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Besedilo poročilo o delu ZBDS za leto 2019 je rezultat pregleda poročila strokovnega odbora, ki ga je pripravila
predsednica strokovnega odbora Tjaša Mrgole Jukič, predsedniki sekcij so pripravili poročila o letu za
posamezno sekcijo. Ta poročila so priloga tega poročila Poročilo o reviji Knjižnica je pripravila urednica revije
Damjana Vovk. Poročilo je uredila predsednica ZBDS Sabina Fras Popović. Finančno poročilo je sestavila
računovodkinja Marjeta Triler. Poročilo je na seji potrdil Upravni odbor. Posebno verzijo poročila smo oddali
31.3. Ministrstvu za kulturo in na AJPES.
Besedilo letnega programa za 2020 je besedilo, ki smo ga pripravili glede na izhodišča javnega poziva
Ministrstva za kulturo. Po oddaji programa na poziv in spremenjenih okoliščinah, ki so posledica razglašene
epidemije, so v letnem programu (zaradi sledljivosti dogodkov in transparentnosti) dodani tudi naslednji
dokumenti:
- Predstavitev programa Zveze bibliotekarskih društev Slovenije za leto 2020 z dne 23.3. (ob pozivi za
pregled programa glede na razglašeno epidemijo)
- Predlog načrta reševanja vprašanja revije Knjižnica z dne 3.12.
- Prilagoditev finančnega načrta glede na odločbo Ministrstva za kulturo z dne 29. 10.
- Smernice za program 2021
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Ko goreti pomeni izgoreti ali kako gore premaknemo le skupaj
Predsedniški pogled nazaj in naprej

Slovenci smo izredno privilegiran narod. Sedaj že dobro vem, da takšna trditev zahteva
pojasnilo vsaj desetim bralcem tega uvodnika. Zakaj torej tako mislim? Ker imamo samo mi
možnost v februarju razmišljati hkrati o kulturi, ljubezni in preobrazbi.
Mesec februar je postavljen po različnih merilih za mesec inventure v podjetjih, ustanovah,
društvih. Doma in v tujini. Izbrani posamezniki, odbori, komisije in še kdo v drugem mesecu
leta pogledajo, kaj s(m)o naredili, ustvarili, dosegli, presegli v preteklem letu. Večina narodov
po svetu si deli v februarju le en praznik, in to je (ne)srečno Valentinovo, ki tako na prvi
pogled daje v ospredje idealno podobo partnerske ljubezni, v resnici pa je bistvo ponovno
skrito očem. Slovenci smo izredno privilegiran narod zaradi še dveh praznikov, ki se eden
zagotovo, drugi pa skoraj zagotovo odvijeta v mesecu inventure. Prvi je seveda samo naš
državni praznik, ki postavi za 24 ur v središče pozornosti kulturo. Ob vseh besedah, ki jih na ta
praznik, pred tem praznikom in morda še kakšen dan po tem prazniku spregovorimo o
kulturi, pozabljamo, kako zelo smo privilegirani, da o vsem tem lahko govorimo in pišemo in
beremo v svojem jeziku. Tega še danes, v letu 2020 nimajo vsi narodi na svetu. Drugi praznik
je pust ali praznik norcev. Ja, seveda, saj pust praznujejo tudi drugje, se našemijo in pripravijo
izjemno dobro hrano. A res? Ali imajo tudi drugi narodi, ki na ta dan dajo masko gor (ali
masko dol?) toliko pustnih šem, maškar, ki imajo svoje izhodišče v kulturni dediščini, v
lokalnih zgodbah, lokalnih znamenitostih, v zgodbah, ki si jih prav preko pustnih šem
pripovedujemo iz generacije v generacijo? In ali imajo drugje tako pestre jedilnike, tako
bogato kulinarično dediščino? Morda ja, morda ne. Vsekakor pa vem, da smo res izredno
privilegirani, pa tega ne moremo, ne znamo, nočemo videti. Zakaj že? Nimam pojma.
V tednu pred kulturnim praznikom praviloma na pisalno mizo dobim revijo Buklo. Eno super
dobro stvar, ki jo imamo pri nas in ki povezuje v tem našem prostoru vse tiste, ki »smo malo
nori na knjige« in bi radi to obliko norosti razširili še na druge. Zakaj? Ker branje odpira
možgane, srce in gradi znanje! Pa spodbuja delovanje prstnih blazinic in te premigajo naše
možgane. Tako se gradi: preko dotika, odnosa do zavzetosti, predanosti in zanosa. Čisto tako
kot bi to svetoval sv. Valentin. In v letošnji prvi Bukli na moji mizi berem, da je najbolj
prodajanja knjiga z naslovom Kako izgoreti, avtorja Aljoše Bagola. Ni, kaj. Avtor je
slovenščini naredil poseben poklon, saj prav mojstrsko preoblikuje besede in razkriva njihove
morebitne skrite pomene. Skoraj prav vzročno po marketinško. Knjiga je tudi na moji domači
knjižni polici, ne zanikam. Podarila sem jo tudi trem prijateljicam: eni, ko je dobila pomembno
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nagrado, pa se je vse vsipalo po njen; drugi, ko je mož po petnajstih letih in dveh najstnikih
ugotovil, da družinsko življenje ni zanj in tretji, ki se je znašla na poti izgorelosti (no,
pregorelosti) in se tega ne zaveda. Ker vsak dan je več na programu in nikoli ni dovolj. Dovolj!
In kje na poti med ljubeznijo, odkrivanjem mask in praznovanje kulture se pojavi izgorelost?
Ko pa vendar tako močno gorimo in želimo spremeniti svet, ko tako močno verjamemo v to,
kar počnemo, ko nas naše vrednote pripeljejo skupaj, da lahko premaknemo goro (ali
osvojimo vrh, steno, goro, v tem smo Slovenci res eksperti). Kje? Uh, je enostavno, ko enkrat
spregledaš. Gorivo je isto. Tam, kjer prične vse goreti, tudi izgori: v kulturi odnosov in besed.
Sodobna tehnologija je izredno pomemben pripomoček pri vsakdanjem delu, nepogrešljiva
na določenih področjih, rešuje življenja, hkrati pa povzroča stiske, ubija duše in prekinja
življenja: le z besedo in pokvarjenim odnosom.
Vsi, ki so v lanskem letu sodelovali, ustvarjali, povezovali, premikali, gradili, spodbujali v zelo
različnih dejavnostih našega društva, »našega ZBDS«, so ustvarili tri milijone povezav v
realnem okolju in vsaj tri milijone povezav na šesto potenco nevronskih povezav. Te mreže so
neprecenljive, pomagajo goreti in preprečujejo izgoreti/pregoreti. Zato so najpomembnejše
dejanje v letu 2019 naredili delegati in delegatke na rednem občnem zboru ZBDS. Sprejeli so
ničelno toleranco do sovražnega govora. Rekli »NE« enemu od vzrokov za rušenje
posameznikove integritete ter kulture odnosov.

dr. Sabina Fras Popović, bibliotekarska višja svetnica
14. februar 2020
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Zgodovina razvoja stanovskega društva
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. Sprememba
temeljnega akta se je od leta 2009 do 2015 zgodila še dvakrat, saj smo vanj umestili strokovno
pomembne novosti: Spominski Hartmanov sklad, ki je namenjen spodbujanju doktorskega
podiplomskega študija ter umestitev dodatne vrste nagrade, to je Čopove plakete pri najvišjih
stanovskih nagradah. Spremembo v statut je vnesla tudi ustanovitev še ene stanovske nagrade, in
sicer spominske Goropevškove nagrade, ki je bila prvič podeljena prav v letu 2018.

