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Uvod
Slovenski knjižničarji so se najprej včlanjevali v Avstrijsko bibliotekarsko društvo, leta 1931
pa je bilo ustanovljeno Društvo jugoslovanskih bibliotekarjev (DJB) in v Ljubljani je začela
delovati sekcija DBJ, v katero je bilo vključenih 6 članov. Decembra 1946 je bila organizirana
prva konferenca slovenskih knjižničarjev in izbran iniciativni odbor za ustanovitev lastnega
strokovnega društva. Decembra 1947 je bil v Ljubljani ustanovni občni zbor Društva
bibliotekarjev Slovenije (DBS), za prvega predsednika je bil izvoljen dr. Mirko Rupel. Prvi
redni občni zbor je bil 20. decembra 1948 v Ljubljani. Prva številka revije Knjižnica je izšla
leta 1957. Leta 1983 se je DBS preoblikoval v zvezo osmih regionalnih društev bibliotekarjev
(Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, ZBDS). Etični kodeks slovenskih knjižničarjev je
bil sprejet leta 1995, Manifest ZBDS o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva pa leta
2004. V letu 2000 je ZBDS prvič pridobil status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture.
ZBDS je prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna zveza osmih območnih
bibliotekarskih društev (Ljubljana, Maribor, Celje, Koroška, Gorenjska, Pomurje, Primorska,
Dolenjska) in združuje preko 1.200 slovenskih knjižničark in knjižničarjev. Temeljni cilji
ZBDS so:
- krepiti ugled knjižničarjev in knjižničarstva v družbi,
- zastopati družbene in profesionalne interese knjižničarjev,
- z vplivom na družbene in politične institucije prispevati k boljšemu položaju in
opremljenosti knjižnic,
- sodelovati in izmenjevati izkušnje s knjižnicami in knjižničarji drugih držav,
- vzpodbujati in zagotavljati permanentno izobraževanje knjižničarjev,
- zagotavljati kar najvišjo možno stopnjo profesionalizma v stroki.
Osnovni namen delovanja ZBDS je reševanje strokovnih vprašanj skupnega pomena,
spremljanje bibliotekarske znanosti in sodelovanje pri njenem razvoju, strokovno dviganje
ravni knjižničarske dejavnosti, sodelovanje pri razvoju knjižnične mreže in nacionalnega
vzajemnega bibliografskega sistema v Sloveniji, vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja
med člani, povezovanje članov pri strokovnem delovanju in sodelovanje pri izobraževanju
knjižničarjev.
Strokovno delo se odvija v okviru sekcij za domoznanstvo, potujoče knjižnice, specialne
knjižnice, visokošolske knjižnice, splošne knjižnice, šolske knjižnice, visokošolske knjižnice
in sekcije študentov bibliotekarstva. Za preučevanje posameznih teoretičnih vprašanj pa
predsedstvo ustanavlja začasna delovna telesa. V mandatnem obdobju 2003-2005 so to bile
strokovne komisije, in sicer za izobraževanje in kadre, katalogizacijo, vsebinsko obdelavo,
terminologijo in varovanje knjižničnega gradiva. Za reševanje konkretnih aktualnih vprašanj
se ustanavljajo delovne skupine.
ZBDS sodeluje z zamejskimi knjižnicami in bibliotekarskimi združenji iz Avstrije, Nemčije,
Madžarske, Slovaške, Češke, Italije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore, Bosne in Hercegovine ter
Makedonije). ZBDS je član mednarodnega združenja bibliotekarskih društev in drugih
organizacij s področja bibliotekarstva – IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions). Članica stalnega odbora Sekcije za bibliografijo je dr. Maja
Žumer (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo), član stalnega
odbora Sekcije za nacionalne knjižnice je mag. Zoran Krstulović (NUK), dr. Melita Ambrožič
(NUK) pa je članica stalnega odbora Sekcije za visokošolske in znanstvene knjižnice.
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I. VSEBINSKO POROČILO PO PROGRAMSKIH SKLOPIH
MK
1. PROGRAMSKI SKLOP: Strokovno delo na področju dejavnosti
društva: delo predsedstva ZBDS, sekcij, komisij in skladov
Aktivnosti predsedstva ZBDS v letu 2005 in načrti za 2006:
Vodenje, načrtovanje, organiziranje in evalvacija:
- priprava poročila o delu za 2004 (tiskana in elektronska inačica, publicirana na spletni
strani združenja), priprava načrta dela 2005 po aktivnostih, nalogah, nosilcih in ciljih
(tiskana in elektronska različica, publicirana na spletni strani združenja) ter priprava
letnega načrta po aktivnostih in stroških za 2005;
- priprava poročila o delu revije Knjižnica v letu 2004 in priprava načrta dela za 2005;
priprava gradiva na razpise za sofinanciranje revije (Ministrstvo za kulturo, Agencija
za raziskovalno dejavnost RS);
- priprava gradiva za javni razpis za financiranje v letu 2005 za Ministrstvo za kulturo;
- 3 seje predsedstva ZBDS in 2 elektronski seji, stalna elektronska komunikacija med
člani predsedstva;
- vodenje finančnega poslovanja ZBDS je bilo prenešeno na poslovno-informacijski
sistem Ms-Navision;
- podpredsednica je pripravila osnutek sprememb in dopolnitev statuta ZBDS in
nekaterih pravilnikov, ki jih je obravnavnavala delovna skupina ter se odločila za
pripravo novega statuta;
- predsednica je pripravila osnutek besedila novega statuta ZBDS, ki bo osnova za
nadaljne razprave o organiziranosti združenja;
- pripravljeno je bilo gradivo za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu
na področju kulture (status je bil pridobljen);
- pripravljeno je bilo gradivo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu
na področju raziskovalne dejavnosti (status ni bil pridobljen);
- največ dejavnosti vodstva ZBDS je bilo na področju priprave posvetovanja ZBDS
2005 (dogovor s ponudnikom prostorov; dogovor glede kulturnega programa;
pridobitev domačih in tujih sponzorjev; predstavljanje posvetovanja v tiskanih in epublikacijah; priprava programa posvetovanja; izbor avtorjev in dogovori za pripravo
vabljenih referatov; priprava zbornika posvetovanja; pridobitev daril za srečelov;
priprava najave in obvestil za Knjižničarske novice; priprava gradiv za spletno stran;
priprava plaket in diplom za nagrajence; priprava gradiv za udeležence itd.);
- izveden je bil nominacijski postopek za novo vodstvo in organe ZBDS ter pripravljena
gradiva za skupščino ZBDS 2005;
- izvedena je bila skupščina ZBDS in izvoljeni novi organi ZBDS (24.10.2005).
Obveščanje, informiranje, publiciranje:
- postavitev in dopolnjevanje novega spletnega mesta ZBDS na strežniku NUK je bilo
realizirano v celoti,
- urejen je bil status domene ZBDS na internetu (Arnes) in pridobljen t.i. skrbnik,
- publicirane so bile 4 številke revije Knjižnica v tiskani obliki ter št. 1-2 v elektronski
obliki;
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-

vzpostavljen je bil portal elektronskih publikacij ZBDS (na strežniku CTK) in
publiciran zbornik posvetovanja visokošolskih knjižnic (2004) v elektronski obliki;
izdelani sta bili zgibanki o ZBDS in Sekciji študentov bibliotekarstva ter izdelani
knjižni lističi za sekcijo študentov;
publiciran je bil zbornik posvetovanja ZBDS 2006 v tiskani obliki;

Sodelovanje z drugimi organizacijami in združenji:
- sodelovanje s Kulturniško zbornico (obravnava predlogov za člane svetov in
strokovnih svetov knjižnic);
- sodelovanje s slovensko sekcijo IBBY;
- strokovni odzivi ZBDS na različne pobude, izjave ipd.: Kulturniške zbornice, Društva
založnikov, Društva pisateljev, Nacionalnega sveta za knjižničarstvo itd.;
- aktivno sodelovanje z Zvezo založnikov in promocija 3. kongresa Knjiga na
slovenskem;
- sodelovanje v razpravi o prenovi programa formalnega izobraževanja bibliotekarjev v
Okviru oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo;
- mnenje o predlogu pravilnika MK o napredovanju v nazive v knjižničarstvu;
- sodelovanje z MK pri pripravi predloga kataloga delovnih mest in plačnih razredov za
področje knjižničarstva.
Aktivnosti in poraba sredstev ZBDS sta potekali v skladu s programom; poraba finančnih
sredstev je bila kontrolirana po stroškovnih mestih v okviru avtomatiziranega poslovnega
sistema Navision.
Prioritete v letu 2006:
- razprava o reorganizaciji in priprava novega organizacijskega modela; priprava
predloga besedila novega statuta;
- evalvacija dela (aktivnosti) sekcij in komisij in ugotavljanje koristi;
- povečanje odzivnosti predsedstva ZBDS na aktualne probleme in priprava načrta za
prehod na projektno delo združenja v letu 2007 (ustanavljanje projektnih delovnih
skupin);
- začetek priprav na jubilejno leto ZBDS 2007 (60-letnica delovanja strokovnega
združenja): priprave na strokovno posvetovanje in izdajo jubilejnega zbornika ZBDS;
- vzpodbujanje aktivnosti članstva društev in promocija društev (povečanje članstva);
- večji obseg partnerstev s sorodnimi in drugimi organizacijami;
- sodelovanje pri pripravi standardov za visokošolske knjižnice;
- sodelovanje pri pripravi smernic za informacijsko opismenjevanje uporabnikov
visokošolskih knjižnic;
- vzpostavitev stalne spletne ankete o statusu in plačah knjižničarjev, analiza podatkov
in priprava članka;
- priprava priporočil za organizacijo in izvajanje medknjižnične izposoje;
- redno izdajanje revije Knjižnica v tiskani in elektronski različici;
- publiciranje smernic IFLA za knjižnične storitve za uporabniki s posebnimi potrebami
(dislekcija);
- vzdrževanje in redno dopolnjevanje spletne strani ZBDS;
- portalni dostop do publikacij ZBDS (postopna retrospektivna digitalizacija gradiv v
tiskani obliki – revija Knjižnica, zborniki posvetovanj, plakati, zgibanke, knjižni lističi
ipd.);
- obeležitev 50-tega letnika revije Knjižnica (npr. razstava, strokovno srečanje),
- okrepitev izmenjave izkušenj in dobre prakse s tujimi strokovnimi združenji;
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aktivno delovanje v mednarodnem prostoru (mednarodna združenja in organizacije,
zlasti bibliotekarska in sorodna združenja);
organizacija oz. sodelovanje pri organizaciji izobraževalnih vsebin (posvetovanje
visokošolskih in specialnih knjižnic; posvetovanje splošnih knjižnic; srečanje
potujočih knjižnic);
udeležba na strokovnih posvetovanjih in drugih izobraževalnih oblikah;
vzpodbujanje publicistične dejavnosti članov društev bibliotekarjev.

Aktivnosti delovnih teles ZBDS v letu 2005 in načrti za 2006:


Sekcija za domoznansko dejavnost
Sekcija je v letu 2005 le delno izpolnila zastavljene cilje. Spremljala je izvajanje
Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah, in sicer zlasti njene tretje naloge:
Koordinacija zbiranja obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva v praksi. V mesecu
maju je bila predsednica Sekcije povabljena na sestanek Delovne skupine za
domoznanstvo. Na sestanku je bila Sekcija vključena v akcijske načrte delovne skupine, in
sicer zadolžena za problematiko vsebinske obdelave domoznanskega gradiva.
V mesecu oktobru so se člani Sekcije sestali na sestanku, kjer so se seznanili z izkušnjami
domoznancev posamezne regije na področju koordiniranja domoznanske dejavnosti s
strani Osrednjih območnih knjižnic. Izkušnje iz posameznih območij so različne.
Nadalje so se pogovarjali o akcijah delovne skupine za domoznanstvo pri Centru za razvoj
knjižnic in zadolžitvah Sekcije za domoznanstvo pri tej skupini.
Glede na veljavo in izvajanje Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah se je pojavilo
tudi vprašanje prihodnosti Sekcije za domoznanstvo - ali člani sekcije vidijo svoje
delovanje tudi v sekciji ali pa delovna skupina za domozanstvo daje dovolj možnosti za
reševanje domoznanskih problemov. Člani sekcije so sklenili, da je delovanje sekcije
potrebno, zlasti na področju vsebinskega dela in, da je za takšno delo potrebna aktivnost
vseh članov.
Člani sekcije so pripravili in sprejeli plan dela za leto 2006 in si razdelili naloge
(vsebinske in terminske) za pripravo delavnice oz. posveta spomladi 2006. Na sestankih
bo sekcija obravnavala pobude in probleme, s katerimi se srečujejo domoznanci v
posameznih regijah oz. v Sloveniji ter pomagala iskati skupne rešitve. Člani bodo nudili
nasvete knjižnicam, ki domoznansko dejavnost šele uvajajo. Sekcija bo spremljala
izvajanje Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah na področju zbiranja in obdelave
domoznanskega gradiva ter sodelovala v Delovni skupini za domoznanstvo pri Centru za
razvoj knjižnic, ki se bo ukvarjala s problematiko vsebinske obdelave domoznanskega
gradiva in geslovnikom za domoznanstvo. Na področju izobraževalne dejavnosti načrtuje
organizacijo eno- ali dvodnevnega strokovnega srečanja, na področju promocijske
dejavnosti pa izdelavo zloženke Domoznanska dejavnost v Sloveniji.
Predsednica Sekcije za domoznanstvo je mag. Vlasta Stavbar iz Univerzitetne knjižnice
Maribor.



