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Program Zveze bibliotekarskih društev Slovenije za leto 2016
Vsebine, ki jih umestimo v program Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, izhajajo iz namena
društva. Le ta je opredeljen v temeljnem aktu društva, ki ne določa samo namen društva, temveč tudi
cilje, ki jih želi doseči.
V Zvezo 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 (5. člen Statuta).
Statut v 11. členu opredeljuje tudi cilje, zaradi katerih se posamezniki, društva ali druge pravne osebe
povezujejo v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. V društvo se združujejo zaradi uresničevanja
naslednjih ciljev:
– 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,
– vzpodbujati in podpirati izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev,
– krepiti položaj in vzpodbujati razvoj vseh vrst knjižnic,
– podpirati svoboden pretok informacij in vzpodbujati 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.
Zveza uresničuje namen in cilje z izvajanjem (11. člen Statuta) 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 in drugimi sorodnimi organizacijami
in društvi doma in v tujini,
izvaja dogovorjene skupne akcije na področju delovanja Zveze.

Na tej osnovi vodstvo Zveze bibliotekarskih društev pripravlja letni program delovanja. Ob tem pa
skrbno vključuje tudi zavezo iz Statuta, ki določa, da se Zveza pri svojem delu zavzema za najvišjo
možno raven profesionalnega delovanja ter za razvoj in varovanje demokratičnih načel širše
družbene skupnosti (2. odstavek 5. člena).
Dejavnosti, ki jih opredeljuje temeljni akt za uresničevanje namena in ciljev delovanja Zveze
bibliotekarskih društev bomo v letu 2016 konkretizirali z naslednjimi vsebinskimi aktivnostmi:
–

–

–

–

–

skrb
za
informiranje
članov
o
zadevah
skupnega
interesa:
posredovanje informacij preko fb, spletne strani, elektronskih naslovov predstavnikov v
društvu, objav v Knjižničarskih novicah, na občnem zboru članov, sodelovanje na prireditvah
naloga je zajeta v sklopu delovanja nevladnih organizacij
koordiniranje dela med člani, krepi njihovo sodelovanje in skupno nastopanje v javnosti
usklajevanje programa posameznih strokovnih sekcij, spodbujanje usklajevanja programa
med člani Zveze (društvi), usklajevanje vsebinskih izjav ob strokovnih vprašanjih, posebna
pozornost v letu 2016 bo namenjena oblikovanju programa za leto 2017, ko društvo praznuje
opazen jubilej, prav tako bo delež pozornosti namenjen oblikovanju smernic za program
2017‐2019, naloga je zajeta v sklopu delovanja nevladnih organizacij
skrb za uveljavljanje strokovnih priporočil, standardov in normativov, Etičnega kodeksa
slovenskih knjižničarjev ter Manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva,
strokovne aktivnosti, vezane na priporočila, standarde, normative, etični kodeks in manifest,
veže na izobraževalne dogodke in jih umešča v vsebinski sklop teh aktivnosti, opozarja na
dokumente z njihovimi predstavitvami v strokovni javnosti ter opozarja na pomembne
jubileje, ki v letu 2016 ne bodo izpostavljeni. Izpostavljena pa bo vsebina strokovnih
priporočil, standardov in normativov v sklopu strokovnega srečanja sekcij v povezavi s temo,
in sicer upravljanje znanja v knjižnicah. Opozarjanje na uresničevanje etičnega kodeksa
slovenskih knjižničarjev je v ospredju vsako leto ob podelitvi stanovskih nagrad.
izdaja strokovne publikacije,
v letu 2016 bomo to nalogo uresničevali še naprej z naslednjimi publikacijami: znanstvena in
strokovna revija Knjižnica, strokovni reviji Potujoče novice in Štubidu, prevod IFLA smernic,
prevod standard SIST ISO 16439:2015 Informatika in dokumentacija ‐ Metode in postopki za
ocenjevanje vpliva knjižnic, strokovna monografija Vodenje zaposlenih v splošnih knjižnicah,
zbornik ob srečanju Domfest, zbornik ob jubileju Društva bibliotekarjev Gorenjske
organizira strokovna srečanja in druge oblike neformalnega izobraževanja knjižničarjev,
v letu 2016 bomo organizirali srečanje Domfest, srečanje Potujočih knjižnic, posvetovanje
strokovnih sekcij pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, Dan specialnih knjižničarjev, Dan
dobrih praks splošnih knjižničarjev, sodelovanje z Mestno knjižnico Ljubljana (ZBDS prevzame
pokroviteljstvo nad strokovnim srečanjem MKL, ki bo 25.5. in bo posvečen vodenju in kadrom