Stanje stanovskega društva danes
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
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knjižničarske dejavnosti, knjižnic in knjižničnega sistema Slovenije ter zagotavljajo profesionalno
integriteto knjižničnih delavcev v Sloveniji.
Zveza se pri svojem delu zavzema za najvišjo možno raven profesionalnega delovanja ter za razvoj in
varovanje demokratičnih načel širše družbene skupnosti.
Zakaj Bi Delali Sami? Raje delajte z nami! Moto, ki je usmerjal delovanje vodstva ZBDS v zadnjih treh
letih, je 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.
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije bo v prihodnje namenila več pozornosti opolnomočenju
knjižničarjev in zagovorništvu knjižničarstva kot ene od najpomembnejših javnih služb, ki se po
zakonodaji izvaja v enem sklopu, 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. Bodisi v razmerju do predmeta pogovora ali drug do
drugega ali oboje. V dialogu lahko navajaš svoje preudarke, poglede in izkušnje, v prvi vrsti pa moraš
biti vendarle pripravljen, da sprejmeš nove poglede.
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. Pri tem mora ohraniti 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 čast, privilegij in strokovni izziv. To sporočilo so nam zapustili
predhodniki, ki so prav skozi društveno povezovanje vzpostavili, gradili, ohranjali in razvijali sistem,
ter ga nam zaupali v dediščino.
Problem današnjega trenutka je površnost, neodgovornost, in splošna amnezija. Da vse to ne bi
nadvladalo v knjižničarski stroki in da se v stroki ne bi vedli kot nepotešeni potrošniki, ki nenehno
iščejo zunanje vzvode za svojo motivacijo in premike naprej, bo treba slediti novemu sloganu ZBDS:
ZBuDi Se!
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Izhodišča pri oblikovanju programov stanovskega društva
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 društvo z uresničevanjem programa 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,
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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 bibliotekarskih društev Slovenije pri
svojem delu zavzema za najvišjo možno raven profesionalnega delovanja ter za razvoj in varovanje
demokratičnih načel širše družbene skupnosti (2. odstavek 5. člena Statuta).
Dejavnosti, ki jih opredeljuje temeljni akt za uresničevanje namena in ciljev delovanja Zveze
bibliotekarskih društev bomo v letu 2020 onkretizirali z naslednjimi vsebinskimi aktivnostmi:
–
–

–
–
–
–
–
–

skrb za informiranje članov o zadevah skupnega interesa:
koordiniranje dela med člani, krepi njihovo sodelovanje in skupno nastopanje v javnosti
skrb 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

ZBDS sodeluje z zamejskimi knjižnicami in bibliotekarskimi združenji iz Avstrije, Nemčije, Madžarske,
Estonije, Litve, 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.
Dejavnost ZBDS finančno podpira ministrstvo, pristojno za kulturo, izdajanje revije Knjižnica pa tudi
Agencija za raziskovalno dejavnost RS, 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. 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. V okviru društva delujeta dva sklada, tj. Kalanov sklad in
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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.

Vizija, poslanstvo in strateške usmeritve Zveze bibliotekarskih
društev Slovenije
V letu 2019 smo sledili vizije:
 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 je dejavnik razvoja v skupni kulturni politiki Slovenije. Zavzema
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. Spremlja razvoj bibliotekarske znanosti in z oblikovanjem
različnih programskih vsebin sodeluje pri strokovnem izpopolnjevanju, usposabljanju in
neformalnem izobraževanju zaposlenih v knjižničarstvu. Skrbi za dvig strokovne ravni knjižnične
dejavnosti, na povabilo sodeluje pri razvoju knjižnične mreže in knjižničnega informacijskega
sistema Slovenije ter spodbuja medsebojna partnerstva.

Realizacija letnih ciljev in uresničevanje programa 2019
V programu ZBDS 2019 je vodstvo sledilo sprejetim prednostnim strateškim usmeritvam ZBDS za
uresničitev zgoraj navedenega poslanstva in vizije, in sicer:
 uveljavitev novega statuta (sprejem pravilnikov in poslovnikov, vzpostavitev in aktivno delovanje
novih delovnih teles ZBDS, objava čistopisa); - uresničili
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 dvig strokovne zavesti slovenskih knjižničarjev ter krepitev občutka pripadnosti stroki, strokovnim
društvom in zvezi; - analitično nismo preverjali strokovne zavesti in pripadnosti; podelitev
strokovnih nagrad vpliva na dvig strokovne zavesti, prav tako vsakoletna podelitev najvišjih
stanovskih nagrad
 spodbujanje aktivnega delovanja posameznikov in strokovnih društev v strokovnem in širšem
okolju; - uresničili; v programske vsebine, ki so vezane na strokovno izpopolnjevanje,
usposabljanje ter neformalno izobraževanje, prav tako ustvarjanje vsebine znanstvenostrokovne revije, smo z javnimi vabili vključili najširši krog sodelujočih, ki želijo sodelovati
 spodbujanje permanentnega izobraževanja knjižničarjev z organizacijo izobraževalnih oblik in
sofinanciranjem udeležbe na izobraževanjih; - uresničili
 povečanje števila članstva v območnih bibliotekarskih društvih; - uresničili, tukaj je največja
zasluga predsednikov društev, ki v svojem lokalnem okolju spodbujajo strokovno rast in
pripravljajo strokovno povezovalno zanimive programe;
 iskanje partnerskih organizacij v okviru Evropske unije in vključevanje v skupne projekte, še zlasti
projekte krovnega združenja, tj. EBLIDE; - uresničili
 vzpostavljanje partnerskih odnosov z založniki in knjigotržci; - uresničili
 spremljanje dogajanj v stroki na mednarodni ravni s članstvom v mednarodnih organizacijah in
delovanjem na mednarodni ravni; - uresničili (zaznali problem posredovanja informacij
predstavnikov)
 podpora izdajanju strokovne revije Knjižnica in njeni promociji v tujini; - uresničili
 organizacija strokovnih dogodkov in drugih srečanj; - uresničili
 izdajanje zbornikov strokovnih srečanj, strokovnih monografij in prevodov smernic IFLA; uresničili (v lanskem letu dva pomembna prevoda: za področje domoznanstva in področje
šolskih knjižnic)
 promoviranje uresničevanja Etičnega kodeksa, Manifesta ZBDS, strokovnih smernic in standardov
ter kakovosti in dobre prakse v knjižničarstvu; - uresničili (pričeli z aktivnostmi za pripravo
deklaracije o ničelni toleranci do sovražnega govora)
 odpiranje vprašanj o aktualnosti Etičnega kodeksa, Manifesta ZBDS in obstoječih strokovnih
smernic; - uresničili
 aktivno sooblikovanje kulturne politike in knjižničarske zakonodaje; - uresničili
 skrb za pohvale in nagrade izjemnim posameznikom, ki ali s teoretičnim ali praktičnim delom
prispevajo k razvoju knjižničarstva in bibliotekarske znanosti. - uresničili
V letu 2019 smo te strateške usmeritve pregledane in postavili v koncept priprave strateških
usmeritev za obdobje 2020-2030. Umeščenost ZBDS v mednarodni prostor nas vabi k temu, da
strateški načrt delovanja ZBDS povežemo s strateškimi načrti mednarodnih organizacijami, ki so
pomemben partner in sooblikovalec knjižnične pokrajine. Strateški načrt ZBDS 2020-2030 želimo
graditi na strateškem načrtu EBLIDA (http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Strategic-Plan-
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2019-2022.pdf) in strateškem načrtu IFLA (https://www.ifla.org/strategy) ter vkomponirati vanj
uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so postali nov univerzalni standarda za razvoj
(http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/CTR)
Izhodišče pri pripravi strateškega načrta ZBDS smo vezali na izhodišča mednarodnih organizacij. Tako
EBLIDA kot IFLA izpostavita 4 strateška področja, ki jih različno poimenujeta. Želimo si, da tudi v ZBDS
izoblikujemo največ 4 strateška področja (EBLIDA govori o 4 pramenih; IFLA pa o smernicah), znotraj
katere bomo umestili cilje in na cilje vezani programske vsebine.
Pripravili smo predlog za tri strateška področja:
1. Veza: povezovanje in sodelovanje (v mednarodnem in nacionalnem okolju)
2. Zaveza: profesionalna strokovna predanost
3. Zveza: organiziranost stanovskega društva
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. Pri
porabi finančnih sredstev je bil v veljavi še vedno sanacijski načrt, ki nam ga je uspelo uresničiti skoraj
v celoti. Pri tem smo sledili dvema ključnima smernicama: da varčevanja ni čutiti na programu in da
prihranimo in pokrijemo izgubo. Negativno stanje smo uspeli spremeniti v pozitivno stanje in ob tem
delno pokriti izgubo iz preteklih let. Ob tem pa smo se naučili tudi to, da so pravila usmerjena v
počasno pokrivanje, saj smo od dela sredstev poravnali dobiček od prihodka. Izdatkih in prihodki 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. Poročilo o
programu, ki smo ga izpeljali v letu 2019, je v nadaljevanju predstavljena po sklopih, na katerih
temelji tudi prijava programa društva za posamezno leto na poziv Ministrstva za kulturo.