Sekcija študentov bibliotekarstva
V okviru osnovne dejavnosti si je sekcija pridobila pisarniški material, ki je nujno
potreben za normalno delovanje, zlasti za reproduciranje promocijskega gradiva sekcije
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(zgibanke, plakati, brošure ipd.). Predsednica sekcije se je redno udeleževala sej
predsedstva ZBDS.
Na področju izobraževalne dejavnosti je sekcija organizirala vodene oglede CTK in
NUK. Ogled CTK je potekal aprila in je bil predvidoma namenjen le prvim letnikom, saj
se jim na tak način predstavi in približa najpomembnejše knjižnice, vendar pa se je ogleda
udeležilo tudi več študentov iz višjih letnikov, ki so želeli spoznati organizacijo in
delovanje te knjižnice. Decembra je sekcija prav tako za študente prvega letnika
organizirala ogled NUK, kjer so jim zaposleni pokazali uporabo prostorov, predstavili
Informacijski center za bibliotekarstvo, jih popeljali skozi skladišča ter jim kot zanimivost
predstavili tudi rokopisno in kartografsko zbirko.
Člani sekcije so se udeležili strokovnega srečanja z mednarodno udeležbo z naslovom
»Knjižnica – igrišče znanja in zabave : splošne knjižnice in prosti čas«, ki sta ga 12. in
13.9.2005 organizirali Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Gradska knjižnica »Ivan
Goran Kovačić« iz Karlovca. Na srečanju je aktivno sodelovala ena članica sekcije,
predavanja pa je v zameno za simbolično kotizacijo poslušalo še sedem študentk
bibliotekarstva. Na srečanju so se študentje seznanili z vlogo, ki jo ima knjižnica pri
aktivnem in kvalitetnem preživljanju prostega časa svojih uporabnikov ter kako lahko
knjižnica omogoča takšne storitve tudi za skupine ljudi s posebnimi potrebami. Poročilo o
srečanju je bilo objavljeno v oktobrski številki časopisa Štubidu.
Pet članov sekcije se je aktivno udeležilo strokovne delavnice z naslovom »Status, položaj
in perspektive visokošolskih in specialnih knjižnic«, ki sta jo 30.9.2005 pripravili Sekcija
za visokošolske knjižnice in Sekcija za specialne knjižnice ZBDS. V zameno za
brezplačno kosilo so člani pomagali pri registraciji udeležencev, asistirali pri diskusijah in
opravljali še druga potrebna dela. Študenti so se pri izvajanju dolžnosti izmenjevali, tako
da so lahko poslušali želena predavanja, na katerih so se seznanili s problematiko statusa
visokošolskih in specialnih knjižničarjev. Poročilo o dogajanju in predstavljeni
problematiki je bilo objavljeno v časopisu Štubidu.
Oktobra so se člani sekcije udeležili strokovnega posvetovanja ZBDS z naslovom:
»Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju«, ki je potekalo v Portorožu,
med 24. in 26.10.2005. Strokovnega posvetovanja se je udeležilo 20 študentov, ena
študentka je aktivno pomagala pri organizaciji in izvedbi posvetovanja.
V okviru programskega sklopa mednarodno sodelovanje se je skupina 15 študentov
skupaj s profesorjem dr. Južničem v Budimpešti udeležila simpozija BOBCATSSS 2005
(30.1.-1.2.2005). BOBCATSSS je mednarodni simpozij študentov bibliotekarstva, ki
omogoča študentom iz različnih koncev Evrope, da enkrat na leto predstavijo svoje
strokovne izdelke, članke, ki jih napišejo na teme, ki so vsako leto razpisane s strani
organizatorjev simpozija, in se tako urijo v strokovnem pisanju, predstavljanju novih idej,
rešitev in obenem spoznavajo svoje stanovske kolege iz drugih univerz. Na tridnevnem
simpoziju so slovenski študentje bibliotekarstva ponovno navezali stike s študenti iz
Osijeka, ki so jih ob tej priložnosti povabili na strokovni obisk. Štiričlanska skupina
študentov je pod mentorstvom dr. Južniča uspešno predstavila svoj prispevek, študenti pa
so z udeleževanjem na predavanjih in delavnicah lahko pridobili novo znanje in se
seznanili z različnimi bibliotekarskimi praksami. Iz sredstev ZBDS je bilo plačanih deset
kotizacij študentom, včlanjenim v ZBDS. Ostale kotizacije in del stroškov poti je pokril
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oddelek za bibliotekarstvo. V drugi polovici 2005 so se študentje že začeli pripravljati na
BOBCATSSS 2006 v Tallinnu.
Sekcija študentov bibliotekarstva je 25. in 26.4.2005 v sodelovanju z Oddelkom za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ter ob finančni podpori ŠOFF in
oddelka organizirala izmenjavo študentov Ljubljana-Osijek. V Osijek je odpotovalo 19
študentov in en profesor. Obisk študentov bibliotekarstva v Osijeku je bil namenjen
predvsem medsebojnemu spoznavanju in druženju, neformalnemu izmenjavanju izkušenj,
mnenj in idej ter spoznavanju tamkajšnjega študija. Gostitelji so slovenske študente
povabili na mednarodno priznano konferenco LIDA v Dubrovniku, profesorji pa so za
slovenske študente pripravili tudi nekaj zanimivih predavanj. Dogovorili so se tudi za
naslednje srečanje, ki bo potekalo spomladi 2006 v Ljubljani.
Študentka 4. letnika in študentka podiplomskega študija sta se s pomočjo študentov iz
Osijeka udeležili konference LIDA, ki je potekala med 30. majem in 3. junijem 2005 v
Dubrovniku. Ker je Filozofska fakulteta v Osijeku organizatorka konference (skupaj z
Rutgers University iz ZDA), so tokrat priskočili na pomoč našima študentkama z
brezplačnim prevozom od Zagreba do Dubrovnika ter oprostitvijo kotizacije. V naslednjih
letih si želijo privabiti še več slovenskih študentov, zato bo povezovanje in sodelovanje
študentov obeh študijev še tesnejše. Poročilo o dogajanju na konferenci je bilo podano v
jesenski številki časopisa Štubidu.
V okviru promocijske dejavnosti je sekcija tudi v letu 2005 vzdrževala in dopolnjevala
svojo spletno stran z novimi vsebinami. Načrtovala je tudi izdelavo angleške verzije
strani, vendar je bila naloga preložena na kasnejši čas, saj bo kmalu zaradi hitrega razvoja
spletnih aplikacij spletno stran potrebno posodobiti in preoblikovati. URL spletne strani:
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/studentske_strani/bibliotekarstvo/ssb_pri_zdbs1.htm.
Februarja 2005 je sekcija izvedla tridnevno predstavitev ZBDS in kratko predstavitev vseh
področnih društev ter ponudila študentom, da se na novo včlanijo ali podaljšajo članstvo v
katerem izmed njih. Večina študentov se je odločila za članstvo v DBL.
V letu 2005 sta izšli dve številki časopisa Štubidu, in sicer v februarju 1. številka in v
mesecu oktobru 2. številka. V februarski številki je bil predstavljen namen ZBDS in
Sekcije študentov bibliotekarstva, podano pa je bilo tudi poročilo o delovanju sekcije v
letu 2004. Hkrati so bile v obeh številkah predstavljene najbolj odmevne akcije Sekcije
študentov bibliotekarstva pri ZBDS in podano poročilo o dogajanju na strokovnih
posvetovanjih, kongresih in delavnicah.
Maja je sekcija na dnevih ŠOFF v avli FF predstavljala svoje delovanje in namen. Vsem
zainteresiranim je ponudila tudi Štubidu, kjer so lahko tudi študentje drugih oddelkov
dobili vpogled v delo in smer študija oddelka za bibliotekarstvo.
Novo študijsko leto je sekcija začela s sprejemom za bruce, ki ga je pripravila 3.10.2005
na oddelku za bibliotekarstvo. Predstavljeno je bilo delovanje Sekcije študentov
bibliotekarstva pri ZBDS in njene akcije, bruci so bili povabljeni k vpisu in udeležbi na
posvetovanju v Portorožu, izdelan je bil tudi »Priročnik za bruce«, ki je bil kot
promocijsko gradivo razdeljen med študente prvega letnika.
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Oktobra je sekcija promovirala posvetovanje ZBDS v Portorožu, zbirala prijave in
organizirala prevoz in prenočišče za udeležence. Novembra in decembra se je izvršni
odbor Sekcije ukvarjal z izdelavo loga in promocijskega materiala (zgibanke, kazale), ki
ga bomo potrebovali ob vpisovanju študentov v društva bibliotekarjev.
V letu 2006 se bo Sekcija študentov v okviru osnovne dejavnosti redno sestajala ter
sodelovala na sejah predsedstva ZBDS.
V okviru izobraževalne dejavnosti načrtuje sekcija izvedbo strokovne ekskurzije
študentov bibliotekarstva v tujino – Prago (27.4.- 29.4.2006). Ker se študentje ne morejo
udeležiti izletov, ki so organizirani s strani področnih društev (ponavadi potekajo na višku
študijskih obveznosti) sekcija vsako leto organizira strokovno ekskurzijo v tujino.
Organizacija ekskurzije se zdi sekciji zelo pomembna, saj se želijo študentje mednarodno
povezovati in spoznavati različne bibliotekarske prakse, kar dolgoročno vpliva tudi na
dvig strokovne usposobljenosti bodočih bibliotekarjev. V Pragi si bodo študenti pod
strokovnim vodstvom ogledali nekaj najbolj zanimivih knjižnic in s tem dobili vpogled v
češko knjižničarsko prakso.
Novembra bo organiziran strokovni ogled NUK za študente prvega letnika bibliotekarstva.
Študenti bodo podrobneje spoznali Informacijski center za bibliotekarstvo, si ogledali
nekatere dele stavbe in se včlanili v NUK. Za študente višjih letnikov bo sekcija
organizirala oglede specialnih in visokošolskih knjižnic (CTK, Knjižnica IJS).
V okviru mednarodnega sodelovanja se nameravajo predstavniki sekcije udeležiti
simpozija BOBCATSSS 2006 v Tallinu (28.1.-5.2.2006) in konference LIDA v
Dubrovniku (29.5.- 4.6.2006). Študent Tilen Mandelj bo v sodelovanju s profesorjem dr.
Južničem in Stojanom Pečlinom (ARRS) predstavil prispevek. BOBCATSSS-a se bo udeležilo 23
študentov Oddelka BINK. Druga za študente bibliotekarstva pomembna mednarodna

konferenca je LIDA. V letu 2005 sta se je prvič udeležili dve študentki, tradicijo pa bi v
prihodnosti študentje radi nadaljevali, saj se konferenca ukvarja s spreminjajočo se vlogo
knjižnic in informacijskih sistemov ter se osredotoča na aktualne probleme knjižnic v
digitalnem okolju. Zaradi nekoliko zahtevnejše tematike konference in časovnega okvira,
v katerem poteka, bodo imeli prednost pri udeležbi študenti 4. letnikov, absolventi in
podiplomski študenti, člani ZBDS.
V začetku marca 2006 bo potekal dvodnevni obisk študentov informacijske znanosti iz
Osijeka. Člani sekcije jih bodo popeljali na ogled nekaterih ljubljanskih knjižnic,
organizirana bodo posebna predavanja, na voljo pa bo seveda tudi čas za neformalno
druženje študentov.
Sekcija študentov bibliotekarstva načrtuje tudi aktivno promocijsko dejavnost, in sicer
predstavljanje dejavnosti ZBDS in Sekcije študentov bibliotekarstva, redno izdajanje
časopisa Štubidu, posodobitev in vzdrževanje spletne strani, udeležbo na Študentski areni
in izdelavo različnih promocijskih gradiv. Stroški za promocijo sekcije so se povečali
zaradi širjenja dejavnosti ter bolj organiziranega in profesionaliziranega pristopa k
predstavljanju dejavnosti sekcije preko elektronskih medijev (spleta). V letu 2005 se je
opazno povečal vpis študentov v ZBDS, kar gre pripisati ravno večji promocijski
dejavnosti. Prav tako se je povečala prepoznavnost sekcije in ZBDS, nujno pa bo
predstavljanje in promocijo še razširiti, da bi pritegnili širšo strokovno in ostale javnosti.
V začetku januarja 2006 (10.1.-12.1.2006) bo zato potekal organizirani vpis v ZBDS in
včlanjevanje v sekcijo, pred tem bo potekala priprava promocijskega materiala (zgibanke,
kazalke ipd.).
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10. in 11. februarja bo sekcija sodelovala na informativnih dnevih na Oddelku BINK, kjer
bo pomagala pri promociji študija bibliotekarstva in bibliotekarske stroke. V začetku
oktobra 2006 bo organiziran sprejem novih študentov bibliotekarstva. Brucem bo
predstavljen študij bibliotekarstva, ZBDS in dejavnost sekcije. Oktobra bo potekal tudi
kongres šolskih knjižničarjev v Radencih. Sekcija bo promovirala kongres in spodbujala
člane k udeležbi.
Sekcijo študentov bibliotekarstva je do skupščine ZBDS (25.10.2005) vodila študentka
Maja Blažič, sedaj jo vodi Tanja Merčun.


Sekcija za visokošolske knjižnice
V letu 2005 je bilo največ aktivnosti sekcije usmerjenih v organizacijo delavnice
visokošolskih in specialnih knjižnic, kjer so v okviru programskega in organizacijskega
odbora dejavno sodelovali člani IO in drugi člani sekcije. Na področju osnovne
dejavnosti sekcije so se nadaljevala prizadevanja za ureditev položaja bibliotekarjev na
slovenskih univerzah, ki jim pripada po pravnih aktih. IO sekcije se je prvič sestal zato, da
je obravnaval poročilo in program dela sekcije, finančno poročilo posvetovanja in
program delavnice. V novembru 2005 pa je sekcija sprejela podrobnejši vsebinski načrt za
delo v letu 2006.
Člani IO so bili aktivni v Knjižničnem svetu UL in v številnih drugih telesih, kjer so
skrbeli za podporo učinkovitemu delu in razvoju visokošolskih knjižnic.
Člani sekcije so bili preko elektronskih distribucijskih list seznanjali z novostmi na
področju visokošolskega knjižničarstva.
Sekcija za visokošolske knjižnice je v letu 2005 nadaljevala dosedanja prizadevanja za
izboljševanje položaja in vloge visokošolskih knjižnic in knjižničarjev na visokošolskih
zavodih. Pomembno vlogo je imela pri tem delavnica z naslovom Status, položaj in
perspektive visokošolskih in specialnih knjižničarjev. Sekcija je skrbela tudi za prenos
znanja in izmenjavo izkušenj med knjižničarji.
V okviru programskega sklopa izobraževanje je sekcija skupaj s Sekcijo za specialne
knjižnice organizirala delavnico z mednarodno udeležbo »Status, položaj in perspektive
visokošolskih in specialnih knjižnic« (Ljubljana, 30. septembra 2005). Delavnice se je
udeležilo 99 udeležencev; 54 iz visokošolskih in 35 iz specialnih knjižnic, 5 študentov, 1
tuja gostja ter 4 sodelavci okrogle mize, vabljeni predstavniki državnih organov in
sindikatov.
Delavnica je potekala v veliki predavalnici Medicinske fakultete v Ljubljani. Z glasbenim
uvodom jo je otvoril Etbin Stefančič z dvema avtorskima skladbama. Sledili so pozdravni
nagovori novo izvoljenega dekana Medicinske fakultete prof. dr. Dušana Šuputa,
predsednice ZBDS dr. Melite Ambrožič in predsednic Sekcij za visokošolske in specialne
knjižnice mag. Anamarije Rožić in Kristine Hacin-Ludvik. V dopoldanskem delu sta bila
predstavljena uvodna referata Margit Balogh, ki je orisala razvoj in organiziranost
specialnih knjižnic na Madžarskem ter dr. Primoža Južniča s Filozofske fakultete, ki je
podal pregled začrtanih ciljev novih študijskih programov bibliotekarstva in informacijske
znanosti. Sledila je predstavitev ankete o plačah in napredovanju zaposlenih v
visokošolskih in specialnih knjižnicah. Mojca Dolgan-Petrič je razložila koncept, cilje in
potek izvajanja raziskave ter podala splošne rezultate, predsednici sekcij pa sta navzoče
seznanili s konkretnimi rezultati za posamezni sekciji. V popoldanskem delu so vabljeni
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gostje okrogle mize: Mojca Fon Jager (Ministrstvo za javno upravo - Direktorat za plače v
javnem sektorju), mag. Jelka Gazvoda (MK, Sektor za knjigo in knjižničarstvo), Bojan
Hribar (sindikat VIR) ter Ivan Kanič (Knjižnični svet UL) predstavili zakonodajo, plačno
politiko in vlogo sindikatov ter odgovarjali na zastavljena vprašanja. Vprašanja so bila že
predhodno zbrana ter urejena po tematiki, hkrati pa je bilo omogočeno vsem prisotnim, da
zastavijo dodatna vprašanja. Razprava je bila živahna in konstruktivna, celoten potek
okrogle mize je bil sneman. Povzetek okrogle mize z zaključki in smernicami za nadaljnje
delo so organizatorji delavnice po elektronski pošti poslali vsem udeležencem. Na seji
Knjižničnega sveta UL je mag. Karmen Stopar podala kratko poročilo z okrogle mize.
Komisija za sklepe delavnice in predsednici sekcij za visokošolske in specialne knjižnice
so pripravili poročilo z delavnice za objavo v Knjižničarskih novicah in Vestniku UL ter
spletni strani ZBDS.
V okviru priprav na delavnico specialnih in visokošolskih knjižnic je imel organizacijski
odbor dva delovna sestanka, sicer so komunikacije potekale po telefonu in e-pošti.
Komunikacije s programskim odborom so ves čas potekale v elektronski obliki.
Pripravljena je bila celostna podoba srečanja, promocijska gradiva in pridobljeni
sponzorji. Med rezultati delavnice bi izpostavili, da so bili udeleženci dobro seznanjeni s
sedanjim statusom visokošolskih in specialnih knjižničarjev ter s položajem po novem
plačnem zakonu, za aktivnosti na tem področju pa bodo koristni sklepi delavnice in
smernice za nadaljnje delo.
Na področju mednarodnega sodelovanja se je predstavnica sekcije mag. Mirjam Kotar
udeležila uveljavljene mednarodne konference »Libraries in the Digital Age« (Dubrovnik
30. maj - 3. junij 2005), ki poteka vsako leto in kjer sodelujejo priznani strokovnjaki iz
Evrope in ZDA. O posvetovanju je pripravila pisno poročilo za Knjižničarske novice in
spletno stran ZBDS ter predavanje za knjižničarje, ki je bilo 16. septembra 2005 na FDV.
V okviru promocijske dejavnosti je sekcija konec leta 2004 pripravila gradivo za
naslednje vsebinske sklope spletnih strani: novice, predstavitev, načrti in dosežki,
zakonodaja, izobraževanje in zanimive povezave. Zaradi prenove spletnih strani ZBDS z
novim enotnim konceptom je bilo potrebno preoblikovanje in posodobitev zbranega
gradiva, ki je bilo opravljeno konec leta 2005 in vključeno na novo spletno mesto ZBDS.
V okviru publicistične dejavnosti je bil v elektronski obliki pripravljen zbornik
posvetovanja sekcij za visokošolske oz. specialne knjižnice iz leta 2004. ZBDS in CTK
sta sklenili pogodbo o sodelovanju pri pripravi portala publikacij ZBDS, ki je bil dva
meseca v testiranju in postal dostopen za javnost konec leta 2005.
Sekcija za visokošolske knjižnice se je v letu 2005 angažirala tudi v skupni akciji ZBDS,
Komisije za izobraževanje in Sekcije za specialne knjižnice pri pripravi in izvedbi spletne
ankete o plačah in napredovanju zaposlenih v slovenskih knjižnicah. V kratkem času se je
odzvalo 196 knjižničarjev, od tega 65 iz visokošolskih knjižnic oz. 18,2% zaposlenih v
VK. Anketa je predstavljala pilotni del projekta, ki bo zaživel v letu 2006. Na osnovi
rezultatov je bil pripravljen referat za delavnico sekcij za visokošolske in specialne
knjižnice, izvedeno je bilo tudi informiranje visokošolskih knjižničarjev o ugotovljenem
stanju v visokošolskih knjižnicah.
Sekcija za visokošolske knjižnice bo v letu 2006 nadaljevala prizadevanja za izboljševanje
položaja in vloge visokošolskih knjižnic in knjižničarjev na visokošolskih zavodih.
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Osnovna dejavnost sekcije bo namenjena obravnavi tekočih problemov, ki se nanašajo na
visokošolske knjižnice, sprejemanju ustreznih sklepov, seznanjanju članov z aktualnimi
novostmi in spremembami ter izmenjavi izkušenj. V letu 2006 načrtuje dva sestanka
izvršnega odbora in več sestankov programskega in organizacijskega odbora delavnice.
Na področju izobraževanja se bo sekcija posvetila informacijskemu opismenjevanju
uporabnikov v prenovljenih študijskih programih. S tem namenom bo skupaj s Sekcijo za
specialne knjižnice organizirala enodnevno strokovno posvetovanje. Skrbela bo za
mednarodno sodelovanje z državami Evropske unije in s sosednjo Hrvaško. Redno bo
dopolnjevala spletne strani z informacijami o delu sekcije in aktualnimi novicami. Bolj
interaktivno vključevanje visokošolskih knjižnic v izobraževalni proces bo ena od
prednostnih nalog v bližnji prihodnosti. Pomemben korak pri tem bo organizacija dneva
odprtih vrat visokošolskih in specialnih knjižnic v okviru dneva odprtih vrat za dijake na
fakultetah, ki ga sekcija načrtuje v letu 2006, v naslednjem letu pa pripravo promocijskega
gradiva.
V okviru programskega sklopa izobraževanje bo Sekcija za visokošolske knjižnice skupaj
s Sekcijo za specialne knjižnice organizirala strokovno posvetovanje visokošolskih in
specialnih knjižnic »Informacijsko opismenjevanje uporabnikov v teoriji in praksi«
(predvideni termin: 26. oktober 2006, od 9:00 do 18:00, predvideno število udeležencev:
100). Sodelovali bodo tudi gostje iz tujine (predvidoma Finske in ZDA), organizirana bo
predstavitev s posterji in okrogla miza z gosti.
Na področju mednarodnega sodelovanja načrtuje sekcija udeležbo njene predstavnice na
konferenci »8th International Bielefeld conference; Academin Library and information
Services: New Paradigms for the Digital Age« (Bielefeld, 7-9 februar 2006). Gre za
uveljavljeno mednarodno konferenco v akademskem okolju, ki poteka vsake dve leti in
kjer sodelujejo priznani strokovnjaki iz Evrope in ZDA. Na programu bo trenutno zelo
aktualna tematika za visokošolske knjižnice, kako učinkovito organizirati svoje storitve v
digitalni eri. Poudarek bo na novih izzivih glede vodenja, skupnih strategij in
mednarodnega povezovanja. Ker so slovenske visokošolske knjižnice del evropskega
visokošolskega prostora, bodo nova spoznanja in izkušnje s tega področja v pomoč pri
uspešnem načrtovanju dela.
V načrtu je tudi strokovna ekskurzija v Vatikansko knjižnico v Rimu, ki je v letu 2005 iz
objektivnega razloga (smrt papeža) odpadla. Predvideni termin je maj 2006, ekskurzije naj
bi se udeležilo 45 knjižničarjev. Omogočila jim bo seznanitev z organiziranostjo in
ponudbo cerkvenih knjižic v Italiji ter ogled kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Rima.
Po ekskurziji bo pripravljeno predavanje o cerkvenih knjižnicah v Sloveniji in njihovi
povezanosti z Vatikanom.
V okviru programskega sklopa promocije bo sekcija posebno pozornost namenila
objavljanju vsebin na spletni strani ZBDS. Spletna stran je namreč ogledalo dela sekcije,
zato je pomembno, da tekoče posreduje informacije o delu sekcije, novice, novosti na
področju zakonodaje in predpisov ter druge zanimivosti. Za komunikacijo s knjižnicami v
EU pa bo potreben tudi prevod v angleščino.
Sekcija načrtuje tudi oblikovanje in dostop do zbornika prvega posvetovanja
visokošolskih knjižnic leta 2000 na portalu publikacij ZBDS. Prispevki na posvetovanjih
so izbrana strokovna literatura, objava na spletu pa omogoča dostop vsej strokovni
javnosti takrat, ko ga potrebuje.
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Sekcijo za visokošolske knjižnice je do skupščine ZBDS vodila mag. Anamarija Rožić iz
Centralne medicinske knjižnice, nova predsednica pa je mag. Karmen Stopar iz
Knjižnice Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete.


