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UVOD
ZBDS nekoč
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, 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. 21. 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. V treh desetletjih delovanja DBS se je njegova
organizacijska oblika spreminjala, postopoma so bila ustanovljena območna društva bibliotekarjev.
Samoupravni sporazum o združevanju pokrajinskih bibliotekarskih društev v Zvezo bibliotekarskih
društev Slovenije (ZBDS) je bil podpisan 18. novembra 1983. 18.–19. novembra 1983 je potekala 1.
skupščina ZBDS, sprejeti so bili nov statut in drugi akti združenja. Etični kodeks slovenskih
knjižničarjev je bil sprejet leta 1995, Manifest Zveze bibliotekarskih društev o razvoju slovenskih
knjižnic in knjižničarstva pa leta 2004. Leta 2005 je bila vzpostavljena nova spletna stran združenja s
portalom e-publikacij, leta 2007 je postalo zadnjih pet letnikov revije Knjižnica v celotnem besedilu
dostopnih tudi prek portala dLib.si, na katerem se v skladu s pravili o izdajanju revije objavljajo tudi
novejše številke. V letu 2000 je ZBDS prvič pridobil status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture, status je bil obnovljen leta 2005. Spremenjeni in dopolnjeni statut je bil potrjen na
skupščini ZBDS 27. 3. 2009. Upravna enota Ljubljana je z odločbo št. 215-32/2009-6(21007) z dne 15.
4. 2009 odločila, da se v registru društev pri ZBDS zabeleži sprememba temeljnega akta.
ZBDS sedaj
ZBDS je prostovoljno, nevladno in nepridobitno strokovno združenje, ki povezuje bibliotekarska in
druga strokovna društva ter druge pravne osebe zasebnega prava in posameznike s področja
knjižnične in informacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini. Trenutno je v Zvezo včlanjenih
osem območnih bibliotekarskih društev (Ljubljana, Maribor, Celje, Koroška, Gorenjska, Pomurje,
Primorska, Dolenjska) in združuje preko 1.200 slovenskih knjižničark in knjižničarjev.
V ZBDS se društva in druge osebe združujejo z namenom, da pospešujejo razvoj knjižničarske stroke
in dejavnosti ter utrjujejo njen položaj v družbi, medsebojno sodelujejo in koordinirajo dejavnosti,
obravnavajo ter razrešujejo strokovna vprašanja, ki so skupnega pomena, sodelujejo pri razvoju
knjižničarske dejavnosti, knjižnic in knjižničnega sistema Slovenije ter zagotavljajo profesionalno
integriteto knjižničnih delavcev v Sloveniji.
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Zveza se pri svojem delu zavzema za najvišjo možno raven profesionalnega delovanja ter za razvoj in
varovanje demokratičnih načel širše družbene skupnosti.
Temeljni cilji ZBDS so:
 krepiti ugled knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti;
 zastopati družbene in profesionalne interese zaposlenih v knjižničarstvu ter se zavzemati za
njihovo profesionalno integriteto;
 zagotavljati najvišjo možno raven profesionalizma v stroki;
 spodbujati in podpirati izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev;
 krepiti položaj in spodbujati razvoj vseh vrst knjižnic;
 podpirati svoboden pretok informacij in spodbujati ustvarjanje pogojev za prost in enakopraven
dostop do informacijskih virov in informacij vsem državljanom;
 pospeševati razvoj informacijske pismenosti prebivalstva;
 širiti zavest o nujnosti trajnega ohranjanja pisne kulturne dediščine slovenskega naroda.
ZBDS uresničuje namen in cilje z izvajanjem naslednje dejavnosti:
 skrbi za informiranje članov o zadevah skupnega interesa;
 koordinira delo med člani, krepi njihovo sodelovanje in skupno nastopanje v javnosti;
 skrbi za uveljavljanje strokovnih priporočil, standardov in normativov, Etičnega kodeksa slovenskih
knjižničarjev ter Manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva;
 izdaja strokovne publikacije;
 organizira strokovna srečanja in druge oblike neformalnega izobraževanja knjižničarjev;
 sodeluje z državnimi oziroma upravnimi organi, ko gre za urejanje zadev s področja knjižničarstva;
 sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju zakonskih in drugih predpisov s področja knjižničarstva;
 sodeluje z mednarodnim knjižničarskim združenjem IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions) in drugimi sorodnimi organizacijami in društvi doma in v tujini;
 izvaja dogovorjene skupne akcije na področju delovanja ZBDS.
Strokovno delo ZBDS se odvija v okviru stalnih delovnih teles, tj. sekcij in začasnih delovnih teles, tj.
strokovnih komisij. Za reševanje konkretnih aktualnih vprašanj se ustanavljajo delovne skupine.
Pomemben del ZBDS so tudi strokovni skladi (Kalanov sklad in Stepišnikov sklad), ki spodbujata in
nagrajujeta strokovne presežke. V sklopu ZBDS deluje tudi Komisija za Čopove diplome in priznanja.
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. Je član
mednarodnega združenja bibliotekarskih društev in drugih organizacij s področja bibliotekarstva –
IFLA. ZBDS deluje tudi v okviru evropskega odbora bibliotekarskih združenj (EBLIDA), katerega članica
je od leta 2009.
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Dejavnost ZBDS finančno podpira ministrstvo, pristojno za kulturo, izdajanje revije Knjižnica pa tudi
Javna agencija za knjigo, ki prispeva finančna sredstva sozaložniku, tj. Narodna in univerzitetna
knjižnica. Sredstva za realizacijo programa pridobiva društvo tudi iz članarin članov območnih
bibliotekarskih društev, z lastno dejavnostjo (kotizacije, prodaja publikacij) ter sponzorstvi in
donacijami. V okviru združenja delujeta dva sklada, tj. Kalanov sklad in Stepišnikov sklad, ki
pridobivata sredstva s prostovoljnimi prispevki posameznikov in knjižnic. ZBDS podeljuje nagrade
Kalanovega sklada, Čopove diplome in Čopova priznanja. V letu 2012 je bil ustanovljen spominski
sklad dr. Bruna Hartmana. Sklad podpira podiplomski doktorski študij bibliotekarstva mladih
perspektivnih posameznikov, ki aktivno delujejo na treh področjih, na katerih je pustil pečat tudi dr.
Bruno Hartman: aktivno delovanje v ZBDS, znanstveno raziskovalna dejavnost in aktivna prisotnost v
stroki. Po sklepu Upravnega odbora ZBDS sklad pridobiva sredstva z lastno dejavnostjo društva, saj
bo del prihodkov od izobraževalnih dogodkov, ki jih organizira ZBDS, namenjen za delovanje sklada.
ZBDS prihodnje
Zakaj Bi Delali Sami? Raje delajte z nami! Moto, ki bo usmerjal delovanje vodstva ZBDS v prihodnje
in s tem nagovarjal tako strokovno knjižničarsko javnost kot širšo družbeno okolje. Knjižničarji smo
tukaj od nekdaj, knjižničarji smo povsod (tudi med pisatelji, prejemniki Nobelove nagrade za
književnost itd.) in knjižničarji nismo nikoli vprašanje preteklosti, ko se pojavijo novi mediji ali nove
tehnologije. Knjižničarji smo poklic prihodnosti, saj smo specialisti ovrednotenja informacij, mojstri
oblikovanja družbenega mnenja in ustvarjalci visokih kulturnih družbenih norm.
Glede na vedno večji obseg dejavnosti zveze oz. njene dejavnosti, v katere je vključeno, se je zadnje
desetletje kazala potreba po reorganizacija. Po štirih letih razprav je bil marca 2009 na skupščini ZBDS
potrjen novi spremenjeni in dopolnjeni Statut ZBDS. Volitve organov in delovnih teles za mandatno
obdobje 2010–2012 so bile že izvedene v skladu z določili novega statuta, v letu 2010 je potekalo
konstituiranje organov delovnih teles ter sprejem novih poslovnikov in pravilnikov. Z volitvami
organov in delovnih teles za mandatno obdobje 2011–2013 bo prvič lahko nova organiziranost
ZBDS po statutu iz leta 2009 zaživela v polnem obsegu, saj so zasedene vse funkcije v organih in
delovnih telesih ZBDS.
Poslanstvo in namen ZBDS v strokovnem okolju uresničujemo v izjemnem deležu s strokovnim delom
posameznikom, ki jim delovanju v okviru strokovnega združenja pomeni izziv, odgovornost in
zavezanost za razvoj stroke. Težnje po profesionalizaciji določenega obsega nalog pri ZBDS ostaja,
vendar je program z leti tako bogatel, da za izvedbo potrebuje več kot samo eno profesionalno
delovno mesto. Seveda pa se v ZBDS zavedamo, da je to začetek in k temu tudi težimo v prihodnje, ko
bo družbena situacija takšnim spremembam pozitivno naklonjena. Ob prizadevanju, da se v
strokovnem knjižničarskem okolju doseže konsenz o sistematiziranju delovnega mesta pri ustrezni
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ustanovi z opisom del in nalog, ki bi obsegale predvsem strokovno administrativno in tehnično
podporo delovanju zveze, pa moramo doseči tudi konsenz o prepotrebnem sodelovanju
strokovnjakov, vodilnih kadrov, znanstvenikov in izjemnih posameznikov v organih in delovnih
telesih ZBDS. Brez njihovega strokovnega prispevka ne moremo dosegati zastavljenih ciljev in
uresničevati namena in poslanstva nacionalnega stanovskega združenja.
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je lahko samo toliko močna, kot so močni posamezni člani,
ki tvorijo pozitivno sredino, s katero lahko zveza aktivno sodeluje pri reševanju aktualnih
strokovnih dilem, vprašanj in izzivov. Hkrati pa močna zveza pomeni močne knjižnice.

VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEŠKE USMERITVE ZVEZE
BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Zakaj Bi Delali Sami? Delajte raje z nami! V letu 2012 je bil ta slogan vodilo programa ZBDS, zato je
poslovna vizija ZBDS biti najpomembnejše strokovno združenje, ki knjižničarje povezuje, izobražuje
in oblikuje. ZBDS odlikuje načrtovanje kakovostnih, strokovno odličnih in zahtevnih izobraževalnih
dogodkov, ki krepijo samozavest stroke.
V letu 2012 smo sledili poslovni viziji, ki je del programa 2010–2012:
 vidnejši položaj ZBDS v okolju,
 vpliv na zainteresirano javnost,
 rast članstva,
 uspešnejše pridobivanje lastnih sredstev,
 večje sodelovanje in vzpostavljanje partnerstev z organizacijami s področja knjižnične in
informacijske dejavnosti oz. kulture.
Strokovno združenje knjižničarjev mora biti dejavnik razvoja v skupni kulturni politiki Slovenije.
Zavzemati mora vodilni položaj v razpravah o vprašanjih kot so enake možnosti dostopa do
informacij za vse državljane, pravice uporabnikov do prostega dostopa in uporabe informacij,
svoboda izražanja oz. intelektualna svoboda, spoštovanje avtorske in sorodnih pravic itd. in
sodelovati pri reševanju strokovnih vprašanj skupnega pomena. Spremljati mora razvoj
bibliotekarske znanosti in sodelovati pri strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih v knjižničarstvu.
Skrbeti mora za dvig strokovne ravni knjižnične dejavnosti, sodelovati pri razvoju knjižnične mreže
in knjižničnega informacijskega sistema Slovenije ter spodbujati medsebojna partnerstva.
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V programu ZBDS 2012 je vodstvo sledilo sprejetim prednostnim strateškim usmeritvam ZBDS za
uresničitev zgoraj navedenega poslanstva in vizije v obdobju 2010–2012, in sicer:
 uveljavitev novega statuta (sprejem pravilnikov in poslovnikov, vzpostavitev in aktivno delovanje
novih delovnih teles ZBDS);
 dvig strokovne zavesti slovenskih knjižničarjev ter krepitev občutka pripadnosti stroki, strokovnim
društvom in zvezi;
 spodbujanje aktivnega delovanja posameznikov in strokovnih društev v strokovnem in širšem
okolju;
 spodbujanje permanentnega izobraževanja knjižničarjev z organizacijo izobraževalnih oblik in
sofinanciranjem udeležbe na izobraževanjih;
 povečanje števila članstva v območnih bibliotekarskih društvih;
 iskanje partnerskih organizacij v okviru Evropske unije in vključevanje v skupne projekte, še zlasti
projekte krovnega združenja, tj. EBLIDE;
 vzpostavljanje partnerskih odnosov z založniki in knjigotržci;
 spremljanje dogajanj v stroki na mednarodni ravni s članstvom v mednarodnih organizacijah in
delovanjem na mednarodni ravni;
 podpora izdajanju strokovne revije Knjižnica in njeni promociji v tujini;
 organizacija strokovnih dogodkov in drugih srečanj;
 izdajanje zbornikov strokovnih srečanj, strokovnih monografij in prevodov smernic IFLA;
 zagotavljanje informacijskih virov za knjižnice (npr. servisa EBSCOhost);
 promoviranje uresničevanja Etičnega kodeksa, Manifesta ZBDS, strokovnih smernic in standardov
ter kakovosti in dobre prakse v knjižničarstvu;
 odpiranje vprašanj o aktualnosti Etičnega kodeksa, Manifesta ZBDS in obstoječih strokovnih
smernic;
 aktivno sooblikovanje kulturne politike in knjižničarske zakonodaje;
 skrb za pohvale in nagrade izjemnim posameznikom, ki ali s teoretičnim ali praktičnim delom
prispevajo k razvoju knjižničarstva in bibliotekarske znanosti.