STROKOVNA IN ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST ORGANOV IN
DELOVNIH TELES: Koordinacija knjižnične dejavnosti
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.
Pomembni del ZBDS so tudi strokovni skladi (Kalanov sklad, Spominski sklad dr. Bruna Hartmana in
Stepišnikov sklad), ki spodbujajo in nagrajujejo strokovne presežke. V sklopu ZBDS deluje tudi
Komisija za Čopove diplome, priznanja in plakete ter Komisija za Goropevškove nagrade. Temeljni akt
določa, da se delo koordinira preko upravnega odbora, izvršnega odbora in strokovnega odbora.
Vsebina dela v društvu je vezana na koordiniranje, izvajanje nalog, strokovno argumentiranje, študij
primerov, ustvarjalnost in avtorski pristop pri uresničevanju zastavljenih nalog. Strokovno in
organizacijsko delo organov in delovnih teles ZBDS obsega vrsto opravil (delo upravnega in
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strokovnega odbora, delo izvršnega odbora, koordinacija strokovnih sekcij: vodenje, koordinacija,
zasnova, idejni načrti, izdelava mnenj, predlogov, organizacija izobraževalnih dogodkov, organizacija
strokovnih srečanj, koordiniranje delovanja sekcij, skladov, komisij, sodelovanje z regionalnimi
društvi, predstavljanje slovenskega knjižničnega prostora v tujini, izdajanje publikacij, posredovanje
informacij, finančno in administrativno vodenje, vodenje arhiva, digitalizacija gradiv). Pomemben del
pa je tudi sodelovanje pri projektih z drugimi institucijami.
V ZBDS smo tako obravnavali manj dokumentov in zanje pripravljali predloge, mnenja in stališča. V
organih ZBDS je vključenih 213 članov od 1320 članov, ob tem je zelo pomembna odzivnost vseh, ki
zasedajo funkcije v organih ZBDS. Glavnino opravljenega dela opravi izvršni odbor z zunanjimi
sodelavci, saj je za določena področja delovanja nujno znanje zunanjih sodelavcev. Na eni strani se še
vedno pojavlja problem odzivnost posameznikov, ki sprejmejo funkcije, dela pa ne opravijo, ter
omogočanje opravljanja strokovnih nalog v povezavi s poslanstvom društva v sklopu delovnih
obveznosti. Na drugi strani pa so v vse pogosteje prisotni posamezniki, ki prevzeto funkcijo opravljajo
odgovorno, zavzeto in vsebinsko obogatijo program društva.
Izvršni odbor
Izvršni odbor sestavljajo predsednik, dva podpredsednika, predsednik strokovnega obora, tajnik in
blagajnik. Skrbi za nemoteno delovanje društva in koordinira dejavnosti v programu društva.
Strokovni odbor
Po 64. členu Statuta ZBDS je Strokovni odbor ZBDS strokovni organ Zveze, ki vodi in koordinira delo
sekcij. Strokovni odbor sestavljajo predsedniki sekcij in predsednik zveze. Prvo sejo strokovnega
odbora v mandatnem obdobju skliče predsednik Zveze.
Koordinacijo knjižnične dejavnosti izvajata Izvršni in Strokovni odbor ZBDS.
Koordinacija knjižnične dejavnosti
 Priprava programa ZBDS za leto 2019-2020 (vsebinski in finančni načrt).
 Izdelava vsebinskega in finančnega poročila za leto 2018.
 Predstavitev programa ZBDS 2019-2020 strokovni skupini na Ministrstvu za kulturo.
 Priprava gradiv za Občni zbor, sklic občnega zbora in izvedba.
 Priprava poročila za leto 2018 za ministrstvo, za Ajpes in za ohranitev statusa društva v
javnem interesu.
 Izdelava poročila 2018 in načrta 2019 za javno objavo.
 Sestanka Upravnega odbora.
 Sestanki Izvršnega odbora.
 Sestanka Nadzornega obora
 Izvedba korespondenčnih sej Upravnega in Strokovnega odbora ter Izvršnega odbora.
 Priprava in objava razpisa za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete 2019.
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Dopolnitev besedila pravilnika za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete.
Priprava čistopisa Statuta ZBDS.
Sestanek IO ZBDS, uredništva revije Knjižnice in članov časopisnega sveta revije Knjižnica.
Sestanek sekcije za šolske knjižnice (priprava na udeležbo na Poletni šoli, mnenje o pravilniku
za učbeniški sklad).
Sestanki IO sekcije za specialne knjižnice (priprava strokovnega dogodka Dan specialnih
knjižnic).
Sestanki sekcije za splošne knjižnice (Dan dobrih praks, dan slovenskih splošnih knjižnic –
letna akcija)
Sestanek IO sekcije za potujoče knjižnice.
Sestanki Sekcije študentov bibliotekarstva (priprava in izvedba strokovne ekskurzije; izvedba
vpisa študentov v sekcijo in področna društva, priprava in izdaja revije Štubidu).
Sprejem in realizacija naročil za publikacije ZBDS.
Priprava mnenj za Kulturniško zbornico Slovenije (sveti in strokovni sveti knjižnic). Zbornica
sicer tudi v letu 2019 še ni izkazala nobene aktivnosti, razen posredovanih dokumentov v
javni razpravi in podanih prošenj za predstavnike ZBDS v svetih knjižnic.
Sodelovanje v delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost in udeležba na sejah.
Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo –
predstavitev ZBDS na sestanku študentov
Vodenje finančnega poslovanja ZBDS in priprava dokumentacije za računovodski servis,
izdelava potnih nalogov in obračun stroškov službenih poti.
Udeležba predstavnikov ZBDS na različnih kulturnih prireditvah.
Priprava mnenj in stališč glede aktualnih dogodkov v stroki.
Objava mnenj in stališč na spletni strani.
Priprava sponzorskih paketov, iskanje sponzorjev in dogovarjanje za donacije.
Organizacija in izvedba Dneva specialnih knjižnic.
Zbiranje prijav za Dan specialnih knjižnic, za Dan dobrih praks (sekcija za splošne knjižnice).
Sodelovanje pri pripravi mnenj o spreminjanju avtorske zakonodaje (EU).
Izvedba ankete o statusu mladinskega knjižničarja
Sodelovanje pri dogodku Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah (Sekcija za
domoznanstvo)
Sodelovanje pri pozivu za obdelavo zapuščin in rokopisov
Prevod IFLA smernic za mladinsko knjižničarstvo
Sodelovanje v mesecu šolski knjižnic
Sodelovanje pri dogovorih o statusu šolskih knjižničarjev
Sodelovanje pri Nacionalnem mesecu skupnega branja 2019