Sekcija za specialne knjižnice
V letu 2005 je sekcija večino aktivnosti organizirala v sodelovanju s sekcijo za
visokošolske knjižnice in komisijo za izobraževanje (npr. mednarodna delavnica in
okrogla miza o statusu, plačah in napredovanju knjižničarjev; izvedba ankete o plačah
knjižničarjev in analiza podatkov – referat na delavnici). Sekcija je opravila tudi vse
priprave za strokovno ekskurzijo knjižničarjev v Vatikan, ki pa je zaradi objektivnih
razlogov odpadla. Predsednica sekcije je aktivno sodelovala v delu uredniškega odbora
spletne strani ZBDS in poskrbela za pripravo osnovnih podatkov o namenu, ciljih in
dejavnosti sekcije ter zbrala in uredila aktualne podatke o slovenskih specialnih
knjižnicah, ki so dostopni na spletni strani ZBDS. Udeležila se je konference IFLA v
Oslu, kjer je spremljala zlasti aktivnosti s področja specialnih knjižnic ter izobraževanja in
razvoja karier knjižničarjev. Svoje aktivnosti je predstavila v okviru predstavitve
konference IFLA, ki je potekala za knjižničarje v NUK (7.10.05).
Tudi v letu 2006 se namerava sekcija tesno povezovati s sekcijo za visokošolske
knjižnice, saj je velik del problematike skupen zaposlenim v obeh vrstah knjižnic. V
sodelovanju bosta sekciji organizirali enodnevno strokovno posvetovanje s področja
informacijskega opismenjevanja uporabnikov, s komisijo za izobraževanje pa bo
sodelovala pri anketi o plačah in analizi podatkov ter pripravi prispevka za objavo.
Sekcija bo dopolnila rubrike na spletni strani v okviru spletišča ZBDS ter sodelovala pri
digitalizaciji in pripravi gradiva za pripravo elektronske verzije zbornikov posvetovanj iz
leta 2000 in 2002. Skupaj s sekcijo za visokošolske knjižnice bo ponovno pristopila k
organizaciji strokovne ekskurzije v Vatikan. Sicer pa načrtuje dve redni seji in
usklajevanje akcij preko elektronske pošte.
Sekcijo je do skupščine vodila Kristina Hacin Ludvik iz Banke Slovenija, zdaj jo vodi
Zlatka Rabzelj iz MORS-a.



Sekcija za splošne knjižnice
IO sekcije je imel v letu 2005 tri seje, posebej se je srečal programski in organizacijski
odbor posvetovanja Knjižničarji spodbujamo branje. Do konca leta se bo IO sestal še
enkrat zaradi priprav na izvedbo promocijske akcije Dan slovenskih splošnih knjižnic.
Sekcija je delovala kot povezovalni element splošnih knjižnic, bila pobudnica novih
strokovnih pristopov in razširjevalka dobre strokovne prakse, opravila pa je tudi
pomembno delo pri promociji dejavnosti splošnih knjižnic. Sekcija je v letu 2005 izvedla
naslednje aktivnosti:
- Priprava gradiva o poslanstvu in nalogah sekcije za objavo na spletnih stranek ZBDS.
- Sodelovanje v razpravi o prenovi študijskega programa bibliotekarstva v okviru
bolonjske reforme (Mateja Ločniškar Fidler, Simona Resman in Martina Rozman
Salobir).
- Priprava mnenja in pripomb na predlog Standardov za splošne knjižnice.
- Organizacija enodnevnega posvetovanja Knjižničarji spodbujamo branje, ki je
temeljilo na izmenjavi dobre prakse pri promociji branja. Predstavljeni so bili primeri
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dela z različnimi ciljnimi skupinami ter različni metodološki pristopi. Posvetovanje je
potekalo 2. junija 2005 v Knjižnici Bežigrad. Pri organizaciji so sodelovale Mateja
Ločniškar Fidler, Nadja Mislej Božič in Martina Rozman Salobir. Posvetovanja se je
udeležilo 119 udeležencev, sodelovalo je 16 predavateljev. Prispevki so dostopni na
spletni
strani
slovenskih
splošnih
knjižnic
(http://www.ljoz.sik.si/sk/new_page_1.htm). Zanimanje za posvetovanje je preseglo pričakovanja
organizatorjev in imelo velik medijski odmev. Predavatelji so sodelovali brezplačno,
prav tako je Knjižnica Bežigrad brezplačno nudila uporabo dvorane in tehnične
opreme. Posvetovanje je odprlo vrsto dodatnih vprašanj in možnosti za nadaljnje
aktivnosti (npr. vprašanje vsebinske obdelave leposlovja in problematika avtorskih
pravic, ki v določenih primerih predstavlja oviro za učinkovito promocijo branja) na
področju organizacije posvetovanj, na katerih gre za izmenjavo dobre prakse.
Sekcija je zasnovala bazo podatkov o primerih dobre prakse v slovenskih splošnih
knjižnicah na spletni strani http://www.lj-oz.sik.si/sk/dobra_praksa.htm).
Izvedeno je bilo predavanje Martine Rozman Salobir Knjižnične zgradbe za
prihodnost (v Celju, Novem mestu, Črnomlju, Kranju, Sežani in Ljubljani).
Realizirana je bila nabava baze IUSinfo za vse splošne knjižnice v sodelovanju s
konzorcijem COSEC, potekale so tudi aktivnosti za prenos financiranja nakupa vira na
postavko MK za nakup gradiva splošnih knjižnic
Potekalo je spodbujanje knjižnic za delo z uporabniki s posebnimi potrebami, izdelana
je bila bibliografija o disleksiji in objavljena na spletni strani http://www.ljoz.sik.si/dokumenti/sk_doc/Disleksija_bib.pdf
Potekala je organizacija in koordinacija ponudbe gradiv, ki jih izdajajo slovenske
knjižnice na stojnici v okviru posvetovanja ZBDS v Portorožu
Sekcija je spodbujala vse potencialne odgovorne organe k izvedbi projekta izgradnje
širokopasovnih omrežij iz evropskih strukturnih skladov.
Potekala je koordinacija aktivnosti za promocijsko akcijo Dan slovenskih splošnih
knjižnic, ki bo 20. novembra 2005.
Sekcija je sodelovala tudi pri posodabljanju spletnih strani slovenskih splošnih
knjižnic (pripravljena je bila struktura strani, v nadaljevanju pa bodo potekali
dogovori z Zvezo splošnih knjižnic glede realizacije projekta).
Sekcija si je prizadevala najti učinkovit model za oskrbovanje knjižnic z zvočnimi
knjigami, ki jih potrebujejo slepi in slabovidni uporabniki in starejši z oslabljenim
vidom ter uporabniki z disleksijo. Ker se v knjižničarskem prostoru pojavljajo pobude
po bolj sistematičnem pristopu k delu z uporabniki s posebnimi potrebami, se bo
Sekcija povezala z morebitnimi novimi akterji znotraj ZBDS.
Sekcija je načrtovala tudi postavitev razstave Mateje Ločniškar Fidler o razvoju
slovenskih splošnih knjižnic na posvetovanju ZBDS v Portorožu. Načrte zaradi
tehničnih in finančnih težav žal ni bilo možno uresničiti, zato namerava sekcija načrt
realizirati v okviru posvetovanja splošnih knjižnic v letu 2006.

V letu 2006 načrtuje sekcija naslednje aktivnosti:
- Priprava vsebin za spletno stran sekcije v okviru spletnega mesta ZBDS.
- Sodelovanje z Zvezo splošnih knjižnic pri vsebinski in tehnični prenovi spletnih strani
slovenskih splošnih knjižnic. Cilj prenove je razširiti vsebino spletnih strani z
vključevanjem informacij o dogajanjih po slovenskih splošnih knjižnicah in jo
obogatiti s forumi za izmenjavo strokovnih izkušenj in dobre prakse. Tehnična
platforma novih spletnih strani bo Share Point Portal Server, katerega prednost je, da
omogoča distribucijo odgovornosti za posodabljanje vsebin – vsak uporabnik, ki ima
za to pooblastilo, lahko ob pomoči vnaprej pripravljenih obrazcev samostojno – brez
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posredovanja spletnega urednika - prispeva vsebino na portal. Ob distribuirani
odgovornosti za vsebino spletne strani splošnih knjižnic naj bi bilo njihovo
sodelovanje živahnejše in bolj atraktivno.
Kot v preteklih petih letih bo Sekcija za splošne knjižnice v sodelovanju z Zvezo
splošnih knjižnic organizirala skupno promocijsko akcijo Dan slovenskih splošnih
knjižnic (20. november). Sekcija bo organizirala izdelavo in distribucijo promocijskih
gradiv ter organizirala medijsko podporo na vseslovenski ravni, splošne knjižnice pa
bodo sodelovale z organizacijo prireditev v lokalnem okolju in poskrbele za
aktiviranje lokalnih medijev.
Sekcija bo sodelovala na enodnevnem posvetovanju o geslenju leposlovja.
Posvetovanje bo organizirano v partnerstvu s Pionirsko knjižnico, NUK ter Oddelkom
za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
Sekcija bo sodelovala z Zvezo splošnih knjižnic pri organizaciji rednega dvoletnega
posvetovanje slovenskih splošnih knjižnic. Posvetovanje bo v septembru 2006, kot je
že tradicionalno, in bo trajalo dva dni. Predvidena tema: Knjižnice prihodnosti
potrebujejo novo organizacijo. Poleg domačih predavateljev bodo sodelovali tudi trije
gostje iz tujine.
V sklopu mednarodnega sodelovanja načrtuje sekcija udeležbo na eni mednarodni
konferenci. Sekcija dobi letno več povabil na konference, ki jih organizirajo sorodne
bibliotekarske organizacije. Običajna praksa je, da stroške kotizacije, včasih pa tudi
stroške bivanja krije organizator. Potrebno pa je zagotoviti še vir financiranja za potne
stroške. Sekcija redno prejema vabila za konference v organizaciji NEPLE in
konference hrvaških in avstrijskih knjižničarjev. Natančno načrtovanje je oteženo, ker
natančne podatke o kraju in trajanju posvetovanja običajno dobi šele mesec ali dva
pred konferenco.
V počastitev Dneva slovenskih splošnih knjižnic 2004 je članica IO Sekcije za splošne
knjižnice pripravila zelo kvalitetno in poglobljeno razstavo »Slovenske splošne
knjižnice – stare modrosti, nova spoznanja«. Razstava prikazuje razvoj strokovnih
osnov slovenskega knjižničarstva, izgradnjo mreže splošnih knjižnic, zakonske
podlage za razvoj, pa tudi primere nekdanje in sedanje prakse v knjižnicah
(inventarizacija, katalogizacija, evidentiranje uporabnikov), publicistično dejavnost
splošnih knjižnic ter njihovo sedanjo podobo – arhitekturno in marketinško. Razstavo
želi sekcija ponuditi na ogled širši javnosti in ob tem izdati tudi katalog, ki bi zavest o
pionirskih časih slovenskega knjižničarstva in zaslužnih nosilcih razvoja ohranil za
bodoče rodove. Načrtuje se postavitev razstave na posvetovanju splošnih knjižnic
2006, iskale pa se bodo tudi možnosti za njeno predstavitev izven strokovne javnosti.
Sekcija bo nadaljevala tudi s prizadevanji za oskrbo knjižnic z gradivi za uporabnike s
posebnimi potrebami.

Sekcijo za splošne knjižnice je do skupščine ZBDS vodila Martina Rozman Salobir iz
Osrednje knjižnice Celje, zdaj jo vodi Breda PodbrežnikVukmir iz Matične knjižnice
Kamnik.