Realizacija letnih ciljev in uresničevanje programa 2012
Vodstvo ZBDS je v letu 2012 sledilo zastavljenim ciljem programa ZBDS za obdobje 2010–2012 ter
prednostnimi ciljem za leto 2012, ki so opredeljeni v programu dolgoročnih ciljev 2010–2012 in bili
vsebinsko vključeni v prijavi na javni poziv (Programski poziv JP-KAM 2010–2012). Ob tem pa bo
uvedlo nekaj inovativnih pristopov, s katerimi bo skušalo doseči učinkovitejše doseganje ciljev.
V skladu s pogodbo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 3511-10-106065 o
financiranju in izvedbi javnega kulturnega programa v obdobju 2010–2012 in 2. dodatku k pogodbi o
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sofinanciranju programa v letu 2012 in sprejetim programom na občnem zboru smo v letu 2012
izvedli program Zveze bibliotekarskih društev Slovenije v načrtovanem obsegu.
V skladu s Statutom ZBDS je predlog programskega in finančnega poročila za leto 2012 potrdil
Upravni odbor ZBDS na seji 27. 2. 2013. Programski in finančni načrt za leto 2013 je potrdil upravni
odbor ZBDS na seji dne 14. 12. 2012.
Po prejemu odločb Ministrstva za kulturo o sofinanciranju dejavnosti ZBDS in Javne agencije za knjigo
o sofinanciranju revije Knjižnica v letu 2012 je bil programski in finančni načrt ZBDS usklajen z
odločbama ter posredovan v sprejem Občnemu zboru ZBDS.
Občni zbor je programsko in finančno poročilo ZBDS za leto 2011 ter programski in finančni načrt
ZBDS za leto 2012 sprejel na zasedanju dne 27. 2. 2012.
Strokovna dejavnost in poraba sredstev ZBDS sta potekali v skladu s programom; poraba finančnih
sredstev je bila nadzorovana po računovodskih kontih, stroškovnih mestih in programskih enotah.
Kopije dokazil o izdatkih so v prilogi razporejene po programskih sklopih. Kopija finančne
dokumentacije je dostopna na sedežu ZBDS, izvirniki pa v računovodskem servisu Alma d.o.o.,
Kidričeva cesta 89a, Škofja Loka.
STROKOVNA IN ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST ORGANOV IN DELOVNIH TELES
CILJI:
- prednostna naloga: pospešiti sprejem standardov za šolske knjižnice, izdelava in sprejem
pravilnika o varovanju osebnih podatkov, ustanovitev spominskega sklada,
- koordinacija organov in delovnih teles ZBDS pri izvedbi načrtovanega programa dela,
- podpora dejavnostim in akcijam področnih bibliotekarskih društev,
- organizacija in izvedba strokovnih izobraževalnih dogodkov,
- aktivno vključevanje v problematiko knjižnic in knjižničarjev in odzivanje na aktualna dogajanja v
okolju,
- ažurno obveščanje knjižničarjev in javnosti o dejavnosti združenja,
- organizacija in izvedba Dneva za strokovna vprašanja,
- aktivno sodelovanje z Združenjem splošnih knjižnic, Društvom šolskih knjižnic, Oddelkom za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete, Centrom za razvoj
knjižnic pri NUK,
- sodelovanje v dejavnosti IFLA, EBLIDA, IBBY in drugih organizacij,
- sodelovanje z bibliotekarskimi združenji sosednjih držav,
- nadaljevanje projekta dopolnjevanja slovenskega razlagalnega bibliotekarskega terminološkega
slovarja (dodajanje že evidentiranih gesel, ki se niso uvrstila v prvo izdajo, izbiranje novih gesel,
vsebinska redakcija z usklajevanji in popravki doslej objavljenih gesel, priprava seznama novejših
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slovenskih strokovnih objav za izpisovanje še neevidentiranih terminov, začetek gradnje lastnega
korpusa strokovnih besedil s programsko podporo Amebis itd.),
- priprava posameznih aktivnosti za organizacijo strokovnega posveta ZBDS – Knjižničarskega
kongresa 2013 v Celju.
Uresničevanje programa
1. Strokovno delo na področju dejavnosti združenja – realizacija v letu 2012

 Primopredaja vodenja Zveze, ureditev adimistrativnih in funkcionalnih zadev za nemoteno
poslovanje Zveze (banka NLB, Upravna enota Ljubljana, sestanek z računovodstvom, sestanek z
ravnateljico Nuk, sestanek s predsednico ZSK ipd).







