
Učinek sodobne informacijske tehnologije  
na domoznansko dejavnost v knjižnicah  
na Slovenskem

DOMFEST 
4. festival  

domoznanstva

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj,  
20.–21. maj 2016



Petek, 20. maj 2016  
Strokovni posvet E-domoznanstvo
 9.00–10.00  Sprejem in registracija udeležencev

 10.00–10.15   Pozdravni nagovori
Mag. Matjaž Neudauer, direktor Knjižnice Ivana Potrča Ptuj
Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj
Dr. Sabina Fras Popovič, predsednica ZBDS 
Milena Bon, koordinatorica izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic, NUK

 10.15–11.00  Uvod in predstavitev zbornika Domfesta – 1. del (referati po 10 min)

  Mag. Matjaž Neudauer: Predstavitev Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

  Sklop 1 – Domoznanska dejavnost v Sloveniji

   Mag. Matjaž Neudauer: Goropevškovo priznanje in Goropevškova listina, 
nagradi za dosežke v domoznanstvu (predstavitev pobude)

   Milena Bon: Učinek koordinacije osrednjih območnih knjižnic na digitalizacijo 
domoznanskega gradiva v obdobju 2003–2015

 11.00–11.30  Odmor za kavo

 11.30– 13.00  Predstavitev zbornika Domfesta – 2. del (referati po 10 min)
  Sklop 2 – Domoznanstvo in sodobne informacijske tehnologije 

   Milena Doberšek: Ali je digitalizacija knjižničnega gradiva dobra naložba v prihodnost knjižnice? 
Desetletne izkušnje Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

  Mira Petrovič, Darja Peperko Golob:  Delo in naloge domoznanca nekoč in danes: pogled iz prakse 

  Srečko Maček: Promocija e-domoznanskih virov 

  Sklop 3 – predstavitve spletnih portalov

  Mag. Zoran Krstulović: Digitalna knjižnica Slovenije

  Dr. Eva Kodrič - Dačić: Memoria scripta Sloveniae 

   Robert Ožura, Srečko Maček: Kamra – portal digitalizirane kulturne dediščine 
slovenskih pokrajin (2006–2016)

  Luana Malec: Album Slovenije 

  Jana Zeni Bešter: Slovenski spletni biografski leksikoni 

 13.00–13.45  Vodeni ogled Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

 14.00–15.00  Kosilo

 15.30–18.00  Sprehod po mestu in ogled muzejskih zbirk na ptujskem gradu

 18.00–19.00  Degustacija vin v ptujski kleti 



Sobota, 21. maj 2016 
Po poteh dediščine Haloz  
(vključuje ogled knjižnice ptujskega minoritskega samostana)

Strokovno ekskurzijo bomo pričeli na Ptuju, kjer 
si bomo med 8. in 9. uro najprej ogledali Knjižnico 
Minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju, 
ki je od leta 1951 zaščitena in spada med najdrago-
cenejše v Sloveniji.

V sproščenem vzdušju se bomo nato z avtobusom 
podali v bližnje Haloze, kjer si bomo v družbi vodiča 
z licenco ogledali naslednje znamenitosti: dvorec Šta-
tenberg, Pušnikovo domačijo v Žetalah in grad Borl. 

Ogled znamenitosti bomo povezali tudi z gastronomskimi doživetji, saj bomo pri izbranih lokalnih ponudnikih 
spoznavali in okušali kulinarične in vinske posebnosti tega vinorodnega območja.

Strokovno ekskurzijo organizira Sekcija za domoznanstvo 
in kulturno dediščino ZBDS v sodelovanju s Knjižnico 
Ivana Potrča Ptuj in Halo, d. o. o., iz Cirkulan.

Podroben program ekskurzije je v prilogi. 

K udeležbi na ekskurzijo ste vabljeni vsi knjižničarji, 
dobrodošli pa so tudi vaši najbližji!
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Nekaj koristnih informacij za udeležence 4. Domfesta na Ptuju

Kako do parkirišča? Ko se približate mestu, bodite pozorni na table za Terme Ptuj. V križišču zavijte levo 
na Zadružni trg, parkirišče boste čez 100 m zagledali na vaši desni strani. Od tu je preko peš mosta čez 
Dravo le nekaj minut hoje do knjižnice.

Prenočišča
V centru mesta, v neposredni bližini knjižnice, so na razpolago prenočišča: 
Hotel Mitra, več informacij na http://www.hotel-mitra.si/. 
Udeležencem Domfesta priznajo 20 % popust na redno ceno nočitve –  
ob rezervaciji, prosimo, navedite, da ste udeleženci Domfesta

B&B Šilak, več informacij na  http://www.rooms-silak.com/index.php/sl/

MuziKafe, več informacij na http://www.muzikafe.si/

Potrebujete več informacij?
Dodatne informacije:  
Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 
T: 02 771 48 06 
E: mira.petrovic@knjiznica-ptuj.si

    Nasvidenje na  
4. Domfestu na Ptuju!

Kako do knjižnice?
Avtocesto zapustite na izvozu Hajdina, na krožiščih sledite 
oznakam za Ptuj – center. Knjižnica se nahaja v starem mestnem 
jedru, na koncu Prešernove ulice, ki je osrednja ulica starega 
dela mesta.

Parkirišča
Knjižnica ne razpolaga z lastnimi par-
kirišči, zato svetujemo, da svoja vozila 
parkirate na parkirišču na Zadružnem 
trgu (4 eur/dan).

http://www.hotel-mitra.si/
http://www.rooms-silak.com/index.php/sl/
http://www.muzikafe.si/