Sekcija za šolske knjižnice
Članice sekcije so v letu 2005 vse aktivnosti koordinirale preko elektronske pošte, aktivno
so delovale v študijskih in mentorskih skupinah in poskušale med člane področnih društev
bibliotekarjev vključiti čimveč šolskih knjižničarjev. V okviru sprejetega delovnega načrta
je sekcija izvedla naslednje aktivnosti:
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Zdenka Štruc se je v mesecu marcu udeležila ”Proljetne škole školskih knjižničarjev”
v Poreču in na njej aktivno sodelovala s pripravo in izvedbo delavnice ”Z igro do
knjižničnih informacijskih znanj”.
Aprila 2005 so bili organizirani seminarji ”Inventura v šolski knjižnici”, ki se jih je
udeležilo 247 šolskih knjižničarjev. Udeleženci so v evalvacijskih vprašalnikih
seminarje ocenili kot dobro organizirane, vsebinsko ustrezne in izrazili željo po
organiziranju še več izobraževanj na sorodno tematiko, npr. pridobivanje in
vrednotenje knjižničnega gradiva v šolskih knjižnicah.
Od 31. maja do 4. junija se je predsednica sekcije udeležila mednarodne konference
LIDA v Dubrovniku in na Mljetu. Konferenca se je v prvem delu ukvarjala s
teoretičnimi izhodišči primerjave klasičnih in digitalnih knjižnic, v drugem pa so se
udeleženci seznanili s praktičnimi primeri izgradnje majhne digitalne knjižnice. Na
konferenci je bilo predstavljenih veliko praktičnih primerov digitalnih knjižnic za
različne ciljne skupine uporabnikov, udeleženci pa so imeli možnost sodelovati v več
delavnicah.
Članice sekcije so sledile aktualnostim v stroki in pripravljale stališča ob delovnih
gradivih različnih dokumentov - osnutka pravilnika o napredovanju v knjižničarstvu,
standardih za šolske knjižnice, sistemu plačnih razredov in normativih za šolske
knjižnice.
Predsednica sekcije je vse leto sodelovala pri pripravi posvetovanja ZBDS v
Portorožu kot predsednica organizacijskega odbora posvetovanja.
Sekcija je pri delu tesno sodelovala z vodjo področne skupine za knjižnično dejavnost
na ZRSŠ Majdo Steinbuch in svetovalcem za šolske knjižnice v Centru za razvoj
knjižnic pri NUK mag. Stanislavom Bahorjem.

V letu 2006 načrtuje sekcija dve seji, organizacijo in izvedbo seminarja na aktualno temo
s področja šolskega knjižničarstva (4 ponovitve), sodelovanje z Društvom šolskih
knjižničarjev pri organizaciji kongresa šolskih knjižničarjev in udeležbo na Proljetni školi
šolskih knjižničarjev v Poreču. Glede na to, da je bilo v letu 2005 ustanovljeno Društvo
šolskih knjižničarjev, ki še ni član ZBDS, se bo predsedstvo ZBDS odločilo glede
nadaljnjih ciljev in namena sekcije.
Sekcijo je do skupščine ZBDS vodila Nataša Kuštrin Tušek iz Šolskega centra Nova
Gorica, zdaj jo vodi Alja Bratuša iz knjižnice Osnovna šola Polzela.


Sekcija za potujoče knjižnice
Sekcija združuje enajst bibliobusov (Nova Gorica, Domžale, Koper, Ljubljana, Maribor,
Ptuj, Murska Sobota, Novo Mesto, Postojna, Tolmin, Tržič) in matične knjižnice, ki
oskrbujejo uporabnike s premičnimi zbirkami (poleg že naštetih knjižnic še Osrednja
knjižnica Kranj in Knjižnica J. Vošnjaka Slovenska Bistrica). V letu 2005 so bile izvedene
naslednje aktivnosti sekcije:
- Izdelan je bil statistični pregled potujočih knjižnic v letu 2004.
- Izvedena sta bila dva sestanke sekcije, kjer smo govorili o tekoči problematiki (nakup
novih vozil, novi izzivi za potujoče knjižnice, predlog za novo predsednico sekcije in
ostale člane itd.).
- V letu 2005 sta bili dve otvoritvi novih vozil, bibliobusa v Novi Gorici in kombija v
Tržiču. Pri evidentiranju potreb po novih vozilih je sekcija ugotovila, da je bibliobus
iz Ljubljane (najstarejši) dotrajan in zato je nujna zamenjava z novim vozilom.
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V aprilu je sekcija organizirala dvodnevno strokovno ekskurzijo na Hrvaško.
Udeleženci so obiskali kolege v Koprivnici, Bjelovarju in Varaždinu ter si ogledali
njihove bibliobuse in se seznanili z njihovim delom.
V juniju so se štirje člani sekcije (dva iz Ljubljane in dva iz Maribora) udeležili
okrogle mize in Festivala hrvaških potujočih knjižnic na Rijeki. V dvodnevnem
srečanju so izmenjali izkušnje s kolegi iz Hrvaške, se seznanili s primeri dobre prakse
in navezali stike s pomembnimi gosti iz tujine, ki delujejo na področju potujočega
knjižničarstva.
V avgustu sta se dva člana iz Potujoče knjižnice v Ljubljani udeležila srečanja
skandinavskih potujočih knjižnic v Oslu. Tam sta se seznanila z vsemi, trenutno
najboljšimi evropskimi bibliobusi iz Norveške, Finske, Danske, Švedske, Nemčije in
Velike Britanije. Na srečanje se je prijavil tudi bibliobus iz Slovenije (Nova Gorica),
vendar se zaradi objektivnih razlogov udeležba ni uresničila. Udeleženca srečanja sta
sodelovala tudi pri izbiri »naj-evropskega bibliobusa« leta 2005, to je East Riding
Travelling Library iz Velike Britanije. Sekcija je v Oslu navezala pomembne
mednarodne stike in se dogovorila za nadaljnje sodelovanje.
V okviru širše promocije potujočega knjižničarstva je Potujoča knjižnica v Ljubljani
sodelovala na poletnem festivalu Mladi levi. V okviru projekta Love Pangs se je
potujoča knjižnica spremenila v »knjigoljubnico«, potujoči knjižničarji pa v
svetovalce za branje. Prispevki o tem so bili objavljeni v vseh odmevnejših medijih.
Potujoča knjižnica iz Ljubljane je vozilo v avgustu posodila za snemanje
celovečernega slovenskega filma Plan B.. Film naj bi bil na sporedu v letu 2007.
Na septembrskem sestanku sekcije je bilo sklenjeno, da postane 15. oktober dan
potujoče knjižnice. Ob tej priložnosti smo pripravili reportažo »Na pot s potujočo
knjižnico« v kateri so sodelovali mladi bralci, objavljena je bila na Radiu Slovenija.
Urejena je bila razstava otroških risbic v Sori na temo potujočih knjižnic.

Sekcija za potujoče knjižnice načrtuje v letu 2006 naslednje aktivnosti:
- Najpomembnejši načrt v letu 2006 je organizacija bienalnega festivala potujočih
knjižnic v Ljubljani z mednarodno udeležbo. Festival bo potekal predvidoma v času
30.6.-1.7.2006, rdeča nit festivala bo integracija evropskih potujočih knjižnic. Hkrati s
festivalom bo po evropskem zgledu potekal tudi izbor za najboljši slovenski bibliobus.
- Redni sestanki članov sekcije (predvidoma trije).
- Izdelava poročila o delovanju potujočih knjižnic (novost za prihodnje leto bo analiza
in statistična primerjava na osnovi podatkov zbranih z anketnimi vprašalniki).
- Izdelava samostojne spletne strani in časopisa; v prejšnjih letih se je izkazalo, da so
potujoči knjižničarji premalo povezani, da ni prave komunikacije in zato želimo
urediti spletno stran, kjer bo sekcija ažurno obveščala o novostih, dogajanju, o urniku
dela, fotografijah, o zalogi gradiva ipd.
- Člani sekcije se bodo udeleževali mednarodnih srečanj ter domačih seminarjev in
drugih izobraževanj.
- Ob 15. oktobru (Dan potujočih knjižnic) bo organizirana predstavitev ter razstava.
Člani sekcije bodo še naprej aktivno sodelovali pri promociji potujočega
knjižničarstva.
Sekcijo je do skupščine ZBDS vodila Majda Blagšič iz Mariborske knjižnice, zdaj jo
vodi Barbara Cesar iz Knjižnice Otona Župančiča, enote potujoča knjižnica.
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Komisija za permanentno izobraževanje in razvoj kariere
V delu komisije so v letu 2005 aktivno sodelovale: Mojca Dolgan-Petrič (Centralna
tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani), Violetta Bottazzo (Ministrstvo za finance RS,
Davčna uprava republike Slovenije), Nataša Godec (Fakulteta za družbene vede), Sandra
Kurnik Zupanič (Univerzitetna knjižnica Maribor), Eva Pohar-Sušnik (NUK, Ljubljana),
Vesna Trobec(Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana) in Zdenka Verlič (Osnovna šola
Ketteja in Murna, Ljubljana). Komisija je na prvem sestanku sprejela načrt dela za leto
2005, sestanek v novembru 2005 pa je bil namenjen letnemu načrtu 2006.
Na pobudo komisije ali posameznih članic so v letu 2005 potekale naslednje aktivnosti:
- Pripravljeno je bilo gradivo za spletno stran ZBDS.
- V avgustu 2005 je Irena Sešek prevedla IFLA smernice za knjižnične storitve za osebe
z disleksijo (IFLA Professional Reports, no. 70).
- V juliju in avgustu je bila v sodelovanju s Sekcijo za visokošolske ter Sekcijo za
specialne knjižnice izvedena pilotna spletna Anketa o plačah in napredovanju
zaposlenih v slovenskih knjižnicah. V septembru 2005 je bila opravljena prva analiza
vprašalnika in predstavitev rezultatov na delavnici "Status, položaj in perspektive
visokošolskih in specialnih knjižnic, Medicinska fakulteta, 3o. 9. 2005.
- Eva Pohar-Sušnik se je udeležila predkonference IFLA Sekcije CPDWL (Continuing
Professional Development and Workplace Learning) z naslovom CPD and Preparing
for the New Roles of Librarians: a voyage of discovery (Oslo, 10.-13. avgust 2005).
Na posvetovanju je predstavila referat o problematiki prostovoljnega dela v slovenskih
knjižnicah.
- 6. 10. 2005 je bila v sodelovanju z Bibliotekarskim izobraževalnim centrom NUK
izvedena celodnevna delavnica "Delo z uporabniki s posebnimi potrebami –
knjižnične storitve za uporabnike z disleksijo", ki se je je udeležilo 25 knjižničarjev iz
splošnih in šolskih knjižnic.
- Na posvetovanju ZBDS od 24.-26. 10. 2005 sta aktivno sodelovali članici sekcije
Sandra Kurnik Zupanič (na okrogli mizi "Slovenski knjižničar v 21. stoletju: poklic,
izobrazba, vstop v stroko, napredovanje") in Mojca Dolgan-Petrič (z referatom:
Razvoj kariere in kadrovski management v knijžnicah).
- 1. 12. 2005 sta na povabilo Knjižnice Bežigrad Mojca Dolgan-Petrič in mag. Milena
Košak Babuder (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše) pripravili
predavanje za knjižničarje "Kako lahko knjižničarji pomagamo osebam z disleksijo"
- 19. 12. 2005 je na povabilo Društva bibliotekarjev Maribor Mojca Dolgan-Petrič
pripravila v UKM predavanje z naslovom "Knjižnice kot učeče se organizacije".
- Elaborat o problematiki plač v letu 2005 ni bil končan, ker bo pripravljen članek za
objavo v reviji Knjižnica.
V letu 2006 načrtuje komisija dva sestanka, publiciranje IFLA smernic za knjižnične
storitve za osebe z disleksijo v tiskani in elektronski obliki, postavitev (permanentne)
spletne ankete o plačah in napredovanju zaposlenih v slovenskih knjižnicah (maj-junij
2006) in analizo podatkov, stalno ažuriranje spletne strani komisije ter permanentno
izobraževanje članic s področja kadrovskega menedžmenta. Osrednja aktivnost komisije
bo v letu 2006 omenjena anketa, in sicer nadaljevanje pilotne faze iz leta 2005, povečanje
odzivnosti med slovenskimi knjižničarji (v letu 2005 je na anketo odgovorilo 196 oseb)
ter pridobitev koristnih podatkov o kadrovski strukturi zaposlenih v slovenskih knjižnicah
za zastopanje članov ZBDS v procesu prenove plačnega sistema. Komisija bo delovala po
naslednjem terminskem načrtu: april 2006: dopolnitev in revizija obstoječega vprašalnika,
priprava spletnega vprašalnika; maj-junij 2006: spletno in "klasično" anketiranje; julij
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2006: vnos podatkov s tiskanih anket v zbirko; september 2006: obdelava ankete; oktober
2006: objava prvih rezultatov analize. V aktivnostih bo sodelovala delovna skupina
predvidoma v sestavi: M. Dolgan-Petrič, S. Kurnik Zupanič, K. Hacin Ludvik, dr. Primož
Južnič in Jakob Južnič.
Komisijo vodi Mojca Dolgan Petrič iz Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani.