Izterjava neporavnanih obveznosti partnerjev do ZBDS za pretekla leta.
Izdelava vsebinskega in finančnega poročila za leto 2011 in plana za leto 2012.
Izdelava poročila 2011 in načrta 2012 za javno objavo.
Predstavitev programa ZBDS 2012 strokovni skupini na Ministrstvu za kulturo (17. 1. 2012).
Arhiviranje dokumentacije za pretekla leta in prenos dokumentacije na prenosne zunanje
diske.

 Ureditev arhiva elektronskih dokumentov.
 Vodenje finančnega poslovanja ZBDS in priprava dokumentacije za računovodski servis,
izdelava potnih nalogov in obračun stroškov službenih poti.

 Sodelovanje z računovodstvom (posredovanje računov, podatki za izdajo računov,
reklamacije).











Izdelava Pravilnika o nagradah Kalanovega sklada.






Organizacija seje Strokovnega odbora (nesklepčna) in seje Upravnega odbora.

Priprava razpisa za nagrade Kalanovega sklada.
Speljane so bile aktivnosti za uvedbo letnega podeljevanja stanovskih nagrad.
Priprava in objava razpisa za Čopove diplome in Čopova priznanja 2012.
Priprava razpisa za Čopove nagrade.
Priprava gradiv za Občni zbor in sklic.
Zasnova, organizacija in izvedba strokovnega dogodka (podelitev stanovskih nagrad – 21. 12).
Občni zbor ZBDS (27. 2. 2012).
Organizacija izrednega občnega zbora (sprememba statuta ZBDS – trajanje mandatov,
ustanovitev spominskega sklada).
Sestanki Upravnega odbora.
Sestanki Izvršnega odbora.
Sestanek Sekcije za splošne knjižnice in sestanek Sekcije za potujoče knjižnice (priprava dneva
splošnih knjižnic, priprava strokovnega posvetovanja).

 Sestanek Sekcije za šolske knjižnice (priprava na udeležbo na Poletni šoli, Dubrovnik).
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 Sestanki Sekcije za specialne knjižnice in sestanki Sekcije za visokošolske knjižnice (priprava
strokovnega posvetovanja v oktobru 2012).









Sestanek IO Sekcije za izobraževanje in kadre.
Sestanek IO Sekcije za visokošolske knjižnice.
Sestanek IO Sekcije za potujoče knjižnice.
Sestanek IO Sekcije za splošne knjižnice.
Sestanek IO Sekcije za domoznanstvo (priprava strokovnega srečanja domoznancev).
Sestanek Kalanovega sklada (priprava novega pravilnika, razpis nagrad za leto 2013).
Sestanki Sekcije študentov bibliotekarstva (priprava in izvedba strokovne ekskurzije v Beograd;
izvedba vpisa študentov v Sekcijo in področna društva, soorganizacija strokovnega dogodka
Poklicna pot bibliotekarja, priprava in izdaja revije Štubidu).

 Udeležba predstavnika ZBDS na dogodku ob razglasitvi IZUMa kot UNESCO centra.
 Udeležba članov Sekcije za mladinsko knjižničarstvo na mednarodnem simpoziju o evropski
pravljici.

 Udeležba predstavnika ZBDS na žalni seji v Celju.
 Priprava mnenj za Kulturniško zbornico Slovenije (sveti in strokovni sveti knjižnic). Zbornica
sicer tudi v letu 2012 še ni izkazala nobene aktivnosti.

 Priprava mnenj in stališč glede aktualnih dogodkov v stroki.
 Razpis razprave o predlogu dokumenta Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic.
 Soorganizacija javne razprave o predlaganih spremembah Zakona o knjižničarstvu v Ljubljani
(Cankarjev dom, 4. 4. 2012).














Sodelovanje predstavnika ZBDS v delovni skupini (Zakon o knjižničarstvu).
Organizacija Dneva za strokovna vprašanja v Mariboru (Kadetnica, 6. 6. 2012).
Organizacija Fotografskega natečaja: Knjižničar v akciji: podoba knjižničarja.
Organizacija srečanja članov (ZBDS gre v hribe, 9. 9. 2012).
Akualizacija vsebine spletne strani.
Sprejem in realizacija naročil za publikacije ZBDS.
Izdelana in uvedena je bila elektronska prijava na dogodke ZBDS.
Vodenje evidence prijavljenih na strokovne dogodke.
Speljane so bile aktivnosti za ustanovitev spominskega sklada dr. Bruna Hartmana.
Speljane so bile aktivnosti za spremembo statuta ZBDS. Priprava sprememb statuta ZBDS.
Spremljanje razpisov za različne projekte.
Priprava in izvedba raziskave o pričakovanjih in potrebah knjižničarjev glede stanovskega
združenja.

 Predstavitev rezultatov dela raziskave v obliki strokovnega prispevka na posvetovanju Izzivi
sodobnih tehnologij.
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Priprava strokovnega članka – raziskava in programske usmeritve 2013–2015.
Priprava sponzorskih paketov, iskanje sponzorjev in dogovarjanje za donacije.
Priprava pogodb o sponzorstvu za posamezne strokovne dogodke.
Priprava programskih smernic za oblikovanje programa ZBDS za obdobje 2013 – 2015.
Posredovanje vsebinskih smernic za preoblikovanje prijavnih obrazcev za projekte na MIZKŠ in
sodelovanje na sestanku za uskladitev oblike prijavnih obrazcev.

 Priprave za razstavo in strokovno publikacijo: fotografiranje knjig – ohranjanje kulturne
dediščine.

 Izdaja strokovne publikacije v okviru strokovnega dogodka Domfest (Materialno varovanje
knjižničnega gradiva).






Predstavitev mednarodne konference IFLA v dnevnem časopisju (Večer).
Predstavitev Sekcije za šolske knjižnice na strokovni sredi v MKL.
Promocija publikacij ZBDS.
Pozdrav predsednice ZBDS študentom prvega letnika na Oddelku za bibliotekarstvo,
informacijske znanosti in knjigarstvo.