–

–

–

–

v knjižnici, pokroviteljstvo ni vezano na finančna sredstva, ampak na sodelovanje in
spodbujanje strokovnih dogodkov)
sodeluje z državnimi oziroma upravnimi organi, ko gre za urejanje zadev s področja
knjižničarstva,
sodelovanje predstavnika ZBDS v Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost, v delovnih
skupinah na Ministrstvu za kulturo (pravilnik o bibliotekarskem izpitu). V primeru
podzakonskih aktov, ki jih je potrebno pripraviti v letošnjem letu in v naslednjih dveh letih na
podlagi lani sprejetega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu bomo v
vodstvu društva pripravljene dokumente v javni razpravi pregledali in glede na namen, cilje in
težnjo po zagotavljanju najvišje možne profesionalizacije v stroki tudi ovrednotili in podali
pisno mnenje. S pisnim stališčem se bomo odzivali tudi na morebitne druge javne dogodke, ki
se bodo dotikali naše stroke (npr. v letu 2015 napovedana stavka s strani Sindikata Glosa, ki
je v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije nismo podprli, smo pa se nanjo s pisnim stališčem
takoj odzvali).
sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju zakonskih in drugih predpisov s področja
knjižničarstva,
aktivnosti so opisane pri prejšnji alineji in se med seboj povezujejo
sodeluje z mednarodnim knjižničarskim združenjem IFLA in drugimi sorodnimi
organizacijami in društvi doma in v tujini,
društvo redno plačuje članarine v mednarodnih organizacijah, v katerih ima tudi svoje
predstavnike. Prav tako velja to za domače okolje (npr. članstvo v Slovenski sekciji IBBY). V
letu 2016 bomo spodbudili nastajanje strokovnih prispevkov, s katerimi bodo predstavili
slovensko knjižničarstvo na IFLA konferenci na Poljskem v let 2017. Tudi v letu 2016 bomo
članom članic omogočili udeležbo na mednarodnih konferencah (IFLA, ELINET Conference,
DIGIFEST) in strokovnih srečanjih (LIDA, Zadar; proljetna škola školskih knjižničara 2016)
izvaja dogovorjene skupne akcije na področju delovanja Zveze
v letu 2016 bodo to naslednje aktivnosti: Mesec šolskih knjižnic, Dan splošnih knjižnic,
podelitev stanovskih nagrad, nadaljevanje javnomnenjske raziskave, Domfest in vzpostavitev
Goropevškove listine kot strokovne nagrade za posameznike na področju domoznanstva

Sredstva, ki jih društvo pridobi na razpisih, so namenjena izvajanju programskim vsebina. Sredstva, ki
jih društvo pridobi s članarino in s prispevki na strokovnih dogodkih, so porabljena namensko za
izvedbo programa.
Program društva se bo v letu 2016 v največji meri izražal skozi naslednje dogodke:
Naslov dogodka
Predstavitev ZBDS
Občni zbor
Dan za dobro
prakso: Knjižnični
sistemi in primeri

termin
11.1.
13. 5.
pomlad

lokacija
Ljubljana
Kranj

organizator
IO Sekcije za študente
IO ZBDS in UO DBG
IO Sekcije za splošne
knjižnice

Predvidena višina kotizacije
‐
‐
40 € za nečlane,
20 € za člane

dobrih praks v tujini
DOMFEST

Dan specialnih
knjižnic
Srečanje potujočih
knjižnic
Bibliografije
raziskovalcev
Posvetovanje
strokovnih sekcij

Dan slovenskih
splošnih knjižnic
Podelitev stanovski
nagrad

20.5.

Ptuj

26.5.
27. in 28. 5.

Kamnik in Domžale

17. 6.
19. in 20.9.

Maribor

18.11.
21.12.

Ljubljana

IO Sekcije za
domoznanstvo in KIP
Ptuj
IO Sekcije za specialne
knjižnice
IO sekcije za potujoče
knjižnice
IO sekcije za
visokošolske knjižnice
IO ZBDS, organizacijski
in programski odbor

IO Sekcije za splošne
knjižnice
IO ZBDS, Komisija za
Čopove nagrade, NUK

40 € za nečlane,
20 € za člane
40 € za nečlane,
20 € za člane
40 € za nečlane,
20 € za člane
40 € za nečlane,
20 € za člane
Prijava do 3.9.
Kotizacija za člane ZBDS
Dva dni 150 EUR
En dan 90 EUR
Kotizacija za nečlane ZBDS
Dva dni 180 EUR
En dan 120 EUR
Prijava do 10.9.
Kotizacija za člane ZBDS
Dva dni 260 EUR
En dan 150 EUR
Kotizacija za nečlane ZBDS
Dva dni 360 EUR
En dan 190 EUR
‐
‐

Finančno poslovanje društva bo v letu 2016 vezano na dotacije s strani Ministrstva za kulturo, ARRS,
članarine in lastna sredstva.
1. izvedba izobraževanih vsebin
2. mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah
3. promocijske dejavnosti
4. izdajanje strokovnih publikacij
5. delo nevladnih organizacij
6. ponudba informacijskih storitev
Skupaj

38.050,00
7.929,00
8.400,00
46.288,00
21.600,00
23.000,00
145.267,00