Komisija za terminologijo

Komisija za terminologijo je delovala v preteklem mandatnem obdobju v okviru širše
Bibliotekarske terminološke komisije v naslednji sestavi: Ivan Kanič (CEK, predsednik
komisije), Zvonka Leder (SAZU, upokojena), Majda Ujčič (FF, upokojena), mag. Polona
Vilar (FF) in dr. Branko Berčič (FF, upokojen, dopisni član). Vsi člani komisije so se redno
udeleževali delovnih sej komisije, ki potekajo zaradi narave strokovnega dela skoraj vsak
teden, prav tako so prizadevno opravljali vse naloge, ki so jih redno dobivali kot domače
naloge.
Delo komisije je temeljilo na strokovnih izhodiščih za pripravo slovenskega razlagalnega
terminološkega slovarja, postavljenih in preverjenih v preteklih letih, ter rezultatih
izpisovanja slovenskih strokovnih besedil, dostopnih članom komisije v računalniški
podatkovni zbirki ekscerptov na cederomu in svetovnem spletu ter v tiskanem Abecedariju
bibliotekarskih terminov. Nadaljevala se je predvsem pomenska analiza gesel z
usklajevanjem razlag, tako da obsega doslej pripravljeno slovarsko gradivo več kot 5.000
slovarskih enot.
Komisija je na gradivih iz preteklih let nadaljevala projekt priprave slovenskega razlagalnega
bibliotekarskega terminološkega slovarja z izborom novih gesel v obsegu črk M – P,
njihovim vrednotenjem, pomensko analizo in pripravo razlag. Komisija je imela v obdobju
od oktobra 2003 do oktobra 2005 skupaj 53 rednih delovnih sej, na katerih je usklajevala
gradiva posameznih sodelavcev, pripravljala redakcijo geselskih člankov in usklajevala
celotno gradivo slovarja. Razlage za nova gesla so pripravljali sodelavci individualno doma
kot gradivo za seje.
Delovanje komisije je bilo prvenstveno usmerjeno v pripravo novih razlag za slovenski
bibliotekarski terminološki slovar in usklajevanje ter korekture že pripravljenega slovarskega
gradiva zaradi priprave čistopisa v obsegu A – P in je obsegalo predvsem naslednja področja:
- selekcija gesel po alfabetariju za črke M-P in redakcija nekaterih manjkajočih gesel z
oblikovanjem razlag, pomensko analizo in vzpostavitvijo pomenskih zvez,
- individualna priprava izbranih novih razlag za okrog 1250 gesel,
- prva redakcija, selekcija in pomenska analiza okrog 1250 gesel,
- druga redakcija nekaterih izbranih geselskih člankov in geselskih gnezd,
- akcentuiranje, določanje končnic in kvalifikatorjev 1250 gesel,
- sistemske rešitve in poenotenja v posameznih tematskih sklopih,
- vnos in računalniška obdelava novega slovarskega gradiva,
- priprava tekočih in kumulativnih delovnih gradiv in izpisov posameznih tematskih
sklopov članom komisije.
V obdobju dveh let je komisija natisnila 4 snopiče delovnega gradiva, ki je sodelavcem
komisije za interno uporabo dostopno tudi v spletni obliki.
Komisija se je strokovno povezovala tudi z drugimi sorodnimi delovnimi skupinami v
Sloveniji in v tujini ter predstavljala svoje delo v objavah: dva člana komisije sodelujeta v
redakcijski skupini terminološke komisije Slovenskega društva Informatika pri pripravi
tiskanega in spletnega terminološkega slovarja informatike (Islovar). Opravila je strokovno
redakcijo izbranih bibliotekarskih izrazov za drugi del gradiva za Oxfordski slovar (v
sodelovanju z dr. M. Kovačem), kar je v slovarju tudi navedeno. Člani komisije sodelujejo v
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mednarodnem projektu priprave večjezičnega terminološkega slovarja za področje
bibliotekarstva in tudi vodijo njegovo delo. Skrbela je za objavljanje izbranih terminoloških
tem v Terminološkem kotičku strokovne revije Knjižnica.
Delovanje Komisije za terminologijo je bilo do leta 2001 financirano v okviru projektov
NUK s strani Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, delno tudi
Zavoda za odprto družbo in nekaj manjših sponzorjev. Od konca leta 2001 je financiranje s
strani NUK v celoti usahnilo, saj knjižnica v okviru programskih sredstev ni več namensko
financirana za projekte. Tudi Zveza bibliotekarskih društev Slovenije delovanja komisije
finančno ni podprla. V letu 2005 je delovanje komisije z nabavo ustrezne računalniške
opreme podprla Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Komisija je na naslovu http://www2.arnes.si/~ljnuk4/btk/zbds.html vzpostavila in vzdržuje
svojo lastno spletno stran s predstavitvijo svojega delovanja, strokovnih objav in povezav na
sorodne spletne vire, pripravila pa je tudi ustrezno gradivo za spletno stran v okviru spletišča
ZBDS.
V letu 2005 je bila izdana publikacija: Delovno gradivo VIII za Bibliotekarski terminološki
slovar, ki vsebuje 5.057 gesel, in posredovana kot čitalniško gradivo večjim knjižnicam.
V letu 2006 naj bi komisija delovala v istem sestavu kot dosedaj. Komisija bo na gradivih iz
preteklih let nadaljevala projekt priprave slovenskega razlagalnega bibliotekarskega
terminološkega slovarja z izborom novih gesel v obsegu črk R-Š, njihovim vrednotenjem,
pomensko analizo in pripravo razlag. Komisija naj bi imela leta 2006 predvidoma 30 rednih
delovnih sej. Razlage za nova gesla bodo pripravljali sodelavci individualno doma kot gradivo
za seje. Za leto 2006 je ocenjeno strokovno delo v obsegu okrog 950 ur. Komisija načrtuje
zaključno redakcijo celotnega slovarskega gradiva v letu 2007.
Delovanje komisije bo prvenstveno usmerjeno v pripravo novih razlag za slovenski
bibliotekarski terminološki slovar in usklajevanje ter korekture že pripravljenega slovarskega
gradiva zaradi priprave čistopisa v obsegu A-Š in bo obsegalo predvsem naslednja področja:
- selekcija gesel po alfabetariju za črke R-Š in redakcija nekaterih manjkajočih gesel z
oblikovanjem razlag, pomensko analizo in vzpostavitvijo pomenskih zvez,
- individualna priprava izbranih novih razlag za okrog 700 gesel,
- prva redakcija, selekcija in pomenska analiza okrog 700 gesel,
- druga redakcija nekaterih izbranih geselskih člankov in geselskih gnezd,
- akcentuiranje, določanje končnic in kvalifikatorjev 700 gesel,
- sistemske rešitve in poenotenja v posameznih tematskih sklopih,
- vnos in računalniška obdelava novega slovarskega gradiva,
- priprava tekočih in kumulativnih delovnih gradiv in izpisov posameznih tematskih
sklopov članom komisije.
Komisija se bo strokovno povezovala tudi z drugimi sorodnimi delovnimi skupinami v
Sloveniji in v tujini ter predstavljala svoje delo v objavah:
- dva člana komisije bosta sodelovala v redakcijski skupini terminološke komisije
Slovenskega društva Informatika pri pripravi tiskanega in spletnega terminološkega
slovarja informatike (Islovar),
- opravila bo strokovno redakcijo izbranih bibliotekarskih izrazov za drugi zvezek
Oxfordskega slovarja (v sodelovanju z dr. M. Kovačem),
- objavljanje izbranih terminoloških tem v Terminološkem kotičku strokovne revije
Knjižnica,
- terminološko svetovanje in presoja ob tekočih strokovnih vprašanjih, npr. pri prevodih
strokovne literature,
- končna redakcija in izdaja tiskane in elektronske verzije slovensko-angleškega
slovarja bibliotekarske terminologije,
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vodenje mednarodnega projekta Multilingual dictionary of library terminology
(nadaljevala se bo priprava šestnajstjezičnega slovarja bibliotekarske terminologije,
predvsem zaključna redakcija že pripravljenih jezikov in nadaljevanje priprave
gradiva tam, kjer so še bolj na začetku; izdaja elektronske verzije slovarja na
internetu; izdaja angleško-nemškega slovarja v tiskani in elektronski obliki).
Komisija si bo še naprej prizadevala za pridobitev najnujnejše finančne podpore za
dokončanje slovenskega bibliotekarskega terminološkega slovarja iz različnih virov,
zasledovala bo tudi možnosti za prijave na domače in mednarodne razpise.
Predsedstvo ZBDS se mora odločiti glede obsega dejavnosti komisije, ki je v interesu ZBDS
in ga bo le-ta sposoben tudi ustrezno finančno podpreti.
Komisijo za terminologijo vodi Ivan Kanič iz Centralne ekonomske knjižnice.


Komisija za katalogizacijo v letu 2005 ni aktivno delovala. Predsednica komisije je bila
Irena Kavčič iz NUK. Predsedstvo ZBDS se bo odločilo glede nadaljnjega delovanja
komisije v letu 2006, njenem vodenju in članih.



Komisija za vsebinsko obdelavo v letu 2005 ni aktivno delovala. Predsednik komisije je
bil Darko Vrhovšek iz NUK. Predsedstvo ZBDS se bo odločilo glede nadaljnjega
delovanja komisije v letu 2006, njenem vodenju in članih.



Komisija za zaščito knjižničnega gradiva v letu 2005 ni delovala aktivno. Predsednica
komisije je bila dr. Jana Kolar iz NUK. Predsedstvo ZBDS se bo odločilo glede
nadaljnega delovanja komisije v letu 2006, njenem vodenju in članih.



Komisija za Čopove diplome in priznanja se je v letu 2005 sestala dvakrat. Pripravila in
objavila je razpis za nagrade 2005 ter izvedla izbor nagrajencev. Na posvetovanju ZBDS
so bile podeljene diplome in priznanja za leti 2004 in 2005. V letu 2006 bo komisija
ponovno pripravila razpis in izbrala nagrajence. Komisijo je do skupščine ZBDS vodil dr.
Jože Urbanija, docent na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo, nova predsednica je mag. Anamarija Rožić, vodja Centralne medicinske
knjižnice UL.



Upravni odbor Kalanovega sklada
V letu 2005 je Upravni odbor pripravil in objavil razpis za nagrade Kalanovega sklada ter
izvedel izbor nagrajencev. Potekale so tudi aktivnosti za pridobivanje članov sklada, ki so
naletele na precejšen odziv, saj se je število članov sklada povečalo. Pripravljen je bil
predlog sprememb in dopolnitev pravilnika Kalanovega sklada in predložen skupščini
ZBDS v Portorožu (predlog ni bil potrjen, saj so delegati menili, da je potrebna
temeljitejša prenova pravilnika). V letu 2006 bo pripravljen razpis za nagrade, ki bodo
podeljene leta 2007 in nov predlog pravilnika sklada. Upravni odbor Kalanovega sklada je
do skupščine ZBDS vodila Vilenka Jakac Bizjak iz NUK, nova predsednica je dr. Maja
Žumer, docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.



Delovna skupina za medknjižnično izposojo
Delovno skupino sestavljajo Tatjana Klarer Kramer (Osrednja knjižnica Celje), Valerija
Žagar (NUK, Ljubljana), Cvetka Krojs (Univerzitetna knjižnica Maribor), Vida Močnik
(Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani), Polona Lah Skerget (Šolski center
PET, Ljubljana), Petruša Miholič (Inštitut za varovanje zdravja, Ljubljana), Tatjana
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Martinčič (Knjižnica Bežigrad) in Lea Kresnik (Mariborska knjižnica). Skupina je imela
doslej, poleg ustanovitvenega, štiri sestanke, zadnja dva že v sklopu sprejetega načrta
ZBDS za leto 2005, ki je prvotni načrt dela razporedil na dve leti. Naloge delovne skupine
so: analiza stanja na področju medknjižnične izposoje doma in v tujini, povezovanje in
obveščanje sodelujočih v medknjižnični izposoji in uskladitev postopkov v medknjižnični
izposoji v Sloveniji. Delovna skupina si je zastavila štiri cilje: 1. izdelava pregleda
značilnosti medknjižnične izposoje v drugih državah, 2. distribucijska lista sodelujočih v
medknjižnični izposoji, 3. analiza možnosti za zmanjšanje stroškov medknjižnične
izposoje v Sloveniji in 4. priprava slovenskega pravilnika za medknjižnično izposojo. V
letu 2005 bo uresničila cilja 1. in 2., v letu 2006 pa cilja 3. in 4.
V letu 2005 se je delovna skupina sestala dvakrat. Knjižničarski javnosti je skupina
predstavila svoje delo v Knjižničarskih novicah, kjer je januarja 2005 izšel članek Valerije
Žagar o ustanovitvi, namenu in ciljih delovne skupine. Članice so za prvi sestanek
pripravile povzetke in ocene izbranih nacionalnih ureditev (ZDA, Kanada, Avstralija,
Švedska, Nemčija, Avstrija, Češka, Hrvaška), ki so jih analizirale tudi na drugem
sestanku. Pregledale so načela in pravilnike, si ogledale nekatere obstoječe imenike
knjižnic, definirale so tudi okvir in cilje raziskovalne oziroma diplomske naloge, ki jo je
skupina predlagala Šolskemu centru PET. Ocenjevanje izbranih nacionalnih rešitev je
delovno skupino približalo cilju, ki ga namerava uresničiti v letu 2006 tj. priprava
slovenskega pravilnika, ki je trenutno v fazi osnutka (Priporočila za delo v slovenski
medknjižnični izposoji).
Delovni skupini se zastavljata dve vprašanji. Prvo je, ali bi bilo možno preseči sedanje
financiranje medknjižnične izposoje. Različne knjižnice imajo namreč precej različne
cenike (tudi različne financerje); medknjižnična izposoja je ponekod zastonj, drugje stane
tudi 2.000 SIT na enoto. Obstoj knjižnic, ki so in bodo pretežno naročnice, in knjižnic, ki
so in bodo pretežno dobaviteljice, pomeni ohranjanje neenakomernih stroškov knjižnic za
medknjižnično izposojo, posledično tudi različnih cen medknjižničnih izposoj.
Medknjižnična izposoja po Sloveniji torej ni na voljo vsem članom knjižnic pod enakimi
pogoji, občinske financerje pa bi težko prepričali, da naj stroške, ki nastajajo zaradi potreb
ljudi od drugod, krijejo občinski proračuni. Postavlja se tudi vprašanje, kaj je z varstvom
avtorskih pravic, če medknjižnično izposojo naročajo pravne osebe.
Delovno skupino vodi Tatjana Klarer Kramer iz Osrednje knjižnice Celje.

Dejavnost območnih bibliotekarskih društev v letu 2005 in načrti za 2006:


Društvo bibliotekarjev Celje

Društvo je imelo v tem obdobju dve seji izvršnega odbora, izvedlo je načrtovana strokovna
predavanja, pripravilo je ekskurzijo v Avstrijo in na Madžarsko in organiziralo tradicionalno
letno srečanje svojih članov v Zasavju. Svoje člane smo sproti obveščali o vseh pomembnih
dejavnostih in dogodkih v ZBDS.
Seji izvršnega odbora in občna zbor društva
Redni letni občni zbor za leto 2004 je imelo društvo marca 2005. Prva seja IO je bila konec
junija 2005. Na njej smo govorili o temah predavanj, ki naj bi jih organiziralo društvo in o
nalogah, ki nas čakajo v zvezi s skupščino ZBDS. Do septembra smo na daljavo usklajevali
naše predloge za predstavnike v organih ZBDS, pripravili predloga za Čopovo priznanje
(Špela Marin ) in Čopovo diplomo (Tatjana Kač) in določili naše predstavnike na volitvah
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ZBDS. Drugo sejo IO smo imeli novembra. Zaradi vsakoletnega izleta članov smo določili
datum izleta, izvedli priprave na letni občni zbor (dogovor o programu društva za naslednje
leto, predlog višine članarin, sestava IO itd.).
Občni zbor društva, s katerim smo zaključili leto 2005, smo imeli 19. januarja 2006
Letno srečanje članov DBC
Srečanje članov DBC so pripravile zasavske knjižnice, ki so nas 15. septembra povabile na
vse tri konce. Člani smo si ogledali Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnico Toneta
Seliškarja Trbovlje in manjšo enoto v Kisovcu, seveda pa tudi nekaj krajevnih zanimivosti
(Steklarno Hrastnik, rudarsko stanovanje na Njivi v Trbovljah, Valvasorjevo kapelo in
ruševine Medijskega gradu, Medijske Toplice ).
Predavanja, okrogla miza
Leto 2004 smo uradno zaključili marca 2005 na občnem zboru. Pričeli smo ga z dvema
predstavitvenima predavanjema. Mag. Karmen Štular Sotošek nam je predstavila COSEC,
Konzorcij slovenskih knjižnic za nabavo, predstavnik ČZP VEČER Zvone Štor spletni arhiv
Večerovih edicij.
Naša kolegica Martina Rozman Salobir je junija pripravila predavanje o spletnih straneh.
Spoznali smo priročnik Quality Principles for Cultural Websites, Minerva Working Group 5 temelje dobrih spletnih strani, ki upoštevajo tudi ljudi s posebnimi potrebami. Predavanje nas
je uvedlo tudi v osnovna načela pisanja za splet.
Novembra smo organizirali okroglo mizo na temo Splošna in šolska knjižnica z roko v roki.
Pripravili sta jo Alja Bratuša (OŠ Polzela) in Irena Verbič ( Medobčinska matična knjižnica
Žalec ). Ugotovitve in sklepe smo objavili na spletni strani društva.
Novembra smo člane vabili na predstavitev novega projekta »Knjižna skrinja se poda na pot
po Sloveniji«, ki je želel spodbuditi branje literature v nemškem jeziku. Konec novembra sta
se odvili še zadnji predavanji v okviru društva, ki sta ju pripravila Srečko Maček in Tatjana
Kač (domoznanski oddelek Osrednje knjižnice Celje) pod skupnim naslovom »Novi trendi v
domoznanstvu«, šlo pa je tudi za predstavitev rezultatov analize domoznanstva na območju.
Drugo
Konec decembra je tajnica društva, kolegica Slavica Hrastnik, pripravila zloženko DBC za
Sekcijo študentov bibliotekarstva, ki je med 10. in 12. januarjem organizirala predstavitev
področnih društev in vpis študentov, pripravili smo finančni načrt DBC (tajnica DBC in
računovodkinja OKC ) in v začetku januarja 2006 še finančno poročilo.
Članstvo
Članstvo v društvu se je v letu 2005 nekoliko zmanjšalo. Glavnino predstavljajo knjižničarji
splošnih knjižnic, ki so trdni društveni temelj, odliv pa beležimo v vrstah upokojencev in
osnovnošolskih knjižničarjev. Na našem območju je še kar nekaj specialnih »knjižničarjev«,
ki niso vključeni v društvo, pa tudi delavcev v šolskih knjižnicah, ki v povezovanju v društvo
ne vidijo smisla. Nepovezanost in nesodelovanje ljudi, ki delajo na področju knjižničarstva, ki
pomeni tudi neinformiranost ipd., je žalostno dejstvo, ki onemogoča razvoj in slabša kvaliteto
knjižničnih storitev, je pa tudi izziv za naprej.
Predsednica društva je Tatjana Klarer Kramer iz Osrednje knjižnice Celje.
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Društvo knjižničarjev Dolenjske

Društvo je imelo sejo rednega občnega zbora 29. marca 2005, kjer se je podalo poročilo o
finančnem poslovanju v preteklem letu in sprejela se je višina članarine za leto 2005.Izvedene
so bile tudi volitve za naslednje mandatno obdobje.
DKD je 29. marca izvedel tudi strokovno predavanje – predstavitev primerov iz prakse.
Člani društva so predstavili svoje delo in tudi svoje knjižnice, in sicer:
- Knjižnica Pavla Golia Trebnje ( predstavljena je bila tako knjižnica sama kot tudi delo in
cilji);
- Knjižnica Črnomelj (prireditve za odrasle in otroke, ustvarjalne delavnice, Bralni klub);
- Valvasorjeva knjižnica Krško (literarni večeri, knjižne razstave, sodelovanje z okoljem,
lutkovne predstave in prireditve za najmlajše);
- Knjižnica Mirana Jarca (razstave, potopisi, literarni večeri, bibliopedagoško delo, potrebe
uporabnikov s posebnimi potrebami- gluhi, naglušni, slepi…).
Predlog za ustanovitev »Komisije za uporabnike s posebnimi potrebami«: DKD in
študijska skupina šolskih knjižničarjev Zavoda za šolstvo RS za OE Novo mesto sta dala
pobudo, ki je bila dana na novomeškem strokovnem srečanju » Knjižnica – igrišče znanja in
zabave« (12. -13. september 2005 v Novem mestu), da se predlaga ZBDS ustanovitev
komisije, ki bo delovala na področju potreb uporabnikov s posebnimi potrebami. DKD je
podal osnutek programa dela komisije za osebe s posebnimi potrebami in pripravil tudi
finančni osnutek.
Strokovna ekskurzija: 17. novembra 2005 je DKD uspešno realiziral strokovno ekskurzijo ogled novih (prenovljenih) knjižnic: Mestna knjižnica Velenje in Knjižnica Domžale. Poleg
članov DKD (za člane je bila strokovna ekskurzija brezplačna) so se izleta udeležili tudi ostali
knjižnični delavci (nečlani).
Za leto 2006 si je DKD zastavilo naslednje cilje:
- sodelovanje na Dolenjskem knjižnem sejmu;
- podelitev naziva častnega člana društva članom, ki imajo izredne zasluge za uspešno delo
društva ali za razvoj območnega knjižničarstva;
- skrb za uveljavljanje knjižničarskega poklica in knjižničarske stroke;
- skrb za nemoteno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, hkrati pa tudi spremljanje
razvoja knjižničarske stroke doma in v svetu;
- spoštovanje etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev (pri vsakdanjem delu
knjižničarjev);
- sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami (muzej, arhivi…);
- prizadevanja za krepitev ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarstva s strokovnim in
inovativnim delom, ki je zabeležen tudi v medijih in odmeven v javnosti;
- pridobivanje novih članov; cilj društva je, da pridobivamo čimveč članov, ki bodo s
svojim delom in aktivnostjo čim več prispevali k razvoju stroke, kar posledično pomeni,
da si v prihodnosti izboljšamo status in prepoznavnost bibliotekarske stroke;
- oblikovanje predlogov za člane društva za priznanja, ki jih podeljuje ZBDS in predlogov
oz. nominacij članov DKD za člane predsedstva in delovnih teles ZBDS;
- pridobivanje medijske podpore;
- organizacija srečanja in spoznavanje razmer in problemov v različnih knjižnicah;
- organizacija srečanja in spoznavanje razmer in problemov v knjižnicah;
- organizacija strokovne ekskurzije;
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-

organizacija strokovnega predavanja in seznanjanja s »primeri dobre prakse«;
posodobitev spletne strani DKD.