 Oblikovanje novega slogana ZBDS za obodbje 2013–2015 in programska izhodišča (ZbuDi Se!).
 Dogovori o prizorišču kongresa ZBDS 2013 (Laško).
 Oblikovanje programa za tuje predavatelje (predstavitev knjižnic, kulturnih znamenitosti in
strokovnih srečanj) na strokovnih dogodkih v okviru ZBDS.

 Nakup prenosnega računalnika.
 Redna sestanki članov terminološke komisije : Prilagoditev in optimizacija programske opreme
za podporo besedilnem korpusu bibliotekarstva (dodatna sredstva).

 Sodelovanje v delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost in udeležba na sejah.
 Sodelovanje predstavnika ZBDS v Delovni skupini Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost za
pripravo predloga Pravilnika o bibliotekarskem izpitu.

 Sodelovanje predsednice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije na sejah Nacionalnega sveta
za knjižnično dejavnost.

 Sodelovanje z Združenjem splošnih knjižnic.
 Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 Sodelovanje predstavnika ZBDS na občnem zboru Društva bibliotekarjev Maribor in Društva
bibliotekarjev Ljubljana.

 Sodelovanje z Društvom slovenskih knjigotržcev (udeležba na 6. Knjigotrški akademiji in 10.
Kongresu knjiga na Slovenskem – Irena Sešek).

 Sodelovanje s Sekcijo IBBY (izbor in podelitev - ”Moja najljubša knjiga 2012”).
 Posredovanje informacij slovenske Sekcije IBBY članom ZBDS.
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IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
CILJI:
- organizacija in izvedba strokovnega posvetovanja:
- Sekcija za splošne in Sekcija za potujoče knjižnice v sodelovanju s Sekcijo za mladinsko
knjižničarstvo in Sekcijo za šolske knjižnice (Maribor, 6.–8. 9. 2012),
- Sekcija za specialne in Sekcija za visokošolske knjižnice (Ljubljana, 17.–18. 10. 2012),
- organizacija in izvedba strokovne ekskurzije za člane ZBDS:
- organizacija strokovne ekskurzije v tujino in Slovenijo, strokovnega ogleda NUK in drugih
knjižnic ter procesa digitalizacije knjig za študente bibliotekarstva (Sekcija študentov
bibliotekarstva),
- organizacija strokovne ekskurzije v Muenchen (Internationale Jugendbibliotek) in Tuebingen
(Trubarjeva pot) (Sekcija za šolske knjižnice, Sekcija za mladinsko knjižničarstvo, Sekcija za
splošne knjižnice),
- delovanje bralnega kluba (Sekcija študentov bibliotekarstva),
- udeležba predstavnika ZBDS na kongresu slovenskih založnikov in na knjižnem sejmu v Ljubljani.
Uresničevanje programa
2. Organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin

 Priprava in izvedba promocije splošnih knjižnic - Dan splošnih knjižnic 2012 (Sekcija za splošne
knjižnice).

 Priprava in izvedba strokovnega srečanja Domfest 2. (Sekcija za domoznanstvo in kulturno
dediščino).

 Priprava in izvedba tečaja Hitro branje (Sekcija za šolske knjižnice, 3. 3. 2012, Maribor).
 Strokovna ekskurzija članov Sekcije študentov bibliotekarstva – obisk knjižnic v Beogradu
(Sekcija študentov bibliotekarstva).






Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije Sekcije za mladinsko knjižničarstvo.
Soorganizacija dogodka Poklicna pot bibliotekarja (Ljubljana, THL, 24. 4. 2012).
Organizacija in izvedba strokovnega posvetovanja ”Knjižničar v akciji”.
Organizacija in izvedba strokovnega posvetovanja ”Izzivi sodobnih tehnologij”.

MEDNARODNA DEJAVNOST
CILJI:
- udeležba predstavnikov ZBDS na posvetovanjih strokovnih združenj sosednjih in partnerskih držav
(Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Srbija, Nemčija),
- udeležba predstavnika Sekcije za visokošolske knjižnice na konferenci 41th LIBER Annual
Conference 2012 (Tartu, Estonija, 27.–30. 6. 2012),
- udeležba predstavnika ZBDS na konferenci IFLA (Helsinki, Finska, 11.–17. 8. 2012),
- udeležba predstavnika Sekcije študentov bibliotekarstva na konferenci BOBCATSSS (Amsterdam,
Nizozemska, 23.–25. 1. 2012),

11

- udeležba predstavnika ZBDS na mednarodni konferenci QQML »4th Qualitative and Quantitative
Methods in Libraries International Conference« (Limerick, Irska, 22.–25. 5. 2012),
- udeležba predstavnikov Sekcije za šolske knjižnice na poletni šolo šolskih knjižničarjev (24.
Proljetna škola RH, Dubrovnik, 21.–24. 3. 2012, naslov konference: Smjernice za rad školskog
knjižničara u teoriji i praksi),
- udeležba predstavnikov ZBDS na strokovnem posvetovanju »Knjižnice, arhivi, muzeji« (Hrvaška),
- sofinanciranje strokovne ekskurzije Sekcije študentov bibliotekarstva v tujino,
- krepitev mednarodnega sodelovanja s strokovnimi društvi sosednjih držav, IFLA in EBLIDA,
- izmenjava strokovnih publikacij s tujimi združenji.
Uresničevanje programa
3. Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah
 Aktivno sodelovanje je potekalo s hrvaškim, avstrijskim in madžarskim knjižničarskim
združenjem, navezali smo stike z združenjem iz Črne Gore.
 Spremljali smo aktivnosti IFLE, IBBY, EBLIDA, ALA itd.
 Plačane so bile članarine IFLA, EBLIDA in IBBY.
 Udeležba na konferenci IFLA (Razpotnik, Fras Popović, Podbrežnik Vukmir).
 Udeležba članov Sekcije študentov bibliotekarstva na mednarodnem simpoziju BOBCATSS.

 Udeležba na konferenci QQML, Irska (Udeležba Ambrožič, Miholič).
 Udeležba članov Sekcije za šolske knjižnice na strokovnem srečanju hrvaških šolskih
knjižničarjev - poletni šoli šolskih knjižničarjev v Dubrovniku, Hrvaška.