Sekcije so v letu 2019 v povprečju opravile po dva sestanka izvršnih odborov. Glede na možnosti
pravnih podlag o delovanju društva sprejemajo IO sekcij programe dela in poročila na dopisnih sejah.
Tako so sestanki potekali v različnih časovnih razdobjih in ob različnih terminih. Najpogosteje se je
sestajal IO Sekcije za splošne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice, in sicer 3 krat, IO Sekcije za
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specialne knjižnice, šolske knjižnice je imel 2 sestanke, IO Sekcije za potujoče knjižnice 2 sestanka, IO
Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino dva sestanka, prav tako IO sekcije za marketing in
trženje. IO Sekcija za izobraževanje in kadre pa ni imel sestanka. Ostale seje so bile dopisne. Ker v
vseh poročilih ni podanega podatka o številu dopisnih sej, ne moremo navesti skupnega števila.
Članice IO Sekcije za splošne knjižnice so se sestale na 2 rednih sejah in opravile 2 dopisni seji. Prva
redna seja je bila konstitutivna, kjer so v sredini pozdravile novo članico IO, Urško Orešnik, se
zahvalile predsednici v odhajanju, Urški Lobnikar Paunović in se dogovorile o načinu dela. Sestavile so
časovnico za tekoče leto, določile datume, kraje in izvajalce. Veliko dogovorov je potekalo
neformalno, po elektronski pošti. Vse zapisnike sej in glasovnice dopisnih sej hrani v e-arhivu Sekcije
za splošne knjižnice predsednica, Maja Vunšek. Predsednica se je udeleževala sej Strokovnega odbora
ZBDS, aktivno sodelovala v programskem odboru Strokovnega posvetovanja sekcij, izpeljala dogovore
in organizacijo vseh akcij Sekcije in aktivno sodelovala z drugimi predsednicami sekcij pri ZBDS.
Odprla je Facebook profil Sekcije, uredila arhiv in posodobila seznam in adresar članov Sekcije za
splošne knjižnice, ki ima po novem 142 članov. Članice IO Sekcije so sodelovale pri izvedbi vseh akcij
Sekcije (moderatorke) in na Strokovnem posvetovanju, nekatere z aktivno udeležbo (prispevek na
posvetovanju, sodelovanje na okrogli mizi). Vse objavljajo na FB strani Sekcije.
IO Sekcije za specialne knjižnice se je sestal na dveh sejah. Zaradi delovnih obveznosti je bilo
opravljeno večje število telefonskih razgovorov in brain stormingov. Opravljenih je bilo tudi več
posameznih konzultacij v različnih zasedbah. Komunikacija je vseskozi potekala tekoče in se je
izkazala za učinkovito.
V letu 2019 so se člani IO Sekcije za visokošolske knjižnice sestali na dveh sejah. Program dela za leto
2020 in poročilo o delu sekcije za leto 2019 so sprejeli na dopisni seji IO SVK.
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo se je sestala na eni redni seji in dveh dopisnih sejah, kjer so
članice razpravljale o položaju mladinskega knjižničarstva, profilu mladinskega knjižničarja in
poslanstvu ter trenutnem položaju Sekcije in se dogovarjale o oblikovanju vizije Sekcije. Pri tem so
raziskale vlogo in status mladinskega knjižničarja v veljavnih aktih ter naredile pregled obstoječih
nacionalnih in tujih smernic za mladinsko knjižničarstvo. Na zadnji seji so sestavile plan za prihodnje
leto.
IO Sekcije za šolske knjižnice je imel dve seji in eno sejo članstva sekcije.
IO Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino je imel dva sestanka in dve dopisni seji. Med
predsednico in člani IO je redno potekala tudi komunikacijo po e-pošti.
Člani IO Sekcije za potujoče knjižnice so se dogovorili za srečanje potujočih knjižnic. Strokovni del
organizira Izvršni odbor sekcije, festival pa knjižnica gostiteljica.
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Komisija za digitalno knjižnico (mag. Zoran Krstulović)
V komisiji delujejo: mag. Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana; mag. Zoran Krstulović, Narodna in
univerzitetna knjižnica; Nataša Kuštrin Tušek, Gimnazija Nova Gorica; mag. Dunja Legat,
Univerzitetna knjižnica Maribor in mag. Petruša Miholič, Univerza na Primorskem
V preteklih letih je delo komisije zastalo predvsem zaradi vključenosti članov v aktivnosti v svojih
matičnih okoljih povezanih z razvojem digitalne knjižnice ter vpetostjo v pripravo Kongresa ZBDS
2019.
Bibliotekarska terminološka komisija (Ivan Kanič)
Člani Bibliotekarske terminološke komisije so Ivan Kanič (CEK, predsednik komisije), dr. Polona Vilar
(FF), dr. Tjaša Jug (FF) in Urška Drofenik (NUK). Komisija v poročevalskem obdobju ni delovala na
rednih delovnih sejah, vendar so dogovorno potekale mnoge samostojne aktivnosti:
- priprava predlogov dopolnilnega izbora gesel in geselskih člankov za Bibliotekarski
terminološki slovar,
- izbor samostalnikov kot nosilcev terminoloških gnezd; samostalniki so bili
- programsko izluščeni iz Korpusa bibliotekarstva
- terminološko usklajevanje in svetovanje glede oblikovanja in rabe posameznih
terminov.
Komisija skrbi za stalno promocijo s strokovnimi številnimi objavami, nastopi na strokovnih srečanjih,
sodelovanjem v sorodnih strokovnih skupinah in s tekočim svetovanjem ob terminoloških vprašanjih
v stroki posameznikom in skupinam. Objava rezultatov in predstavitev na mednarodni konferenci:
Kanič, I. (2019) Automatic term extraction – efficiency of selection and relevance of extracted terms
as applied to the specialized corpus of library and information science in Slovenian language.
Proceedings of the International Conference "Corpus Linguistics - 2019", June 24–28, 2019, St.
Petersburg. Saint Petersburg University Press, 2019 (pp. 202 -210)
Dostopno na naslovu: https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2019/corpora/corp_sborn.pdf

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Med izobraževalno dejavnost sodijo tudi srečanja, ki jih organizirajo člani Izvršnih odborov sekcij in
člani drugih odborov.
Organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin v letu 2019
 Izvedba dveh delavnic v organizacije Sekcije za promocijo in marketing.
 Izvedba dneva dobrih praks (Sekcija za splošne knjižnice)
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Izvedba Dneva specialnih knjižnic.
Sestanek članov programskega in organizacijskega odbora za pripravo Kongresa ZBDS.
Priprava poziva za zbiranje referatov za Kongres ZBDS in dogovori z vabljenimi predavatelji.
Dogovori o lokaciji izvedbe kongresa, naveza stikov s predstavniki lokacij.
Priprava najave, objava, prijavnice za Kongres ZBDS 2019
Izvedba Kongresa ZBDS
Izdaja zbornika referatov osrednjega strokovnega dogodka
Priprava posnetkov referentov za javno objavo
konferenci o družinski pismenosti 2019 v MKK – 29. 1. 2019 (s prispevkom Urša Bajda),
delavnice za radovedne učence Festival prihodnosti – 9. 3. 2019 OŠ Orehek Kranj (delavnica
kazalk Tadeja Česen Šink, Andreja Urbanec)
8. 5. 2019: Konferenca šolskih knjižničarjev: (Gregor Škrlj, Andreja Urbanec, Katarina Jesih
Šterbenc in Urša Bajda – aktivna udeležba s prispevkom),
sodelovanje s prispevkom na mednarodni konferenci Sem, vem, znam – 24. in 25. 5. 2019
Srednja šola tehniških strok Šiška (Andreja Urbanec)
delovni osnutek priprave novega Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov na ministrstvu
(Urša Bajda),
sodelovanje s prispevkom na mednarodni konferenci Ko učim, gradim – 4. 10. 2019
Biotehnični center Naklo (Katarin Jesih Šterbenc, Gregor Škrlj, Andreja Urbanec)
udeležba in sodelovanje s prispevkom na mednarodni konferenci Izzivi v šoli – 5. 10. 2019 OŠ
Frana Albrehta Kamnik (Andreja Urbanec)
48. konferenci IASL v Dubrovniku (Andreja Urbanec, Katarina Jesih Šterbenc in Urša Bajda s
strokovnim prispevkom), 23. 11. 2019 je kot gostja, predstavnica šolskih knjižničarjev,
vabljena naša članica, Andreja Urbanec, na okroglo mizo na 2. Izobraževalni dan Društva
gorenjskih bibliotekarjev. Naslov okrogle mize je "Izzivi knjižnic pri delu z mladimi" .

Kongres ZBDS 2019 »Knjižnice – obvladovalke podatkov?« (25. - 27. september 2019, Maribor)
Stoletja v knjižnicah veljamo za varuhe znanja in organizatorje informacij, zato tu nastajajo podatki,
sistematično urejeni in javnosti dostopni prek knjižničnih katalogov in zbirk. Knjige in drugo gradivo
opisujemo z bibliografskimi podatki, z njimi predstavljamo rokopise, zapuščine, zadnja desetletja tudi
elektronske vire in spletne publikacije. Ti podatki so srce sodobne knjižnice. Danes so v ospredju
digitalne tehnologije – katalogi so računalniški, priročno so na voljo tudi celotne vsebine publikacij.
Tako v knjižnicah stremimo k povečevanju dostopa do informacij. Prihajajo nove naloge, novi izzivi:
poleg klasičnih skladišč je treba poskrbeti za trajno hranjenje podatkov, od bibliografskih do digitalno
ustvarjenih. Brez dobrih podatkov namreč ni zagotavljanja dostopa, ni uporabnikov in ni knjižnic. A tu
so spet novi izzivi. Informacijska doba je poskrbela za dostopnost digitalnih vsebin, kakršne še nismo
imeli; pri tem smo zavezani k spoštovanju avtorske pravice, hkrati pa tudi k etični in ustvarjalni
ponovni uporabi vsebin, kjer se odpirajo vprašanja v zvezi s pravico do zasebnosti. Podatki v
knjižnicah resnično živijo v čisto vsem, kar počnemo. Kongres bo potekal pod naslovom »Knjižnice –
obvladovalke podatkov?«. Znotraj tako opredeljenega tematskega polja želimo nasloviti vsa področja
ustvarjanja podatkov v knjižnicah, problematiko njihovega ohranjanja in vse načine uporabe le-teh,