Predsednica društva je Slavka Kristan iz Knjižnice M. Jarca v Novem mestu.


Društvo bibliotekarjev Gorenjske

Izvršni odbor je imel 2 redni seji v letu 2005, marca in decembra, redni občni zbor društva je
bil bil organiziran v marcu, kjer se je podalo poročilo o finančnem poslovanju v preteklem
letu in sprejela višina članarine za leto 2005.
Na začetku leta je vodstvo društva pripravilo podatke za zloženko, ki predstavlja Društvo
bibliotekarjev Gorenjske. V mesecu aprilu je društvo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico
Kranj organiziralo predavanje o gradnji knjižnic, ki ga je izvedla bibliotekarka Martina
Salobir iz Osrednje knjižnice Celje. V mesecu maju je društvo organiziralo enodnevno
ekskurzijo v slovensko Istro, kjer so si udeleženci ogledali kulturne in naravne znamenitosti.
V tem letu je predsednica društva zbirala eksponate za knjižničarsko zbirko, ki bo postavljena
v sobico v Prešernovi hiši v Kranju. Delegati društva pa so se udeležili volilne skupščine
ZBDS 25.10.2005 in posvetovanja v Portorožu.
V letu 2006 društvo načrtuje redni občni zbor ter seje IO in ostalih organov društva v skladu s
statutom DBG. Na občnem zboru spomladi bodo razrešeni dosedanji člani organov društva in
izvoljeni novi. Društvo načrtuje tudi strokovno ekskurzijo, ogled knjižnic na Dunaju in v
Admontu, organiziralo pa bo tudi izobraževalno predavanje, ki bo zanimivo za naše člane.
Zbiranje eksponatov za knjižničarsko zbirko je trenutno v mirovanju. Upamo, da bomo z
dopolnjevanjem kmalu nadaljevali.
Predsednica društva je Milena Enci iz Osrednje knjižnice Kranj.


Društvo bibliotekarjev Koroške

DBK je strokovno združenje knjižničarskih delavcev Koroške regije in sodi po številu članov
med manjša društva v Sloveniji. V letu 2005 je društvo pridobilo eno novo članico iz
knjižnice Slovenj Gradec, iz društva pa so izstopile štiri dosedanje članice. Tako je društvo v
letu 2005 štelo 44 članov. Glede na to, da ima tudi skromna finančnih sredstva se mora obseg
dejavnosti društva prilagajati skromnim sredstvom. Kljub temu je društvo poskušalo smo
izpeljati vsaj tisto, kar je bilo načrtovano za leto 2005.
Člane društva se je redno obveščalo o dejavnosti ZBDS, nekateri člani pa so redno delovali
tudi v sekcijah in komisijah ZBDS, kjer so se tudi udeleževali vseh sestankov. Podatki o
delovanju in aktivnostih društva so bili objavljeni na spletni strani ZBDS in na spletni strani
Koroške osrednje knjižnice. Predstavniki društva so se oktobra udeležili strokovnega
posvetovanja ZBDS v Portorožu.
V mesecu aprilu so se člani društva v knjižnici Dravograd udeležili strokovnega predavanja
dr. Mihe Kovača, predstojnika Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo, in sicer ob mednarodnem in slovenskem dnevu knjige.
V juniju 2005 je društvo organiziralo strokovno ekskurzijo po avstrijski Koroški. Udeleženci
so obiskali Študijsko knjižnico v Celovcu in si ogledali znamenitosti samega mesta. Sledil je
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ogled Gospe svete, Krnskega gradu in Visoke Ostrvice. Kot že nekaj let doslej je bil njihov
vodič Alojz Pikalo iz knjižnice Slovenj Gradec.
V mesecu oktobru je bilo v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika organizirano
predavanje in predstavitev knjige avtorice Marije Vačun Kolar »Mladi bralec«.
Tudi v letu 2005 prošnje društva, poslane občinam za finančno pomoč društvu, žal niso
naletele na odziv občin, edina dotacija je bila nakazana le iz občine Mežica.
Predsednica društva je Vlasta Zaberčnik iz Knjižnice dr. Franca Sušnika, Ravne na
Koroškem.


Društvo bibliotekarjev Ljubljana

Predsednica društva je Smiljana Pejanovič iz Centralne tehniške knjižnice Univerze v
Ljubljani.


Društvo bibliotekarjev Maribor

V letu 2005 je imelo Društvo bibliotekarjev Maribor 84 članov: 78 zaposlenih, 5 upokojencev
in 1 študentko. Glede na strukturo zaposlenih članov je struktura članstva naslednja: 3 člani iz
knjižnic osnovnih šol, 6 iz knjižnic srednjih šol, 29 članov iz visokošolskih knjižnic in
Univerzitetne knjižnice Maribor, 36 članov iz splošnih knjižnic, 3 člani iz specialnih knjižnic,
1 iz zavoda za šolstvo, 1 član izven knjižničarstva, 1 študentka in 5 upokojencev. Število
članov se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo.
Delo društva je potekalo po sprejetem načrtu dela preko rednih sej izvršnega in nadzornega
odbora ter občnega zbora in sprotnega obveščanja članov. Na sejah smo obravnavali delo
društva, prijavili smo se na javni poziv za sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev in
po prejemu sredstev pripravili poročilo o izvedbi programa in aktivno smo se vključevali v
aktivnosti Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Za letno skupščino ZBDS smo pripravili
nominacije za podpredsednika ZBDS, za člana sveta uredniškega sveta revije Knjižnica, člana
upravnega odbora Stepišnikovega sklada, člana upravnega odbora Kalanovega sklada,
predsednika Sekcije za domoznanstvo in člana Komisije za Čopove diplome in priznanja. Vsi
predlagani kandidati so bili tudi na letni skupščini ZBDS izvoljeni. Naši člani so aktivno
sodelovali na srečanjih oz. posvetovanjih posameznih sekcij ZBDS.
Organizirali smo naslednja predavanja:
- Liljana Klemenčič: Bralna značka za odrasle. Predavateljica je predstavila bralno značko
za odrasle. Seznanila nas je s projektom, ki se ga je lotila v Knjižnici Ivana Potrča na
Ptuju in s poslanstvom omenjene bralne značke. Opomnila nas je, da predstavljamo
odrasli vzor mlademu bralcu, in da je knjiga tisto sredstvo oziroma tista vrednota, ki
človeka plemeniti.
- Darka Tancer Kajnih: Retorika. Predstavitev vsebine seminarja o retoriki, katerega se je
predavateljica udeležila.
- Jerneja Ferlež, Dunja Legat: Danske knjižnice (Roskilde university Library). 14-dnevni
študijski obisk univerzitetne knjižnice Univerze v Roskilde na Danskem je bila izredna
priložnost spoznati organizacijo in delovanje sodobne univerzitetne knjižnice.
Predstavitev sta predavateljici obogatili tudi s predstavitvijo vrste drugih knjižnic
(nacionalne, visokošolskih in splošnih), ki sta jih tudi obiskali.
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Mojca Dolgan Petrič: Knjižnice kot učeče se organizacije. Sodobni pristop k upravljanju
znanja temelji na konceptu učeče se organizacije, v kateri poteka proces nenehnega učenja
na ravni posameznikov, skupin in organizacije kot celote. Uvajanje koncepta pomeni
predvsem prenovo organizacijske kulture in stila vodenja v smeri transformacijskega
vodenja, vzpostavljanja sodelovalne kulture in timskega dela. V predavanju so bila
predstavljena teoretična izhodišča in nekaj praktičnih napotkov za uvajanje koncepta
učeče se organizacije.

Organizirali smo strokovne ekskurzije in izvedli obisk knjižnega sejma (Ljubljana: 21.
slovenski knjižni sejem) in ogled razstav Slovenskega etnografskega muzeja. Pripravili smo
tudi strokovno ekskurzijo: Zadar: obisk Gradske knjižnice Zadar in Znanstvene knjižnice
Zadar, termin 20. - 21. maj 2005 in 30.9. - 1.10. 2005, ki pa je žal zaradi premalega števila
prijavljenih udeležencev odpadla.
Društvo bibliotekarjev Maribor je tudi v letu 2005 sodelovalo v okviru prireditev slovenskih
dnevov knjige v Mariboru. Prav tako je DBM sodeloval v akciji Sekcije študentov
bibliotekarstva pri včlanjevanja študentov bibliotekarstva v regionalna društva. Za člane smo
organizirali simbolične popuste za nakup knjig v nekatreih knjigarnah v Mariboru.
V letu 2006 bo društvo nadaljevalo z delom, ki je že utečeno:
- izvedli bomo občni zbor, načrtujemo redne seje izvršnega in nadzornega odbora ter po
potrebi članske sestanke;
- redno bomo sodelovali z ZBDS in ZKD, ter obravnavali problematiko knjižnic na
območju našega društva;
- za člane bomo pripravili strokovna predavanja in po potrebi okrogle mize o aktualnih
problemih v stroki;
- organizirali bomo strokovne ekskurzije in obiske knjižnih sejmov: v Ljubljani - slovenski
knjižni sejem; v Egiptu – ogled Aleksandrijske knjižnice ter drugih znamenitosti;
- člani društva bodo aktivno sodelovali v posameznih sekcijah in komisijah ter na
strokovnih posvetovanjih, sodelovali bomo pri aktivnostih v zvezi z reorganizacijo
delovanja ZBDS in pripravi novega statuta zveze;
- v reviji Knjižnica in Knjižničarskih novicah bomo objavljali strokovne prispevke;
- prizadevali si bomo pridobiti čim več članov iz vseh vrst knjižnic na našem območju;
- za člane bomo organizirali razne ugodnosti in popuste v knjigarnah;
- društvo bo o svojem delu vodilo dokumentacijo, jo arhiviralo in poslovalo v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi;
- o delovanju bo obveščalo svoje člane, ZBDS in ZKD ter sredstva javnega obveščanja;
- obnovili in aktualizirali bomo domačo stran društva.
Predsednica društva je Dunja Legat iz Univerzitetne knjižnice Maribor.


Društvo bibliotekarjev Prekmurja

DBP je imelo občni zbor 1.4.2005, na njem so se člani dogovorili glede aktivnosti v tem letu.
Organizirana je bila strokovna ekskurzija v Zadar (obisk Gradske knjižnice Zadar) in
predavanje mag. Stanislava Bahorja, dopolnjevala se je spletna stran društva (v okviru
Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota), za člane pa so bile urejene bonitete pri
nakupu literature v knjigarnah.
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V letu 2006 načrtuje društvo občni zbor DBP; leterarni večer s pomurskim pisateljem ali
pesnikom; strokovno predavanje Judit Z. Csuka; strokovno ekskurzijo; akcijo za pridobivanje
novih članov; akcijo za pridobitev bonitet oz. popustov za člane društva; strokovno srečanje
področnih društev.
Sredstva za uresničitev plana bo društvo pridobivalo s pomočjo donatorjev in sponzorjev,
sredstev iz članarin ter prispevkov članov samih.
Predsednica društva je Metka Sraka iz Pokrajinske in študijske knjižnice, Murska Sobota.


Društvo bibliotekarjev Primorske

Društvo je imelo v letu 2005 dve redni seji izvršnega odbora. Organiziralo je strokovno
ekskurzijo. Pripravilo letno srečanje članov z občnim zborom in strokovnim predavanjem.
Nekateri člani so redno delovali tudi v sekcijah in komisijah ZBDS, se udeleževali sestankov
ter sodelovali pri pripravi strokovnega posvetovanja v Portorožu.
Prva seja IO DBP je bila v marcu. Sprejeto je bilo poročilo o delu za leto 2004 ter prav tako
tudi finančno poročilo za leto 2004. Predstavljeni so bili predlogi za program v letu 2005 in
strokovno ekskurzijo. Sprejet je bil sklep, da bo občni zbor v juniju v Kosovelovi knjižnici v
Sežani.
Druga seja IO je bila v maju. Člani so govorili o Osnutku pravilnika o imenovanju v nazive v
knjižnični dejavnosti, o strokovni ekskurziji v letu 2005, o pripravah na občni zbor in volitvah
v organe DBP.
V mesecu maju so se člani udeležili strokovne ekskurzije v Prago. Poleg samega ogleda Prage
so obiskali Narodno knjižnico Klementinum in mestno knjižnico ter knjižni sejem.
V juniju smo imeli letno srečanje članov in občni zbor, tokrat v Kosovelovi knjižnici v
Sežani. Na občnem zboru društva je bilo podano finančno poročilo, program društva, poročali
smo o dejavnostih ZBDS. Ker je članom, ki delujejo v organih društva potekel mandat, smo
na skupščini v skladu s statutom DBP izvedli volitve v organe društva. Organizirali smo
predavanje »Arhitektura knjižnic«, ki ga je izvedla bibliotekarka Martina Salobir iz Osrednje
knjižnice Celje ter predavanje »Kraška arhitektura«, ki ga je izvedel Dr. Stanislav Renčelj.
Knjižničarji sežanske knjižnice so za srečanje pripravili zanimiv fotografski pregled
primorskih knjižnic. Ogledali smo si sežansko knjižnico in se nato sprehodili po Kosovelovi
poti do Tomaja, kjer smo si ogledali Kosovelovo domačijo.
Oktobra so se nekateri člani društva udeležili strokovnega posvetovanja v Portorožu z
naslovom: »Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju«, delegati pa tudi
volilne skupščine ZBDS 25.10.2005.
Število članov v društvu se v zadnjih nekaj letih bistveno ne spreminja, tako da vsako leto
nekaj članov izstopi (iz različnih razlogov: upokojitve ipd.), nekaj pa se jih na novo vpiše. V
letu 2005 smo imeli v DBP 201 člana društva.
V letu 2006 bo društvo imelo seje IO in ostalih organov društva v skladu s statutom DBP,
organiziralo bo strokovno predavanje na temo – pripovedovanje pravljic, letno srečanje
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članov in občni zbor društva ter strokovno ekskurzijo v Berlin. V načrtu imamo tudi pripravo
vsebine za spletno stran ZBDS za predstavitev društva.
Predsednica društva je Laura Chersicola iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

2. PROGRAMSKI SKLOP: Organizacija izobraževalnih vsebin
V letu 2005 so bile organizirane in izvedene naslednje izobraževalne oblike:
- organizacija in izvedba seminarjev za šolske knjižničarje o inventuri knjižničnega
gradiva v šolski knjižnici z 247 udeleženci (Sekcija za šolske knjižnice);
- organizacija in izvedba strokovnega srečanja s hrvaškimi potujočimi knjižničarji
(prenos znanj in dobre prakse; dogovori o nadaljnjem sodelovanju) (Sekcija za
potujoče knjižnice);
- organizacija in izvedba delavnice visokošolskih in specialnih knjižnic: Status, položaj
in perspektive visokošolskih in specialnih knjižnic (Ljubljana, 30.9.05) z 99
udeleženci (Sekcija za visokošolske knjižnice, Sekcija za specialne knjižnice);
- organizacija in izvedba posvetovanja in skupščine ZBDS 2005 (Portorož, 24.26.10.05) s 320 udeleženci;
- sodelovanje pri pripravi Dneva splošnih knjižnic (Sekcija za splošne knjižnice);
- strokovna predavanja o knjižničnih zgradbah (Sekcija za splošne knjižnice);
- sodelovanje pri pripravi posvetovanja Knjižničarji spodbujamo branje (Sekcija za
splošne knjižnice);
- predstavitev konference IFLA (v sodelovanju z Bibliotekarskim izobraževalnim
centrom NUK);
- predstavitev konference LIDA (v sodelovanju z Osrednjo družboslovno knjižnico J.
Goričarja).
Prioritete 2006:
- organizacija strokovnega posvetovanja Informacijsko opismenjevanje uporabnikov v
teoriji in praksi (Sekcija za visokošolske knjižnice, Sekcija za specialne knjižnice);
- organizacija strokovnega srečanja o aktualni problematiki s področja domoznanstva
(Sekcija za domoznanstvo);
- priprava in izvedba seminarjev za šolske knjižničarje (4 izvedbe) (Sekcija za šolske
knjižnice);
- sodelovanje pri pripravi strokovnega posveta splošnih knjižničarjev o geslenju
leposlovja (Sekcija za splošne knjižnice);
- sodelovanje pri pripravi srečanja evropskih bibliobusov (Sekcija za potujoče
knjižnice);
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi posvetovanja slovenskih splošnih knjižnic
Knjižnice prihodnosti potrebujejo novo organizacijo, pripravi razstave o splošnih
knjižnicah in publiciranju kataloga razstave (Sekcija za splošne knjižnice).