Udeležba predstavnikov ZBDS na Knjižnem sejmu v Novem Sadu.
Udeležba na Dnevu nemških knjižničarjev, Hamburg (udeležba Igor Zemljič).
Udeležba na konferenci LIDA 2012 (Maja Božič, predsednica DBL).
Udeležba na konferenci Knjižnice središča znanja in zabave (Karlovac) (Podbrežnik Vukmir).
Udeležba na konferenci Information Online (Štular Sotošek).
Izvedene so bile registracije in rezervacija prevozov za udeležbo na mednarodnih konferencah
oz. za obisk tujih gostov pri nas.

PROMOCIJA
CILJI:
- prenova spletne strani ZBDS (prehod na novo platformo), vzdrževanje in redno dopolnjevanje
spletne strani,
- promocija aktivnosti ZBDS in sekcij v medijih, na občnih zborih področnih društev bibliotekarjev,
na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete,
- predstavitev publikacij na knjižnem sejmu v Ljubljani,
- organizacija promocijske akcije Dan splošnih knjižnic na temo Knjižničar: profesionalnost,
poslanstvo in zadovoljstvo, 20. 11. 2012 (Sekcija za splošne knjižnice),
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- promocija ZBDS in Sekcije študentov bibliotekarstva med študenti bibliotekarstva in drugimi
študenti FF ter v spletnih omrežjih (Sekcija študentov bibliotekarstva, vodstvo ZBDS),
- sodelovanje v projektih Evropske prestolnice kulture 2012 v Mariboru,
- promocija Sekcije za šolske knjižnice na osnovnih in srednjih šolah in pridobivanje novih članov,
- sodelovanje v promocijskih aktivnostih ob mednarodnem mesecu in dnevu šolskih knjižnic,
- izboljšanje promocije in prodaje publikacij ZBDS (prenovljena spletna stran, e-obrazci za naročanje
publikacij, e-obrazci za prijavo na dogodke).
Uresničevanje programa
4. Promocijska dejavnost
 Prenovljena je bila celostna grafična podoba, izdelani promocijski panoji in pripravljena osnova
za izdelava vizitk in drugih materialov.
 Izdelano je bilo promocijsko gradivo – knjižna kazalka za udeležence strokovnih dogodkov v
letu 2012, majica za člane.
 Organizacija novinarske konference ob strokovnemem dogodku (7. 9. 2012).
 V celoti je bila prenovljena in posodobljena spletna stran ZBDS v slovenskem in angleškem
jeziku.
 Priprave za spletno trgovino za prodajo publikacij ZBDS.
 Zasnova, oblikovanje, natis in distribucija publikacije Potujoče novice 1/12 in 2/12.
 Oblikovanje celostne podobe strokovnih dogodkov.
 Zasnova in izvedba Dneva splošnih knjižnic, sodelovanje z Združenjem splošnih knjižnic.
 Izvedba Fotonatačaja, priprava razstave in koledarja.
 Zasnova, izvedba in tisk brošure o ZBDS.
 Predstavitev Čopovih nagrajencev (december 2012).
 Priprava podelitev stanovskih nagrad (izbor nastopajočih, moderatorjev, priprava plakatov,
vabil in scenarija poteka dogodka, priprava sporočila za medije).
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST
CILJI:
- redno izdajanje revije Knjižnica (4 številke, 2 tematski izdaji) v tiskani in elektronski obliki,
- izdaja revije Potujoče novice (2 številki),
- izdaja zbornika posvetovanja – simpozija specialnih in visokošolskih knjižnic,
- priprava gradiv za zbornik Zgodovina slovenskega potujočega knjižničarstva (Sekcija za potujoče
knjižnice).
Uresničevanje programa
5. Izdajanje strokovnih publikacij
 Iskanje novega odgovornega in novega glavnega urednika in postopek imenovanja revije
Knjižnica.
 Pripravljeno je bilo poročilo revije Knjižnica za 2011 in načrt dela za 2012.
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 Pripravljeno je bilo poročilo za leto 2011 za Javno agencijo za knjigo in vloga za razpis o
sofinanciranju znanstvenih revij v letu 2012.
 Pripravljeno je bilo poročilo za leto 2012 za Javno agencijo za knjigo.
 Potrjeni so bili načrti za mednarodni uredniški odbor in mednarodno številko revije Knjižnica.
 Izšla je tematska številka revije Knjižnica 1/2012.
 Izšli sta številki 2/2012 in 3/2012 revije Knjižnica.
 Spletna stran eKnjižnica se redno dopolnjuje.
 Recenzentom smo poslali pisna potrdila o sodelovanju z revijo Knjižnica.
 Pripravljena je bila prenova celostne grafične podobe revije Knjižnica.
 Distribucija revije Knjižnica.
 Sestala sta se uredništvo in svet revije, kjer je bilo obravnavano letno poročilo o delu revije in
načrti za tekoče leto.
 Izdaja zbornika prispevkov strokovnega posvetovanja »Izzivi sodobnih tehnologij«.
ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKIH VIROV (EBSCOhost)
CILJI:
- zagotavljanje dostopa do informacijskih virov ponudnika EBSCOhost za splošne, visokošolske,