17

ob tem pa tudi zaznati in opredeliti priložnosti, ki jih odpirajo sodobne tehnologije obdelave
podatkov ter ovire, ki nam pridejo na pot pri vsakdanjem delu. Med drugim bomo ponovno
premišljevali o obdelavi gradiva, bibliografijah, digitalizaciji, metapodatkih, zajemu svetovnega spleta,
repozitorijih, uporabniških vmesnikih, spletnih storitvah, avtorski pravici in zasebnosti, problematiki
podatkov o uporabnikih, prisluhnili bomo dobrim praksam in zgodovinskim pregledom. Tako bomo
skupaj prikazali pomen podatkov v sodobni knjižnici.
Osrednjo pozornost sta imeli na lanskem posvetovanju ponovno prejemnici najvišje strokovne
nagrade in tako prestavili prav poseben pogled na standarde in knjižnice. Osrednji govornici sta bili
Irena Sešek in mag. Dunja Legat.
V lanskem letu ankete o zadovoljstvu nismo izpeljali. Po pregledu anket zadnjih deset let smo
ugotovili, da nam ankete prinašajo bolj ali manj identične odgovore. V naslednjem letu bomo po
osrednjem izobraževalnem dogodku poskušali izmeriti vpliv, ki ga je le ta imel na udeležence. V
nadaljevanju predstavljamo še izobraževalne dogodke, ki so jih pripravile sekcije.
Sekcija za splošne knjižnice:
Knjižničar – knjižničarju: Dan dobrih praks – petič
Dan dobrih praks je že uveljavljen dogodek, ki ga organizira Sekcija za splošne knjižnice v sodelovanju
z Združenjem splošnih knjižnic. Namen srečanja je izmenjava mnenj in povezovanje v stroki. Vsebina
dneva izhaja iz nagrad, ki jih Združenje vsako leto podeli za najboljše projekte splošnih knjižnic.
Nagrajeni in drugi kvalitetni prijavljeni projekti so za Sekcijo izhodišče za oblikovanje programa Dneva
dobrih praks. Za morebitno dopolnitev tematskih sklopov Sekcija na lastno pobudo povabi k
sodelovanju tudi kolegice in kolege, ki v svojih knjižnicah izvajajo kaj zanimivega kar ni bilo med
prijavljenimi projekti.
10. maja 2019 smo članice Izvršnega odbora Sekcije za splošne knjižnice uspešno izvedle že peto
tradicionalno srečanje splošnih knjižničarjev z naslovom »Knjižničar – knjižničarju petič: DAN DOBRIH
PRAKS«. Letošnjo prireditev smo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper izpeljali v
prostorih Pretorske palače v Kopru. Program srečanja smo članice osnovale z Združenjem splošnih
knjižnic (ZSK), oblikovale smo ga iz nabora vseh projektov, s katerimi so se splošne knjižnice prijavile
na razpis ZSK za izbor najboljših projektov v letu 2018. Projekte smo razdelile v štiri tematsko
zaokrožene sklope:
•
Plemenitimo - standardne naloge, kot so hramba zapuščin in oblikovanje kulturnih
programov, lahko v knjižnicah oplemenitimo in javnosti predstavimo v drugačni, privlačnejši luči - to
sta vsaka na svoj način storili knjižnici v Velenju in Grosupljem;
•
Zeleni prsti - trendu ekološkega načina življenja, ki bo svet ohranil tudi zanamcem, se
približujejo tudi knjižnice po vsem svetu - na slovenskih tleh sta se zeleno obarvali knjižnici v Ormožu
in Šentvidu;
•
Branje je pustolovščina - v knjižnicah vedno znova razvijamo nove poti, da bi mlade pritegnili
k branju - še posebej zanimive in atraktivne poti so na tem področju tlakovale knjižnice iz Slovenske
Bistrice, Laškega in Kopra;
•
Knjižnica za vse - s številnimi in raznolikimi programi se v knjižnicah trudimo vključevati
različne ciljne skupine uporabnikov; od priseljencev, ki težko ohranjajo stik z domačo besedo in
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drugih ranljivih skupin, do družin, ki so osnovne celice ljubezni do branja. Inovativne projekte
vključevanja so predstavile knjižnice iz Novega mesta, Ljutomera in Kranja.
Svoje projekte je predstavilo 10 splošnih knjižnic, dogodka se je udeležilo 90 udeležencev,
promovirale smo ga na FB strani Sekcije za splošne knjižnice.
S tradicionalnimi Dnevi dobrih praks skušamo v Sekciji za splošne knjižnice spodbujati pretok
praktičnega znanja, izmenjavo mnenj in povezovanja v stroki, s tem pa tudi nadaljnji kakovostni
razvoj stroke, zlasti na področju dela z uporabniki. Letošnjega srečanja se je udeležilo devetdeset
splošnih knjižničarjev iz vse Slovenije, kar daje slutiti, da smo vsebinsko in organizacijsko na pravi poti
in velja tovrstna srečanja organizirati tudi v prihodnje.
Praktična delavnica za pretok znanja
14. novembra 2019 smo izvedli drugo enodnevno delavnico za pretok znanja. Tokratna tema
delavnice je bila infografika. Kaj je infografika? Infografika oziroma informacijska grafika nam
omogoča, da podatke, ki so bolj suhoparni, s pomočjo grafičnih elementov naredimo zanimive za
obiskovalce. S pomočjo infografik nastanejo vsebine, ki jih uporabniki družbenih omrežij radi delijo
med seboj. Bliža se konec leta in knjižnice bodo s pomočjo statističnih podatkov ugotavljale ali so bile
v preteklem letu uspešne ali ne. Nekatere uspešne ugotovitve bodo knjižničarji z novo osvojenim
znanjem o infografiki na vizualno prijeten način posredovali tudi svojim uporabnikom.
Delavnico je izvedla zunanja predavateljica, Katja Sket, za podjetje SAMINO d.o.o. Za udeležbo na
delavnici je bilo potrebno poravnati kotizacijo. Delavnico smo izvedli v sodelovanju z Mestno
knjižnico Kranj, ki je nudila prostor, pripomočke in kader. Razpisali smo 30 mest, ki so bila vsa
zasedena, kar potrjuje pravilno odločitev o temi in njeno aktualnost. Po delavnici so vsi udeleženci
prejeli kratek vprašalnik. Odgovore predstavljamo kar v naučeni obliki, torej infografiki, ki jo je
pripravilo podjetje SAMINO d.o.o.
Sekcija za visokošolske knjižnice
Člani IO SVK smo se v letu 2019 redno udeleževali dogodkov povezanih s področjem dela
visokošolskih in drugih vrst knjižnic, na primer: »Dan specialnih knjižnic« (maj 2018) in »Visokošolske
knjižnice: primeri dobrih praks in novosti« (junij 2019). Na nekaterih od naštetih dogodkov so člani IO
SVK sodelovali kot aktivni udeleženci in/ali člani programskega oziroma organizacijskega odbora.
Predsednica je sodelovala v programskem odboru Kongresa ZBDS 2019 »Knjižnice – obvladovalke
podatkov?«, na katerem je prevzela moderiranje dveh vsebinskih sklopov in nekatere organizacijske
naloge.
Sekcija za specialne knjižnice

Dan specialnih knjižnic z naslovom »Spremembe naš vsakdanjik« (30. 5. 2019; Narodni
muzej, Metelkova 2, Ljubljana)
Organiziranje tradicionalnih strokovnih dogodkov je ključno za dolgotrajen in kontinuiran uspeh. Za
takšnega se vedno znova izkaže tudi Dan specialnih knjižnic.
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Letošnji dogodek je v dveh zelo različnih sklopih učinkovito nagovoril udeležence, saj se je razvila
razgibana debata in ponudila dober uvid v dejansko stanje in potrebe zaposlenih v specialnih
knjižnicah. Kolegi so s konstruktivnimi predlogi sodelovali tudi pri anketi na podlagi katere deloma
tudi oblikujemo program delovanja Sekcije za specialne knjižnice. Tudi letos smo v svojo sredo
povabili kolega iz tujine. Tokrat nam je o kritičnem razmišljanju in pomenu zavedanja tehnologije v
našem vsakdanu predaval izredni profesor iz Univerze v Sarajevu dr. Mario Hibert. Srečanje se je
nadaljevalo s predavanje delovnega psihologa g. Jenka, ki je odlično osvetlil pomen komunikacije in
kakšne strategije uporabiti za uspešno komunikacijo na delovnem mestu. V nadaljevanju je svoj
prispevek s posebnim poudarkom na pomembnosti raziskovanja v praksi predstavila dr. Merčun Kariž
iz Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. V nadaljevanju pa so bili
predstavljeni Strokovni standardi za specialne knjižnice. Še posebej veliko pozornosti je poželo
predavanje dr. Šušteršiča, ki je predstavil praktični vidik implementacije.
 Sodelovanje z raziskovalko dr. Amy VanScoy pri izvedbi 2 raziskav.
Profesorica dr. Amy VanScoy je k sodelovanju pri izvedbi raziskave o referenčnem vedenju
knjižničarjev povabila predsednico Sekcije za specialne knjižnice, Barbaro Kavčič. Raziskava je bila
izvedena v juniju 2019 v vseh vrstah knjižnic s t.i. Q-method. Rezultati bodo predstavljeni v
mednarodni znanstveni publikaciji. V raziskavi so sodelovali še knjižničarji iz ZDA in JAR. Druga
raziskava pa se je osredotočala na specialne knjižničarje. Izvedeni so bili poglobljeni intervjuji o
referenčnem delu specialnih knjižničarjev v Sloveniji in ZDA. Predavanje s predstavitvijo rezultatov je
bilo prijavljeno na konferenco LIDA 2020.
 Aktivna udeležba na Kongresu ZBDS (Maribor, 25.-27.9.2019)
Podano je bilo poročilo o udeležbi na konferenci LIBER v Dublinu. Na predstavitvi je bilo podano
izčrpno poročilo o konferenci LIBER. Podana predstavitev (.ppt) je bila oblikovana tako, da se lahko
uporablja samostojno saj je opremljena s hiperpovezavami na snemana predavanja in predstavitve
ter članke, ki bi utegnile zanimati tudi druge kolege s področja. Predstavitev je dostopna na povezavi
http://www.zbds-zveza.si/kongres2019/data/29_Kavcic_Kongres_ZBDS_2019.pdf.


