, uvoza) oblikovnih rešitev s 
vsebinami ali brez.

• Možnost brezplačnega gostovanja na Arnesovem strežniku po meri.

https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/predloge-spletnih-strani/