specialne in nacionalno knjižnico prek interneta, CD-ROM-a in DVD-ja (ZBDS zagotavlja licenco in
konzorcijske aktivnosti za splošne knjižnice),
- dostop do 12 podatkovnih zbirk iz različnih znanstvenih področij,
- organizacija izobraževanja za uporabo servisa, neposredni stiki z uporabniki in svetovanje,
dopolnjevanje spletne strani, obveščanje po distribucijski listi, priprava promocijskega gradiva in
promocija servisa,zagotavljanje RSS podpore.
Uresničevanje programa
6. Ponudba informacijskih storitev za knjižnice
 Dostop EBSCOhost servisa za splošne knjižnice je zagotovljen tudi za leto 2012 – Servis EBSCO
zagotavljata knjižnicam NUK (sredstva ARRS; plačilo akademske licence) in ZBDS (sredstva MK;
plačilo licence za splošne knjižnice).
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VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROGRAMA ZA LETO
2013
Delovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije bo v prihodnjem obdobju zaznamovala 65. letnica
delovanja, ki jo je Zveza obeležila 21. 12. 2012. Program bomo izvajali po tistih smernicah, ki so jih
oblikovali predhodniki, ki so v preteklosti želeli vzpostaviti dovršen in domišljen sistem izvajanja
knjižnične dejavnosti. Sistem, ki bi pripeljal od amaterstva do profesionalizma. Sistem, ki je nekoč
povezoval posamezne tipe knjižnic v enovit dopolnjevalni organizem in ne sistem, ki ustvarja knjižnice
brez knjižničarjev ter postavlja nenehno pod vprašaj obstoj in poslanstvo knjižnice ter izločuje
posamezne tipe knjižnic.
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije bo v programu 2013–2015 namenila več pozornosti
opolnomočenju knjižničarjev in zagovorništvu knjižničarstva kot ene od najpomembnejših javnih
služb, ki se po zakonodaji izvaja v enem sklopu (ali pa tudi ne), v realnosti pa sega v vse pore
družbenega in posameznikovega življenja in ponuja tisto, kar posamezniku še omogoča kulturni,
izobraževalni, demokratični in osebnostni preboj. Pri tem ostaja v ospredju težnja po strokovnem
dialogu, ki podpira odprtost, zanimanje in angažiranost na obeh straneh ter temelji na dejstvih in
spoštovanju. Bodisi v razmerju do predmeta pogovora ali drug do drugega ali oboje. V dialogu lahko
navajamo svoje preudarke, poglede in izkušnje, v prvi vrsti pa moramo biti vendarle pripravljeni, da
sprejmemo nove poglede in izkušnje.
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije se mora vrniti v zakonske predpise s področja knjižničarstva in
s tem moralne pristojnosti, ki jih ima skozi izjemno dediščino, ki so jo zapisali in ustvarili velikani
knjižničarske stroke, nadgraditi še s formalnimi pristojnostmi. Zato bo tudi v tem obdobju 2013 –
2015 usmerila pozitivno energijo v spreminjanje Zakona o knjižničarstvu ter sprejemanje manjkajočih
podzakonskih aktov, ki zavirajo razvoj stroke in večjo mero profesionalnosti. Pri izvajanju programa
pa bo Zveza še vedno ohranila prostovoljstvo, zagnanost, navdušenje in predanost, kajti tega se ne da
kupiti ali plačati. To se lahko le privzgoji in tako uresničujemo temeljne cilje ZBDS. Razmišljanja o
vzgoji za strokovnost so vezana na
razmišljanja o krizi vrednot v družbi in
problemu vprašanja pripadnosti. Ena od
prioritet programa 2013–2015 je tudi
vzgoja za pripadnost stroki.
Biti član društva bibliotekarjev je odgovornost, čast, privilegij in strokovni izziv, to je sporočilo, ki
nam ga zapuščajo predhodniki, ki so prav skozi društveno povezovanje vzpostavili, gradili, ohranjali
in razvijali sistem, ki nam je danes zaupan v dediščino.
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Problem današnjega trenutka je površnost, neodgovornost, amnezija in etičnost delovanja. Da vse to
ne bi nadvladalo v knjižničarski stroki in da se v stroki ne bi vedli kot nepotešeni potrošniki, ki
nenehno iščejo zunanje zvode za svojo motivacijo in premike naprej, bo treba slediti novemu sloganu
ZBDS: ZBuDi Se!
Program Zveze bibliotekarskih društev Slovenije se bo uresničeval preko delovanja sekcij, komisij,
skladov in področnih društev. Osnovno vodilo je povezovanje in ne ločevanje, zato po vzoru IFLE
prepletamo aktivnosti posameznih delovnih teles in organov.
Za izvedbo programa bomo organizirali redna srečanja članov ter seje članov izvršnih odborov
delovnih teles in organov. V letu 2013 načrtujemo 23 sej izvršnih odborov delovnih teles, kar je
razvidno iz spodnje tabele, vse bolj pa sklepe in mnenja sprejemamo z mehanizmom
korespondenčnih sej.
Organ ali delovno telo ZBDS
Izvršni odbor