Izdelava in izvedba akcijskega načrta implementacije Strokovnih standardov za
specialne knjižnice in aktivnosti za izvedbo srečanj.
Akcijski načrt intenzivne implementacije Strokovnih standardov za specialne knjižnice (2018-2028) je
dosegljiv v arhivu Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS.
V oktobru je bilo na zahtevo predsednice Strokovne skupine za Strokovne standarde za specialne
knjižnice dr. Alenke Kavčič Čolić s strani predsednice Sekcije za specialne knjižnice Barbare Kavčič
podano poročilo o aktivnostih za učinkovito implementacijo Strokovnih standardov za specialne
knjižnice za potrebe poročanja o aktivnostih Strokovne skupine za Nacionalni svet za knjižnično
dejavnost. Poročilo je dostopno v Arhivu Sekcije za specialne knjižnice. V teku so dogovori za izvedbo
delavnice v začetku leta tako v Ljubljani kot v Mariboru. Izobraževanja bodo predvidoma v celoti
izvedena v letu 2020.
Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino
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Delovno srečanje Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah, ki ga je Sekcija pripravila
skupaj s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj 9. maja 2019. Srečanja, katerega namen je bil pregled praks v
knjižnicah, ki obdelujejo rokopisne in zapuščinske fonde, kajti v slovenskem knjižničnem sistemu še ni
dorečene enotne bibliografske obdelave rokopisnih in zapuščinskih fondov, se je udeležilo 57
udeležencev, kar dokazuje, da je tematika več kot aktualna in potrebna podrobnejše obravnave. V ta
namen je bil pripravljen tudi dokument z zaključki in razposlan večim deležnikom. Vsem udeležencem
je bilo izdano potrdilo o udeležbi, natisnjeni pa so bili tudi povzetki referatov z uvodno besedo, ki sva
jo pripravili dr. Klaudija Sedar, predsednica Sekcije, in Mira Petrovič, članica IO Sekcije.
Sekcija za promocijo in marketing

Osnove digitalnega marketinga za knjižničarje
V sodelovanju s podjetjem ACTUADO (go. Jasno Suhadolc nam je priporočilo društvo za marketing
Slovenije) smo 5. aprila 2019, organizirali izobraževanje »Osnove digitalnega marketinga za
knjižničarje«. Zaradi velikega povpraševanja smo izobraževanje ponovili še 17. maja 2019.
Izobraževanje je trajalo šest šolskih ur. Udeleženci so se seznanili z osnovami promoviranja svojih
ustanov na socialnih omrežjih, mejling listah … Predavateljica je izpostavila primere dobrih praks, ki
jih je našla med slovenskimi knjižnicami in opozorila na pogoste napake. Odziv udeležencev je bil
pozitiven, sodelovali so z vprašanji in delili svoje izkušnje. Delavnic se je udeležilo 80 knjižničarjev iz
različnih vrst knjižnic, pri čemer je bilo veliko nečlanov Združenja.

MEDNARODNA DEJAVNOST IN UDELEŽBA NA MEDNARODNIH
KONFERENCAH
Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah
 Udeležba članov sekcije za šolske knjižnice na strokovnem srečanju hrvaških šolskih
knjižničarjev - poletni šoli šolskih knjižničarjev, Hrvaška
 Udeležba predstavnice specialnih knjižničarjev na srečanju na Hrvaškem.
 Spremljali smo aktivnosti IFLE, IBBY, EBLIDA, ALA itd.
 Plačane so bile članarine IFLA, EBLIDA in IBBY.
 Izvedene so bile registracije in rezervacija prevozov za udeležbo na mednarodnih
konferencah oz. za obisk tujih gostov pri nas.
 Sodelovanje s kolegi iz Avstrije.
 Prijava na IFLO (Kotizacija, nočitve, letalske karte, ureditev vstopne vize).
 Udeležba na ALA.
 Udeležba na LIBER.
 Udeležba na konferenci IFLA
 Udeležba na konferenci Next Library
 Udeležba na srečanju Arhivi, knjižnici, muzeji


Aktivna udeležba na 16. Dnevih specialnih in visokošolskih knjižnic Hrvaške (Lovran,
15.-18.5.2019)
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Na konferenci sta s prispevkom o Strokovnih standardih za specialne knjižnice sodelovali predsednica
Sekcije za specialne knjižnice Barbara Kavčič in članica IO Sekcije za specialne knjižnice Violetta
Bottazzo.



Aktivna udeležba na 16. Srečanju Srbskih knjižničarjev (Beograd, 12.-13.12.2019)
Na konferenci bosta s prispevkom o Strokovnih standardih za specialne knjižnice sodelovali
predsednica Sekcije za specialne knjižnice Barbara Kavčič in članica IO Sekcije za specialne knjižnice
Violetta Bottazzo.

 Aktivna udeležba na srečanju SEALL (Mostar, 14.-15.6.2019)
Članica IO Sekcije za specialne knjižnice Violetta Bottazzo je na Strokovnem srečanju Pravnih in
sorodnih knjižnic Jugovzhodne Evrope predstavila Strokovne standarde za specialne knjižnice (20182028). Predstavitev je bila zelo uspešna, saj je vzpodbudila aktivno debato in močno prispevala k
oblikovanju teme naslednjega srečanja. Tudi zato je ključno, da ostane Sekcija in s tem Slovenija
aktivno vključena v društvo, ki tesno povezuje knjižnice v regiji.