3. PROGRAMSKI SKLOP: Mednarodna dejavnost in udeležba na
mednarodnih konferencah
V letu 2005 je potekala mednarodna dejavnost na naslednjih področjih:
- sodelovanje z IFLO; posredovanje mnenj o gradivih, smernicah, delo v sekcijah ipd.;
plačilo članarine;
- sodelovanje z EBLIDO;
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predstavnica Sekcije za visokošolske knjižnice mag. Mirjam Kotar se je udeležila
mednarodne konference ”Libraries in the Digital Age”, Dubrovnik, 30. maj – 3. junij
2005;
predstavnica Sekcije za šolske knjižnice Nataša Kuštrin Tušek se je udeležila
mednarodne konference ”Libraries in the Digital Age”, Dubrovnik, 30. maj – 3. junij
2005;
predstavnica Sekcije za šolske knjižnice Zdenka Štruc se je udeležila ”Proljetne škole
školskih knjižničarjev” v Poreču;
predstavnici ZBDS Sandra Kurnik Zupanič in Kristina Hacin Ludvik sta se udeležili
konference IFLA (aktivnosti s področja vodenja strokovnih društev, strokovnih
publikacij društev, področja izobraževalne dejavnosti, statusa knjižničarjev, delovanja
specialnih knjižnic itd.);
predstavnica ZBDS Eva Pohar-Sušnik se je udeležila predkonference IFLA o
permanentnem izobraževanju in usposabljanju knjižničarjev na delovnem mestu, kjer
je predstavila referat;
predstavniki študentov bibliotekarstva so se udeležili konference BOBCATSS, kjer so
predstavili referat;
na konferenci IFLA smo vzpostavili stike s skandinavskimi strokovnimi združenji ter
preučili njihovo organiziranost in programe delovanja;
sodelovanje je potekalo z združenji na Hrvaškem, Madžarskem, Avstriji in Italiji;
s Hrvaškim knjižničarskim društvom se je nadaljevala izmenjava strokovnih
publikacij.

Prioritete 2006:
- sodelovanje in aktivno delovanje v IFLA in EBLIDA, sodelovanje s strokovnimi
združenji v sosednjih državah in izmenjava izkušenj;
- podpis pogodbe z avstrijskim bibliotekarskim združenjem o izmenjavi kadrov za
strokovno izpopolnjevanje v knjižnicah;
- udeležba na tujih strokovnih srečanjih: LIDA, Proljetna škola knjižničarjev, IFLA,
BOBCATSSS, posvetovanje hrvaških, avstrijskih in madžarskih knjižničarjev,
mednarodna konferenca visokošolskih knjižnic v Bielefieldu;
- izmenjava strokovnih publikacij s tujimi združenji.

4. PROGRAMSKI SKLOP: Promocijska dejavnost
V letu 2005 je bil program promocijske dejavnosti v celoti realiziran, in sicer:
- izdana je bila promocijska zgibanka o ZBDS in pripravljena zgibanka za Sekcijo
študentov bibliotekarstva;
- decembra 2004 je bila zasnovana nova spletna stran ZBDS na strežniku NUK, do
konca leta 2005 je bilo nanjo postavljenih novih ali prenovljenih skoraj 1.000 datotek;
vzpostavljena je bila angleška različica spletne strani; redno se je sestajal tudi
uredniški odbor spletne strani (zasnova strani, zbiranje gradiv; priprava protokola in
tehničnih navodil za dopolnjevanje vsebin itd.);
- natisnjen je bil plakat in knjižno kazalo za promocijo strokovnega posvetovanja ZBDS
2005 in pripravljeno za tisk knjižno kazalo za Sekcijo študentov bibliotekarstva.
Prioritete 2006:
- sodelovanje z Zvezo splošnih knjižnic pri pripravi promocijske akcije Dan slovenskih
splošnih knjižnic;
- priprava zloženk: ZBDS – angleška različica, Sekcije za domoznanstvo;
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podelitev Čopovih diplom in priznanj;
promocija združenja in društev med študenti (promocijske zgibanke, promocijski
dnevi, nastop na Študentski areni itd.);
priprava promocijskih gradiv za nove člane bibliotekarskih društev;
dopolnjevanje spletnega mesta ZBDS (dejavnost sekcij in komisij, portal publikacij
ZBDS, predstavitev strokovnih srečanj, koristne povezave, vsebine v angleškem
jeziku itd.).

5. PROGRAMSKI SKLOP: Izdajanje strokovnih publikacij
V letu 2005 je ZBDS realizirala naslednje aktivnosti na področju publicistične dejavnosti:
- izdaja revije Knjižnica v tiskani in elektronski obliki;
- izdana je bila zgibanka Manifest slovenskih knjižnic in knjižničarjev,
- za tisk je bil pripravljen prevod IFLA smernic za delo z uporabniki z disleksijo (in
oddan v strokovno recenzijo strokovnjakom s področja disleksije);
- pripravljena je bila programska podpora (portal) za dostop do elektronskih publikacij
združenja (portal so zasnovali in vzpostavili sodelavci CTK);
- pripravljena in objavljena je bila e-verzija zbornika posvetovanja visokošolskih in
specialnih knjižnic leta 2004 in elektronska verzija zbornika posvetovanja ZBDS
2005, ki bo dostopna v skladu s pravili ZBDS v začetku leta 2006 (pogodba o pripravi
e-publikacij ZBDS je bila sklenjena s CTK);
- izdaja zbornika posvetovanja ZBDS 2005 Informacijski viri in storitve knjižnic v
elektronskem okolju (320 str., naklada: 500 izvodov);
- sofinancirana je bila izdaja časopisa študentov bibliotekarstva ŠTUBIDU (2 številki).
Prioritete 2006:
- izdajanje revije Knjižnica v tiskani in elektronski obliki;
- priprava in dostopnost e-zbornika posvetovanja ZBDS (Portorož 2005);
- podpora izdajanju študentskega časopisa Štubidu;
- publiciranje Iflinih smernic za delo z uporabniki z disleksijo;
- organiziranje ponudbe tiskanih publikacij ZBDS prek spletne strani ZBDS (popis
zalog, skeniranje naslovnic, priprava e-naročilnic itd.);
- digitalizacija (vsaj) zbornikov posvetovanj visokošolskih in specialnih knjižnic (2002,
2000) in zagotovitev dostopnosti preko portala publikacij ZBDS.
Poročilo o izdajanju revije Knjižnica za leto 2005:
V letu 2005 so bili za mandat 2005-2007 imenovani novi organi revije:
- uredniški svet: Mojca Dolgan Petrič (predsednica), mag. Jerneja Ferlež, Aljoša Grilc,
mag. Renata Šolar, Nataša Kuštrin Tušek,
- uredniški odbor revije: dr. Melita Ambrožič, mag. Stanislav Bahor, dr. Primož Južnič,
dr. Miha Kovač, dr. Silva Novljan, dr. Irena Sapač, mag. Polona Vilar,
- glavna in odgovorna urednica: dr. Eva Kodrič-Dačić.
Uredništvo v novi zasedbi je bilo imenovano v drugi polovici leta. Nova urednica je začela z
urejanjem 3. številke 49. letnika. Uredništvo revije je v letu 2005 delovalo za uresničevanje
naslednjih dolgoročnih ciljev:
- nenehna skrb za kakovost revije (prispevkov);
- povečanje števila sodelujočih avtorjev, zlasti s sorodnih znanstvenih področij;
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razširitev vsebinskega področja prispevkov (informacijska znanost, knjigarstvo,
sorodne znanosti);
izboljšanje promocije in marketinga revije in posledično višanje lastnega prihodka
(priprava promocijskih gradiv – zgibanka, koledar ipd.; pridobivanje sponzorjev;
reklamiranje v publikacijah s področja bibliotekarstva in sorodnih znanosti);
izdajati letno eno mednarodno številko (evropski projekt);
oblikovati mednarodni uredniški odbor;
javnosti zagotoviti dostop do baze polnih besedil člankov celotnega korpusa do sedaj
izdanih letnikov v elektronski obliki.

Kratkoročni cilji za leti 2005-2006 so bili:
- dosledno izvajati recenzijski postopek za vse strokovne in znanstvene prispevke in
poskrbeti za večjo usklajenost recenzentov glede upoštevanja kriterijev za ocenjevanje
in razvrščanje prispevkov;
- dosledno upoštevati standarde glede znanstvene opreme in izgleda revije ter
posameznih prispevkov, skrbeti za ažurno dostavljanje avtorskih izvodov;;
- redni obseg revije naj bo namenjen v prvi vrsti strokovnim in znanstvenim
prispevkom, referatov se praviloma ne objavlja;
- v reviji mora biti najmanj 65% prostora namenjenega znanstvenim prispevkom;
- uredništvo si bo prizadevalo aktivno iskati »nove« avtorje prispevkov, tudi izven
Slovenije, skrbeti je potrebno za enakomerno pokritost strokovnega področja;
- na spletni strani revije oblikovati elektronsko evalvacijsko anketo za ugotavljanje
kakovosti revije, izvajanja letnih analiz zbranih podatkov;
- zaključiti projekt digitalizacije starejših letnikov revije in njihove dostopnosti preko
interneta kot baze polnih besedil člankov;
- e-Knjižnica mora praviloma ostati brezplačna, ohranja se tudi tiskana verzija, ki izide
2 meseca pred elektronsko.
Uresničitev programa in ciljev za leto 2005:
1. V skladu z načrtom so bile v letu 2005 pripravljene in natisnjene vse 4 številke revije
(ena dvojna, dve enojni). Revija je v letu 2005 skušala izpolniti načrte glede rednega
izhajanja (maj, oktober, december), vendar je zaradi uvajanja novega urednika in
začasnega pomanjkanja člankov pri izidu zadnjih dveh številk prišlo do dvomesečnega
zamika. Tako je 3. številka izšla v decembru, 4. številka pa v februarju 2006. Glede na
število prejetih in sprejetih člankov v letu 2005 bo revija v letu 2006 lahko izhajala po
načrtu. Naklada revije 1.500 izvodov je ostala enaka tudi v letu 2005.
2. Pri oblikovanju revije so bili upoštevani vsi priporočeni standardi in uresničeni skoraj
vsi načrti glede vsebine revije. Vsebinsko je 49. letnik Knjižnice prinašal prispevke s
področja:
- strokovne terminologije (arhaični izrazi, kratice);
- objavljene so bile bibliografije (bibliografiji bibliotekarske literature, bibliografija
slovenskih serijskih publikacij na WWW in bibliografija domoznanske literature v
slovenskih knjižnicah);
- zgodovine knjižnic in knjižničarstva (razvoj NUK, razvoj avtomatizacije, jezuitska
knjižnica);
- problematiko posameznih vrst knjižnic (visokošolskih, nacionalne, splošnih…)
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oblikovanje fondov knjižnic (štirje članki s področja domoznanstva)
vsebinske obdelave (IFLine smernice za predmetno označevanje, UDK vrstilci za
verstva);
formalne obdelave (predstavitev ISBD (CR), enotni naslov);
prevodi strokovnih tekstov (mednarodna katalogizacijska načela);
podatkovnega rudarjenja;
analiza spletnih strani knjižnic;
problematika formalnega izobraževanja za katalogizacijo in organizacijo znanja ter
izobraževanja uporabnikov;
psihološke analize knjižničarskih delavcev in njihovih stilov mišljenja;
biografije knjižničarskih delavcev;
društvenega dela (predsedstvo in drugi organi ZBDS v mandatu 2005-2007).

3. Projekt »E-Knjižnica« je realiziran, revija je ažurno (z določenim dogovorjenim
časovnim zamikom po tiskani verziji) dostopna na spletu URL: http://revijaknjiznica.zbds-zveza.si/. Narejena je tudi povezava prispevkov z bazo COBIB
oziroma sistemom COBISS. Za e-revijo po pogodbi z ZBDS skrbi Centralna tehniška
knjižnica Univerze v Ljubljani.
4. Postopek distribucije revije je urejen, za razpošiljanje revije skrbi tiskarna Biro M.
Uredništvo skrbi za ažuriranje baze podatkov o naročnikih. Težave nastanejo le v
primeru, če področno društvo ne skrbi za redno evidenco članstva oziroma o
spremembah ne obvesti pravočasno uredništva revije.
5. Promocija revije poteka s pomačjo ažurnega objavljanja kazal in izvlečkov na spletni
strani ZBDS, M. Dolgan-Petrič pripravlja recenzije za Delo-Književni listi. Ker revija
nima profesionalnih kadrov, niti jih nima ZBDS, je žal nemogoče izvajati še več
aktivnosti za pridobivanje novih naročnikov.
6. Spletna stran na internetu je bila ažurirana z abstrakti člankov, ki so bili objavljeni v
posameznih številkah še pred njihovim izidom.
7. V letu 2005 (Tabela 1) je bilo skupaj objavljenih 45 prispevkov (leto prej 42), od tega
18 znanstvenih in 19 strokovnih ter 8 drugih prispevkov v skupnem obsegu 48.99 AP:
znanstveni 31.95 AP (65 %), strokovni 15.28 AP (31 %) in ostali prispevki 1.75 AP (4
%). Skupaj je prispevke objavilo 44 različnih avtorjev (preteklo leto 44). V
soavtorstvu je bilo napisanih 7 znanstvenih in strokovnih člankov, pri ostalih
prispevkih je bil avtor en sam.
Nekaj avtorjev je objavilo več kot en prispevek v letniku.
Tabela 1: Statistika revije Knjižnica 49 (2005)
številka

1-2
3
4
Letnik 49

št. prisp.
skupaj
21
13
11
45

št.
znan.
prisp.
7
5
6
18

znanstveni
prisp. v
AP
13,40
9,04
9,51
31,95

št.
strokovnih
prisp.
11
6
2
19

32

strokovni
prisp. v
AP
7,79
6,47
1,02
15,28

ostali
prisp.
3
2
3
8

ostalo
v AP
0,52
0,46
0,77
1,75

število
AP
skupaj
21,71
15,97
11,31
48,99

Tabela 2: Statistika revije Knjižnica 44(2000) – 49(2005)
letnik
in leto
44(2000)
45(2001)
46(2002)
47(2003)
48(2004)
49(2005)

št.
prisp.
skupaj
30
28
38
30
42
45

št.
znan.
prisp.
19
16
20
19
20
18

znanstveni
prisp. v
AP.