Število
načrtovanih sej
6

Upravni odbor
4
Strokovni odbor
2
Občni zbor
2
IO Sekcije za domoznanstvo in kulturno 1
dediščino
IO Sekcije za izobraževanje in kadre
2

IO Sekcije za šolske knjižnice

2

IO Sekcije za mladinsko knjižničarstvo
IO Sekcije za splošne knjižnice
IO Sekcije za potujoče knjižnice
IO Sekcije za visokošolske knjižnice
IO Sekcije za specialne knjižnice
Upravni odbor Kalanovega sklada
Komisija za Čopove diplome in priznanja
Terminološka komisija
Komisija za digitalno knjižnico

2
4
2
2
2
3
3
10
4
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Posebnosti
Redno
usklajevanje
izvajanja
programa
korespondenčno

Redni in volilni

2 sestanka delovne skupine
za anketo – analiza
plačnega
sistema
v
knjižnicah
2 sestanka članic delovne
skupine
za
pripravo
standardov in normativov

Delovna srečanja

Leto 2013 bo ponovno volilno leto, saj obstoječemu vodstvu poteče mandat 16. 12. 2013. Glede na
potrjene spremembe statuta ZBDS, bo naslednja garnitura prevzela mandatne funkcije za obdobje
štirih let.
V ospredje programskega razmišljanja strokovnih dogodkov so postavljene naslednje teme:
 Vzgoja za vrednote: strokovnost, predanost in pripadnost.
 Osvežitev zgodovinskega spomina: 65 let Zveze bibliotekarskih društev Slovenije: kdo, kdaj, kje,
kaj in zakaj.
 Razmerje med promocijo in zagovorništvom – kaj knjižničarji potrebujemo danes: ali res
promocijo naših storitev ali zagovorništvo našega obstoja?
 Deset let vizije razvoja knjižničarstva: kam smo hoteli iti in kam smo prišli – vprašanje vizije,
strategije, taktike.
 Knjižnice brez knjižničarjev – posledice plačne reforme na uresničevanju poslanstva knjižnic.
 Etični kodeks knjižničarjev – obveza zgolj za člane Zveze bibliotekarskih društev Slovenije ali del
strokovne integritete.
Ob spremembi trajanja mandata med novosti štejejo še naslednje programske dimenzije:
 Želeti ni vedno dovolj, pomembno je tudi znati in vedeti - izobraževanje za kandidate za
prevzem funkcij v ZBDS;
 Na tej poti nisi sam – pomen mentorstva in coachinga v knjižničarstvu: izobraževanje v
sodelovanju s FF in Kadrovsko zvezo Slovenije;
 Moja beseda, tvoja predstava – tečaj javnega nastopanja in komuniciranja za člane Sekcije
študentov bibliotekarstva;
 delovanje Komisije za digitalno knjižnico pri Strokovnem odboru;
 sprejem pravilnika spominskega sklada dr. Bruna Hartmana in podelitev prve štipendije za
podiplomski doktorski študij bibliotekarstva;
 ohranjamo novosti iz programa 2012 – dan za strokovne vprašanja in samostojno podelitev
stanovskih nagrad.
Pri izvajanju programa Zveze bibliotekarskih društev Slovenije bodo sodelovali člani področnih
društev, ki se za uresničevanje svojih strokovnih ambicij in iskanje odgovorov na zanimiva strokovna
vprašanja povezujejo v sekcije in so pripravljeni pri uresničevanju programa prevzeti tudi odgovorne
funkcije. Pogoj za sodelovanje pri izvajanju programa je po sklepu upravnega odbora članstvo v enem
od področnih bibliotekarskih društev, saj imajo prav člani bibliotekarskih društev pravico in dolžnost
uresničevati program stanovske zveze.
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Terminski načrt izvajanja programa za leto 2013
TERMIN
10. 1.
11. 5
27. 2.
30. 3.

NASLOV DOGODKA
Bogatenje ZBDS: vpis študentov
Biblioterapija
Seja Upravnega odbora
Občni zbor ZBDS in strokovno srečanje na
temo Aktualnost in verodostojnost etičnega
kodeksa slovenskih knjižničarjev
4. 4.
Želeti ni vedno dovolj, pomembno je tudi
znati in vedeti: izobraževanje za kandidate
za prevzem funkcij v ZBDS
10. 5.
Na tej poti nisi sam – pomen mentorstva in
September/oktober coachinga v knjižničarstvu
7. 6.
Dan za strokovna vprašanja
Vezan na vsebino: Zknj, PBIZ
14. 6.
Seja Upravnega odbora
7. 9.
ZBDS gre v hribe
16. 10.
Knjižnica – moje bogastvo: konferenca za
odločevalce o knjižnicah
17.–19. 10
Kongres ZBDS
17. 10.
18. 10.
20. 11.
16. 12.
20. 12.

30.5.

ORGANIZATOR
Sekcija za šolske knjižnice
IO ZBDS
IO ZBDS, Upravni in strokovni
odbor
IO ZBDS

Sekcija za izobraževanje in
kadre
IO ZBDS

Peca
Programski odbor Kongresa
ZBDS
Programski in organizacijski
odbor
IO, UO ZBDS
UO Kalanovega sklada
IO Sekcije za splošne knjižnice

Volilni občni zbor
Podelitev Kalanovih nagrad
Dan splošnih knjižnic
Seja Upravnega odbora ZBDS – novi in stari
mandat
Podelitev Čopovih nagrad
IO ZBDS, UO Komisije za
Čopovo diplomo in priznanja
Festival knjižnic
Strokovni odbor
Moja beseda, tvoja predstava – tečaj IO ZBDS, Sekcija študentov
javnega nastopanja in komuniciranja za bibliotekarstva
člane Sekcije študentov bibliotekarstva
Dan specialnih knjižnic
IO specialnih knjižnic, IO ZBDS

Strokovne dogodke načrtujemo tako med tednom kot tudi v soboto in med vikendom, saj se ne
želimo umakniti iz strokovnega prostora.
V program ZBDS bomo umestili tudi strokovne ekskurzije, ki izjemo širijo obzorja, vendar teh
ekskurzij ZBDS ne bo finančno podprl. Po sprejetem sklepu na seji Upravnega odbora bo udeležbo na
teh strokovnih ekskurzijah sofinanciral organizatorju ekskurzije – predsedniku sekcije, komisije,
društva. Pri tem je izjema ekskurzija, ki jo organizira vsako leto Sekcija študentov bibliotekarstva. Pri
tej bomo sofinancirali članom sekcije do največ 80 % vrednosti. Vsekakor pa si bomo v zvezi
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prizadevali, da bomo poiskali najugodnejše ponudnike za izvedbo teh dejavnosti. V programu za leto
2013 imamo naslednje ekskurzije:
- Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino – ogled Istre,
- Sekcija za potujoče knjižnice – Nizozemska,
- Sekcija študentov bibliotekarstva – tujina in domači kraji (Praga, Maribor),
- Sekcija za specialne knjižnice – Maribor.
Pri izdajanju strokovnih publikacij bomo namenili vso energijo k ohranjanju in izboljšanju statusa
revije Knjižnica. Izdali bomo tudi Potujoče novice ter podprli izdajo revije Štubidu. Prav tako bomo
vsako leto izdali zbornik referatov s kongresa ZBDS. Pri tem bomo uvedli recenziran postopek za vse
prispevke, ki bodo objavljeni v zborniku, hkrati pa spremenili način prijave prispevka, in sicer bomo
prešli iz izvlečka (200 besed) na povzetek. V program 2013–2015 ne bomo uvrščali posameznih
vsebinsko zaključenih strokovnih publikacij.
Prav tako ostaja nespremenjen program zagotavljanju informacijskih storitev, seveda v primeru, da
ostanejo tudi sredstva s strani ministrstva, pristojnega za kulturo na tej postavki nespremenjena.
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