Predstavitev 16. Dnevov specialnih in visokošolskih knjižničarjev Hrvaške na Novostih v
knjižničarstvu (NUK, 18.10.2019)
Predsednica Sekcije za specialne knjižnice je na Novostih v knjižničarstvu predstavila prispevke in
konzultacije, ki so se odvijale na posvetovanju specialnih in visokošolskih knjižničarjev v Lovranu.
 Udeležba na konferenci LIBER (Dublin 26.-28.6.2019)
O konferenci bo v soavtorstvu objavljen članek v Knjižničarskih novica. Prav tako je bila konferenca
predstavljena na Kongresu ZBDS. Udeleževanje podobnih konferenc je nujno saj si le tako lahko
uspemo pridobiti znanja in veščine, ki so del kompetenc in to prenašati na kolege v stroki.
Navezovanje stikov in sodelovanje na podobnih dogodkih je nujno. Predvsem pa je pomembno, da se
podobnih dogodkov večkrat udeležujemo, saj si le tako lahko stkemo učinkovito in trdo mrežo
poznanstev v tujini, ki nam omogoči učinkovito pretok znanja.
 Udeležba na IFLA CPDWL Satellite meeting 2019 (Zagreb, 20.-21. 8. 2019)
Predkonferenca se je osredotočila na najnovejše trende algoritmov. Kako pomembno je, da se
družbe ne prepusti algoritmom ampak smo pametna družba, ki jo vodi človek v dobro človeka.
Izpostavljena je bila nujnost prenašanja znanja v sklopu mentorstva ter kritično mišljenje v vseh fazah
delovanja. Med drugim pa je eno izmed vabljenih predavanj izpostavilo nevarnost ignoriranja manjka
v naši sredini, ko se slepimo, da smo politično in socialno nevtralni (kot poklic), to pa nas sili v
podrejene položaje, ki so izvrstno izkoriščeni s strani kapitala in t.i. Silicon vally regimes. Razmislek, ki
je na mestu, v času, ko so še posebej vidna razhajanja tako v družbi, kot v stroki.
 IFLA 85th World Library and Information Congress 2019 (24.–30.8.2019)
Predsednica Sekcije za mladinsko knjižničarstvo Urška Bonin se je udeležila šestdnevnega IFLA
kongresa v Atenah: “Libraries: dialogue for change”. Aktivno je sodelovala na volitvah skupščine IFLA
General Assembly (28.8.2019).
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ZBDS je omogočila članici IO, Urški Orešnik, udeležbo na konferenci IFLA, ki je potekala od 24. do 30.
8. 2019 v Atenah. Konferenca je ponudila vpogled v aktualno knjižničarsko dejavnost po vsem svetu.
Pomembna novost je bil izid nove Ifline strategije 2019-2024 in predstavitev nove Ifline spletne
strani. Konferenca je bila lepa priložnost za navezovanje stikov z drugimi knjižničarji in društvi širom
sveta in izmenjavi izkušenj. Članica se je udeležila tudi ogleda treh atenskih knjižnic. O udeležbi na
konferenci je poročala na Kongresu ZBDS v Mariboru, 27. 9. 2019. Predvidoma bo objavila tudi
poročilo v Knjižničarskih novicah.
 Konferenca ALA
Junija 2019 se je predsednica sekcije za promocijo in marketing Saša Vidmar s podpredsednico ZBDS
Katjo Bevk udeležila Konference ALA v Washingtonu. Na konferenci se je udeleževala predavanj na
temo marketinga ter aktivnega sodelovanja in delovanja vseh zaposlenih v knjižnicah. Udeležila se je
tudi Kongresa ZBDS (v septembru 2019) v Mariboru, kjer je sta s Katjo Bevk predstavila poudarke s
konference.
 14. OKROGLA MIZA O POTUJOČIH KNJIŽNICAH in
 8. FESTIVALA BIBLIOBUSOV, REKA, 7. in 8. junij 2019
S Hrvaškimi kolegi sodelujemo že vrsto let. Letošnje srečanje pa je bilo še posebej slovesno, saj so
hkrati praznovali 50 let potujoče knjižnice na Hrvaškem in prvi bibliobus so dobili prav v Rijeki. Prvič
je krenil na pot 9 junija in ta datum so lani proglasili za Dan hrvaških bibliobusov. Srečanje je bilo pod
okriljem prireditev Evropske prestolnice kulture, ki bo Rijeka leta 2020. Na srečanju je bilo vabljenih
veliko tujcev in tako so bili referati iz vseh knjižnic, kjer imajo bibliobus in tudi iz Slovenije, Bosne,
Srbije, Madžarske, Španije in Italije. Na srečanju smo sodelovali z vabljenim referatom. Tjaša Mrgole
Jukič je v (vabljen) referatu Kje smo in kam gremo predstavila, kako in na kakšen način kupujemo
bibliobuse v Sloveniji. Čeprav imamo za dva milijona prebivalcev dvanajst bibliobusov, potujoče
knjižnice ne pokrivajo celotnega ozemlja in vseh občin. Imamo še sive lise, kjer prebivalci nimajo
dostopa do knjižnic. Na konkreten primeru je predstavila dileme odločanja pri nakupu novega
bibliobusa.
 PREDSTAVIMO NAŠO MOBILNO KNJIŽNICO, Mednarodna konferenca ter prvi Festival
bibliobusov v Srbiji, 4.–6. oktober 2019
Srbi so v letu 2019 prvič priredili mednarodna konferenco, kjer so se zbrali vsi srbski bibliobusi,
povabili so tudi tujce. Konference so se udeležili predstavniki Nizozemske, Madžarske, Francije,
Hrvaške, Romunije, Bolgarije, Srbije ter Slovenije. Tjaša Mrgole Jukič je bila povabljena (vabljen
referat), a se ga zaradi sočasnosti dogodka (Odprtje bibliobusa v Ptuju) ni mogla udeležiti.
Slovenijo je zastopala Ksenija Trs z vabljenim referatom: Naše poti so vez med ljudmi, kjer je
predstavila potujoče knjižničarstvo v Sloveniji, o začetkih, vozilih, in povezovanju na srečanjih.
 12. posvetovanje za splošne knjižnice v Republiki Hrvaški (Plitvice, 2. – 4. oktober)
Organizator posvetovanje je bila Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb, soorganizatorja pa Hrvaško
knjižničarsko društvo in Samostalna narodna knjižnica Gospić. Že drugič sta bila kot partnerja k
sodelovanju povabljeni Narodna in univerzitetna knjižnica in Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS. Kot
predstavnica Sekcije je v programskem odboru sodelovala članica IO, Urška Lobnikar Paunović,
predstavnika Narodne in univerzitetne knjižnice sta bila Milena Bon in dr. Gorazd Vodeb. Glavna
tema posvetovanja so bile Spremembe v splošnem knjižničarstvu – resničnost, potrebe in sodobni
trendi. Namen posvetovanja je bil vpogled v teoretična in praktična vprašanja, povezana z
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zakonodajnimi in strateškimi dokumenti na področju splošnih knjižnic in sodobnimi modeli, trendi v
razvoju in povezovanju splošnih knjižnic, vzpostavljanje tesnejšega sodelovanja pri pripravi strateških
dokumentov na področju splošnih knjižnic z državami članicami EU ter predstavitev tujih praks in
priložnosti za boljše poznavanje in medsebojno sodelovanje na mednarodni ravni. Vsebina je bila
skozi vabljena predavanja, pecha kucha predavanja, posterje in promocijske filme predstavljena v
petih podtemah: funkcionalna mreža SK - razvoj v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi pravili in
standardi stroke, vloga zakonskih in podzakonskih dokumentov v knjižničarstvu kot delu strateškega
razvoja družbe kot celote, strateški dokumenti za razvoj knjižnične dejavnosti - prepoznavanje
potenciala splošnih knjižnic, neproračunska sredstva in sredstva EU za splošne knjižnice ter sodobne
splošne knjižnice kot večnamenska središča lokalne skupnosti. Med vabljenimi predavanji sta bili tudi
dve iz Slovenije. Gorazd Vodeb je predstavil slovenska Strokovna priporočila in standarde za splošne
knjižnice (2018-2028), Breda Podbrežnik Vukmir je predstavila uporabo novih standardov pri
načrtovanju strateškega načrta Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Na posvetovanju je bila
predstavljena tudi nova sekcija, ki so jo organizatorji poimenovali Knjižničarski filmski festival. V tem
sklopu je bilo predstavljenih 18 filmov (8 iz Slovenije), v katerih so knjižnice promovirale svoje
dejavnosti. V dobro obiskani posterski sekciji je bilo predstavljenih 10 posterjev. Na posvetovanju je
bilo zaznati velik primanjkljaj hrvaških knjižnic, ki nimajo enotnega knjižničnega sistema. Začeli so
uvajati enotne standarde za splošne knjižnice, enotno zbiranje podatkov za statistiko, smernice za
izgradnjo knjižnične zbirke. Po drugi strani pa imajo na bibliobusu VR tehnologijo, s pomočjo katere
uporabljajo aplikacijo, ki jo je vsebinsko naredila knjižnica in 3D tiskalnik. Hrvati so ponosni tudi na
prvo »sončno knjižico« na katero so pritrdili sončne celice. V 10-ih letih se bo knjižnica
samooskrbovala z elektriko. Pri nakupu bibliobusov so v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo našli
način financiranja, ki bo denar črpal iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Udeleženci
posvetovanja so si ogledali Nacionalni park Plitvice, Samostalnu narodno knjižnico Gospić in
Memorialni center Nikola Tesla.

PROMOCIJA
V tem sklopu izpostavimo vse tiste dogodke, s katerimi želimo poudariti prisotnost knjižničarstva v
širši javnosti, vsekakor pa želimo s temi dogodki opozoriti na pomen in vlogo strokovnega dela tudi v
strokovnih krogov.
Promocijska dejavnost
 Izdaja publikacije Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice.
 Izdaja publikacije Strokovni standardi za specialne knjižnice.
 Oblikovanje in izdaja predstavitvene publikacije ZBDS
 Oblikovanje in izdaja deklaracije o ničelni toleranci do sovražnega govora.
 Oblikovanje in izdaja publikacije o trajnostnih ciljih
 Promocija strokovnih nagrad (Kalanov sklad, Čopove nagrade)
 Medijske objave in priprava objav
 Predstavitev dejavnosti preko spletne strani ZBDS
 Priprava publikacije za predstavitev sekcije za domoznanstvo
 Priprava in izdaja publikacije o Čopovih nagrajencih 2019
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Podelitev stanovskih nagrad- Nagrade kalanovega sklada
Podelitev stanovskih nagrad – najvišjih državnih nagrad – Čopovih diplom, priznanj in plaket
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), krovna organizacija slovenskih knjižničarjev podeljuje
svojim članom javna priznanja in nagrade za dosežene rezultate na področju knjižničarstva: Čopovo
diplomo; Čopovo plaketo in Čopova priznanja. Čopova diploma, Čopova plaketa in Čopova priznanja
so najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega
omena in prispevajo k napredku stroke. Tokrat smo ponovno izdali publikacijo z utemeljitvami
nagrajencev.