30,43
33,10
31.95

št.
strokovnih
prisp.
11
12
18
11
9
19

strokovni
prisp. v
AP.

ostali
prisp.

ostalo
v AP

10,50
9,04
15,28

3
13
8

1,65
8,33
1,75

število
AP
skupaj
43,09
37,26
49,85
42,58
50,56
48,99

8. Obseg 49. letnika je presegel načrtovanega (45 AP) in je znašal 48,99 AP, kar je
nekoliko manj kot leto prej (letnik 48: 50,56 AP oziroma 712 strani). Med
objavljenimi članki je bilo 65 % (31.95 AP) prostora namenjenega znanstvenim
člankom, razmerje med znanstvenimi in strokovnimi članki je zato ustrezalo zahtevam
po pogodbah o sofinanciranju revije (to je 30 AP znanstvenih člankov).
9. Delo uredništva je bilo v letu 2005 usklajeno z zahtevami ministrstev, ki revijo
sofinancirata (Ministrstvo za kulturo, ARRS): upoštevani so bili ustrezni standardi,
spremljanje prispevkov, recenzijski postopek, delo z avtorji in delo z recenzenti,
Strokovnjaki, ki so bili zaprošeni za sodelovanje kot recenzenti, so svoje delo
opravljali brez finančnega nadomestila, Revija Knjižnica jim je le izdala potrdilo o
opravljanju recenzentskega dela.
10. Finančna sredstva za pripravo in izdajanje revije se realno niso zmanjšala, Revija je
bila sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo (3.254.000 SIT) in Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport (razpis za znanstveno periodiko – 1.400.000 SIT). Žal v letu
2005 ZBDS ni pridobila statusa društva, ki deluje v posebnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti, kar pomeni, da ni bilo mogoče več v skladu z novim
pravilnikom ARRS kandidirati za sredstva za leto 2006.
Del sredstev pridobiva od naročnikov. Letna naročnina se je z letom 2005 zvišala in je
znašala 2.200 SIT za individualne naročnike, člane društva, 7.810 SIT za individualne
naročnike, nečlane; upokojence, 1.700 SIT, institucije, 8.500 SIT in za naročnike iz
tujine 68 EUR.
Nov strošek pomeni tudi elektronska verzija revije.
Honorarji za članke in urejanje revije so že pet let nespremenjeni in so na ravni
decembra 2000. Honorarji izplačani za avtorsko polo znanstvenega članka so v letu
2005 tako znašali 54.588 SIT bruto.
11. Pridobivanje lastnih finančnih sredstev je v primeru Knjižnice težko, saj ZBDS nima
zaposlenih profesionalnih kadrov, ki bi se lahko ukvarjali s promocijo in trženjem
revije, poleg tega gre za precej ozko strokovno področje in je že sedanje število
naročnikov (okoli 1.200) oziroma naklada (1.500 izvodov) visoko za slovenski
prostor.
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6. PROGRAMSKI SKLOP: Ponudba informacijskih storitev za knjižnice
V letu 2005 je ZBDS v sodelovanju s konzorcijem COSEC oz. splošnimi knjižnicami
zagotavljal dostop do dveh informacijskih ponudnikov / virov tj. IUSinfo in virov
EBSCOhost:
- Zagotavljanje informacijskega vira IUS INFO za 60 splošnih knjižnic: Vseh 60
slovenskih splošnih knjižnic je imelo že od leta 1999 s finančno podporo Ministrstva
za kulturo dostop do baze IUS INFO. Uporaba baze je stalno naraščala, spremljala pa
jo je Sekcija za splošne knjižnice in enkrat letno naredila analizo uporabe ter
organizirala dodatna izobraževanja ter promovirala bazo v knjižnicah, kjer je bila
njena uporaba nizka ali je v določenem obdobju sploh ni bilo. Zaradi konzorcijskega
pristopa (COSEC) k zagotavljanju dostopa do baze, h kateremu so pristopile tudi
nekatere visokošolske knjižnice, je bila zagotovljena ugodna cena uporabe baze. V
letu 2005 so potekali pogovori z IUSinfo, usklajevanje pogodbenih določil in podpis
pogodbe o nakupu in uporabi vira. Dostop in uporaba vira sta potekala normalno.
Glede na predlog splošnih knjižnic naj bi dostopnost servisa od leta 2006 le-te
zagotavljale brez sodelovanja ZBDS.
- Zagotavljanje dostopa do podatkovnih zbirk EBSCOhost v okviru projekta
eIFL.Direct: uporabniki slovenskih splošnih, visokošolskih, šolskih in specialnih
knjižnic ter nacionalne knjižnice imajo neomejen dostop iz prostorov knjižnic do
dvanajstih podatkovnih zbirk. Zbirke skupaj prinašajo že prek 10.000 časopisov v
polnem tekstu z naslednjih področij: družboslovje, humanistika, izobraževanje,
računalništvo, strojništvo, fizika, kemija, lingvistika, umetnost, literatura, medicina,
zdravstvo, farmacija, komunikologija in množični mediji, ekonomija, poslovne vede
in splošne reference referenčne informacije. Tako bogat in raznolik servis uspešno
dopolnjuje ponudbo v slovenskih knjižnicah, zlasti v knjižnicah, ki nimajo veliko tuje
literature.
Vse več je knjižnic, ki si želijo za svoje uporabnike pridobiti t. i. oddaljeni dostop, zato
je bila za knjižnice pridobljena dodatna kombinacijo gesel poleg treh že avtomatično
odrejenih pri registraciji, za NUK pa še licenčno dovoljenje agregatorja za oddaljeni
dostop na podlagi lastne kontrole dostopa. Tako je bila v letu 2005 dostopnost zbirk
EBSCOhost še povečana.
Tako kot vsako je bilo tudi letos z distribucijo cederomov in devedejev s preteklimi
vsebinami EBSCOhost knjižnicam zagotovljena možnost samostojnega arhiviranja
vsebin ali dodatnega dostopa do zbirk brez internetne povezave. V tem letu je bilo
šestim osrednjim splošnim knjižnicam na novo omogočeno prejemanje brezplačnih
arhivnih kopij.
V sodelovanju z agregatorjem je bilo izvedenih več individualnih inštrukcij za
učinkovito uporabo posameznega vira, enajstim knjižnicam je bila nudena podpora pri
registraciji in oblikovanju lastnega portala za dostop do vsebin EBSCOhost.
Mesečno oz. po potrebi je bila izdelana statistika uporabe, ki služi za načrtovanje
sprotnih in prihodnjih aktivnosti. Statistika uporabe tudi potrjuje, da se dosega cilj za
leto 2005, to je najmanj 20.000 iskanj na mesec. V začetku leta je bil organiziran
ključen sestanek s splošnimi knjižnicami za neposredno ugotavljanje njihovih potreb
in želja z namenom povečati izkoristek te informacijske storitve.
Glavnino dela pri zagotavljanju informacijske storitve EBSCOhost predstavlja
izdelava izvedenskih mnenj o informacijskih potrebah in željah knjižnic in njihovih
uporabnikov, ki se posredujejo Svetu eIFL.neta z namenom boljšega zadovoljevanja
potreb slovenskih uporabnikov v času triletne pogodbe z agregatorjem.
Za izvajanje storitve so bila pridobljena namenska sredstva MK in ARRS.
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Za boljšo izkoriščenost servisa so bila v okviru spletnih strani COSEC pripravljena
različna promocijska obvestila. Za promocijo so bila poleg spletnih strani uporabljane
tudi različne distribucijske liste in dogodki oz. predstavitve v okviru širše predstavitve
konzorcija COSEC - npr. predstavitev konzorcija COSEC v okviru Društva
bibliotekarjev Celje.
Informacijsko storitev - dostop do servisa EBSCOhost izvajamo v okviru aktivnosti
konzorcija COSEC, ki je član mednarodnega konzorcija eIFL.net. Aktivnosti, ki se
odvijajo v konzorciju COSEC neposredno ali posredno vplivajo na upravljanje s
podatkovnimi zbirkami EBSCOhost.
Prioritete 2006:
- zagotavljanje dostopa do informacijskih virov ponudnika EBSCOhost in promocija
servisa ter izobraževanje za njegovo uporabo;
- sredstva za zagotavljanje vira IUSinfor bo Ministrstvo za kulturo preneslo na sredstva
splošnih knjižnic za nabavo gradiva.
Melita Ambrožič
predsednica ZBDS
27.02.2005
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ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Turjaška 1, 1000 Ljubljana, Tel.: (01) 20 01 193 Fax: (01) 42 57 293

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2005
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ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
FINANČNI OBRAČUN ZA LETO 2005
REKAPITULACIJA
OBRAČUN

PRIHODKI

LETO 2005
1.

ZBDS

43.199.005

2.

KNJIŽNICA

10.546.046

3.

KALANOV SKLAD

4.

STEPIŠNIKOV SKLAD

1.795.588
264.000

SKUPAJ PRIHODKI

55.804.639

1.

ZBDS

37.449.696

2.

KNJIŽNICA

5.318.397

3.

KALANOV SKLAD

1.210.810

4.

STEPIŠNIKOV SKLAD

STROŠKI

SKUPAJ STROŠKI

43.978.903

RAZLIKA MED PRIHODKI
IN ODHODKI
od tega za :

11.825.736
odpis terjatev l. 2004

-147.000

Knjižnico (3, 4/2005)

5.227.649

Kalanov sklad

584.778

Stepišnikov sklad

264.000

delovanje ZBDS

5.749.309

Skupaj za prenos v leto 2006

11.678.736

Blagajnik ZBDS
Rudolf Zdenka

Ljubljana, 20.2.2006
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FINANČNI OBRAČUN ZA LETO 2005 (ZBDS brez Knjižnice in skladov)
OBRAČUN 2005
PRIHODKI

Znesek

1. Prenos prihodkov iz leta 2004

5.343.403

2. Min. za kulturo za Osnovni program (delovanje predsedstva, sekcij)

2.520.000

3. Min. za kulturo Projekt EIFL (EBSCO)

5.517.000

4. Min. za kulturo IUS INFO

10.225.000

5. Min. za kulturo Organizacija izobraževalnih vsebin

3.640.000

6. Min. za kulturo za Mednarodno sodelovanje

962.000

7. Min. za kulturo za Promocijo

604.000

8. Članarina ZBDS

1.247.300

9. Prejete obresti in prodaja publikacij ZBDS
10. Kotizacije in sponzorstva posvetovanja ZBDS
11. Druga sponzorstva in prihodki ZBDS

112.924
10.549.500
2.477.878

SKUPAJ PRIHODKI

43.199.005

STROŠKI
Št. konta

Naziv konta

Znesek

4000005

Stroski materiala

571.069

4000010

Stroški materiala za posvetovanje

459.966

4100005

Kotizacije, izobraževanje

297.657

4101000

Reprezentanca

4103000

Tisk (dopisi, potrdila, zgibanke in ostalo) - ZBDS

1.489.544

4103010

Tisk - posvetovanja

1.238.544

4104000

Poštne in prevozne storitve

210.000

4105000

803.406

4120005

Storitve študentskega servisa
Najemnine, dostopi do baz podatkov (EBSCO,
IUSinfo)

4140005

Dnevnice, prev. str., sl. potovanja

2.123.085

4141000

Dnevn., prevozi, prenočišča za posvetovanja

5.343.400

4150005
4160005

Placila za storitve app in bancne storitve
Avtor. honor., pog o delu (računov., administr.,
računal. in druge storitve) - ZBDS

4.975.839

4162000

Avt. hon., pog. o delu - posvetovanja

1.739.371

4190005

Članarine (IFLA, IBBY, Kulturniška zbornica)

4191000

Stroški drugih storitev posvetovanj

75.590
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16.254.526

101.479

383.640
1.140.150

4192000

Stroški drugih storitev

4400005

Amortizacija

4600005

Stroski financ. plac. obresti

3.000
225.954
13.476
37.449.696

Razlika za prenos v leto 2006
Ljubljana, 20.2.2006
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5.749.309

FINANČNI OBRAČUN ZA LETO 2005

REVIJA KNJIŽNICA
OBRAČUN

PRIHODKI

2005
1.

Prenos prih. iz l. 2004

1.860.266,00

2.

Prihodek iz članarin

2.334.500,00

3.

Min. za kulturo

3.254.000,00

4.

ARRS

1.400.000,00

5.

Prodaja Knjižnice

1.697.280,00

SKUPAJ PRIHODKI

10.546.046,00

STROŠKI
št. konta
1.

Naziv konta

2.

4102000 Tisk, elektr. izdaja (1-2, 3)
Avtor. honorarji, pog. o delu
4161000 – Knjiznica (1-2)

3.

4100005 Kotizacije, izobraževanje

4.

4105000 Storitve Štud. servisa

5.

4140005 Dnevnice, prev. str.

2.693.372,00
2.569.741,00
33.000,00
9.794,00
12.490,00

SKUPAJ STROŠKI

5.318.397,00

RAZLIKA

5.227.649,00

BLAGAJNIK ZBDS
Zdenka Rudolf
Ljubljana, 20.2.2006
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FINANČNI OBRAČUN ZA LETO 2005

KALANOV SKLAD
OBRAČUN

PRIHODKI

2005
1.

Pren. prih. iz leta 2004

2.

Članarine 2005

699.588,00
1.096.000,00

SKUPAJ PRIHODKI

1.795.588,00

STROŠKI
Nagrade Kalanovega
4163000 sklada 2005
Objava 4120005 Delo
Dnevnice, prev.
4140005 str.

1.
2.
3.

1.026.670,00
160.800,00
23.340,00

SKUPAJ STROŠKI

1.210.810,00

RAZLIKA

584.778,00

Blagajnik ZBDS
Zdenka Rudolf

LJUBLJANA, 20.2.2006
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FINANČNI OBRAČUN ZA LETO 2005

STEPIŠNIKOV SKLAD
OBRAČUN

PRIHODKI

2005
1.

Pren. prih. iz leta
2004

2.

Članarine

235.000,00
29.000,00

SKUPAJ PRIHODKI

264.000,00

Blagajnik ZBDS
Zdenka Rudolf

LJUBLJANA, 20.2.2006
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FINANČNI OBRAČUN ZA ZBDS ZA OBDOBJE 1.1.2005-31.12.2005
PRIHODKI

leto 2005

št.kta

1.

Min. za kulturo za Osnovni program

2.520.000 7110005

2.

Min. za kulturo Projekt EIFL (EBSCO)

5.517.000 7110005

3.

Min. za kulturo IUS INFO

4.

Min. za kulturo za Org. izobraževalnih vsebin

5.

Min. za kulturo Mednarodno sodelovanje

962.000 7110005

6.

Min. za kulturo Promocija

604.000 7110005

7.

Min. za kulturo za Knjižnico

3.254.000 7110005

8.

Članarina za ZBDS

1.247.300 7000005

9.

Članarina za Knjižnico

2.334.500 7001000

10. Članarina za Kalanov sklad

1.096.000 7002000

10.225.000 7110005

11. Članarina za Stepišnikov sklad

3.640.000 7110005

29.000 7003000

12. MVŠZT (ARRS) za Knjižnico

1.400.000 7111020

13. Kotizacije seminarji za šolske knj. (9.000)

1.789.000 7201000

14. Kotizacije Posvetovanje ZBDS

8.760.500 7201000

15. Prodaja publikacij (na istem ktu knj.sponz.posvetov)

93.680 7210005

16. Sponzorstvo 1. Posvetovanje ZBDS

1.000.000 7210005

17. Prodaja Knjižnice

1.697.280 7211000

18. Sponzorstvo Betax iz l. 2004

100.000 7400005

19. Prejete obresti

19.244 7300005

20. Sponzorstvo 2. Posvetovanje ZBDS

1.377.878 7400015

SKUPAJ PRIHODKI

47.666.382

Prenos prihodkov iz leta 2004 ZBDS

5.343.403 9101000

Prenos prihodkov iz leta 2004 Knjižnica

1.860.266 9100005

Prenos prihodkov iz leta 2004 Kalanov sklad

699.588 9102000

Prenos prihodkov iz leta 2004 Stepišnikov sklad

235.000 9103000

SKUPAJ PRIHODKI

55.804.639

Odpis terjatev iz l. 2004

1.

-147.000 9101000

SKUPAJ PRIHODKI

55.657.639

STROŠKI
1000 Delovanje predsedstva ZBDS (predsedstvo,
spletna stran, tisk, EBSCO, IUSinfo itd.)

22.003.726
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2.

1100 Posvetovanje ZBDS 2005

3.

1110 Sekcija za specialne knjižnice

4.

1120 Sekcija za splošne knjižnice

5.

1130 Sekcija za visokošolske knjižnice

6.

1140 Sekcija za šolske knjižnice

7.

1150 Sekcija za potujoče knjižnice

8.

1160 Sekcija za domoznanstvo

9.

1170 Sekcija študentov bibliotekarstva

11.135.403
792.285
1.182.431
219.547
1.374.831
308.240
35.400
208.242

10. 1191 Komisija za katalogizacijo

-

11. 1192 Komisija za terminologijo

32.219

12. 1193 Komisija za vsebinsko obdelavo

-

13. 1194 Komisija za izobraževanje

109.663

14. 1195 Komisija za zaščito knjižničnega gradiva
15. 1196 Komisija za Čopove nagrade

47.710

16. 2000 Revija Knjižnica

5.318.397

17. 3000 Kalanov sklad

1.210.810

18. 4000 Stepišnikov sklad

-

SKUPAJ STROŠKI

43.978.904

Ljubljana, 20.2.2006
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