PUBLICISTIČNA DEJAVNOST
Izdajanje strokovnih publikacij
 Pripravljeno je bilo poročilo revije Knjižnica za 2018 in načrt dela 2019.
 Pripravljeno je bilo poročilo 2018 za ARRS .
 Poziv za tematsko številko revije.
 Izšla je številka revije.
 V tisku je številka revije Knjižnica.
 Spletna stran eKnjižnica se redno dopolnjuje in je bila prenovljena ter vključena v sklop strani
ZBDS
 Priprava novega tematskega poziva za avtorje
 Sestala sta se uredništvo in svet revije, kjer je bilo obravnavano letno poročilo o delu revije in
načrti za tekoče leto.
Revija Knjižnica je stalnica na področju publicistične dejavnosti Zveze bibliotekarskih društev
Slovenije. Pri tem projektu zelo dobro sodelujemo z Narodno in univerzitetno knjižnico, saj z njeno
pomočjo kandidiramo za sredstva na ARRS. Ob znanstveni in strokovni reviji Knjižnica pa sta
pomembni za naš prostor še dve, in sicer Potujoče novice in revija Štubidu.
Potujoče novice
V letu 2019 izdali dve številki revije Potujoče novice. Distribuiramo jih v vse slovenske splošne
knjižnice. Časopis je dostopen v e-obliki in tudi na spletni strani ZBDS.
Revija Knjižnica
V letu 2019 je uredništvo revije delovalo v naslednji sestavi:
Glavna urednica:
- Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana)
Odgovorni urednik:
- dr. Gorazd Vodeb (Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana)
Uredniški odbor:
- dr. Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica)
- mag. Doris Dekleva Smrekar (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani)
- dr. Anja Dular (Narodni muzej Slovenije, Ljubljana)
- Romana Fekonja (Zavod za šolstvo RS)
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-

dr. Primož Južnič, izr. prof. (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana)
- mag. Aleš Klemen (Mestna knjižnica Ljubljana)
- dr. Zdenka Petermanec (Univerzitetna knjižnica Maribor)
Mednarodno uredništvo:
- dr. Boris Bosančić, Oddelek za informacijske znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Osijeku
(Hrvaška),
- dr. Wolfram Horstmann, Državna in univerzitetna knjižnica Univerze v Göttingenu (Nemčija),
- dr. Sofija Klarin Zadravec, Narodna in univerzitetna knjižnica (Hrvaška),
- dr. Günter Mühlberger, Univerza v Innsbrucku (Avstrija),
- dr. Kornelija Petr Balog, Oddelek za informacijske znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v
Osijeku (Hrvaška),
- mag. Abigail Potter, Kongresna knjižnica (ZDA),
- dr. Sigrid Reinitzer, Univerzitetna knjižnica Graz (Avstrija),
- dr. Jurgita Rudžionienė, Inštitut za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, Fakulteta za
komunikacije, Univerza v Vilniusu (Litva),
- dr. Mirna Willer, Oddelek za informacijske znanosti, Univerza v Zadru in Oddelek za
informacijske znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Osijeku (Hrvaška)
Uredniški svet:
- Marjana Abe (Mestna knjižnica Ljubljana)
- dr. Jerneja Ferlež (Univerzitetna knjižnica Maribor)
- Polonca Kavčič, predsednica (Goriška knjižnica Franceta Bevka)
- Luana Malec (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper)
- mag. Magdalena Svetina-Terčon (Kosovelova knjižnica Sežana)
ZASTAVLJENI CILJI ZA LETO 2019:
Dolgoročni cilji (2018–2021):
 nenehna skrb za kakovost revije (prispevkov);
 povečevanje števila različnih sodelujočih avtorjev;
 skrb za širok vsebinski okvir, ki bo pokrival vsa področja delovanja v bibliotekarski stroki
(bibliotekarstvo, informacijska znanost in knjigarstvo z interdisciplinarnega in večdisciplinarnega vidika);
 izboljšanje promocije in marketinga revije ter posledično višanje lastnega prihodka (priprava
promocijskih gradiv – knjižna kazalka; pridobivanje sponzorjev; oglaševanje v drugih
publikacijah s področja bibliotekarske in informacijske ter sorodnih znanosti);
 izdajo mešanih številk s prispevki domačih in tujih avtorjev v tujem jeziku;
 javnosti zagotoviti postopen dostop (odvisno od pridobljenih dovoljenj) do zbirke celotnih
besedil člankov celotnega korpusa do sedaj izdanih letnikov v elektronski obliki;
 vključevanje v nove/dodatne mednarodne podatkovne baze (npr. Scopus, WoS itn.) ter skrb
za indeksiranje v podatkovnih zbirkah, v katere je revija že vključena.
Kratkoročni cilji na naslednjih področjih:
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Kakovost revije
 dosledno izvajati recenzijski postopek za vse znanstvene in strokovne prispevke ter poskrbeti
za usklajenost recenzentov glede upoštevanja kriterijev za ocenjevanje in razvrščanje
prispevkov;
 redni obseg revije bo namenjen v prvi vrsti znanstvenim in strokovnim prispevkom;
 v reviji mora biti najmanj 76 % prostora namenjenega znanstvenim prispevkom;
 z vključevanjem prispevkov tujih avtorjev doseči večjo mednarodno odmevnost revije;
 dosledno dopolnjevati znanstveno opremljenost prispevkov (tipologija članka, UDK, ključne
besede, izvleček v angleščini oziroma slovenščini – do 700 besed);
 revija bo izšla v štirih številkah, od katerih bo ena dvojna.
E-izdaja
 prenesti vse članke na Open Journal System (OJS) sistem;
 omogočiti e-dostop do zbirke celotnih besedil člankov, objavljenih pred letom 2000, z
individualno urejenimi avtorskimi pravicami; opredeliti pogoje rabe gradiv po licenci CC;
 e-Knjižnica bo ostala brezplačna in odprtodostopna (z embargom enega meseca);
 začeti izvajati elektronsko uredništvo z odprtokodnim sistemom OJS, in tako omogočiti večjo
preglednost in poenostavljene postopkov objavljanja (v reviji in na svetovnem spletu),
avtorjem pa omogočiti spremljanje statusa prispevkov;
 skrbeti, da bo e-različica revije hranjena v ustreznem repozitoriju;
 ažurirati povezave na celotna besedila v bibliografskih zapisih v vzajemnem katalogu sistema
COBISS.
Vsebina
 priprava tematske številke na temo »Knjižnične zgradbe in prostor«;
 priprava tematske številke na temo »Arhivi, knjižnice, muzeji«;
 uredništvo si bo prizadevalo aktivno iskati »nove« avtorje prispevkov, tudi izven Slovenije;
 objavljali bomo prispevke v slovenščini in tujih jezikih;
 skrbeli bomo za enakomerno pokritost strokovnih področij (bibliotekarstvo, informacijska
znanost in knjigarstvo z interdisciplinarnega in večdisciplinarnega vidika);
 večja vključenost vsebin iz različnih vrst knjižnic;
 večja interdisciplinarnost;
 spodbujali bomo predvsem objavljanje temeljnih in aplikativnih izvirnih znanstvenih in
preglednih znanstvenih prispevkov;
 skrbeli bomo, da bo slovenska strokovna javnost čim prej seznanjena s svetovnimi trendi v
bibliotekarstvu ter zadnjimi dognanji bibliotekarske in informacijske znanosti (kratki
znanstveni prispevki);
 večja skrb bo posvečena promociji bibliotekarskih znanstvenikov in strokovnjakov, zato bo
revija poskušala objavljati tudi biblio-biografske prispevke in recenzije znanstvenih in
strokovnih del;
 skrbeli bomo za razvoj slovenske bibliotekarske terminologije, tako da bomo spodbujali
objavo prispevkov, ki uvajajo nove strokovne termine.
Promocija revije
 promocija izdanih številk, njihove vsebine in avtorjev na svetovnem spletu, preko
promocijskih kanalov ZBDS in množičnih medijev;
 promocija na strokovnih srečanjih in konferencah;
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razširiti možnosti nakupa revije preko drugih (tudi spletnih) prodajnih mest (ZBDS publikacije
ipd.);
 udeležba enega od urednikov na mednarodnem strokovnem srečanju v tujini (predvidoma
ASIS&T Annual Meeting);
 razširjanje pomena revije v slovenskem prostoru ter pomoč članov Sveta in mednarodnega
uredništva pri pridobivanju novih člankov.
Pridobivanje sredstev
 uredništvo je poskušalo pridobiti čim več sredstev za izdajanje revije, zato smo se prijavljali
na vse ustrezne razpise in se povezovali z vsemi, ki so zainteresirani za sodelovanje,
objavljanje plačljivih oglasov ipd.
Obseg
 V letu 2019 smo načrtovali izdajo 4 rednih številk v obsegu vsaj 35 AP.
URESNIČITEV PROGRAMA IN CILJEV ZA LETO 2019
Obseg izdajanja
V 63. letniku so bile v skladu z načrtom doslej izdane 3 redne številke revije Knjižnica – ena tematska
dvojna številka (september 2019/1–2) in dve enojni številki (december 2019/3 in januar 2020/4). Bili
so uresničeni predvideni načrti glede realizacije izdajanja revije.
Preglednica 1: Statistika revije Knjižnica 63(2019), stanje 31. december 2019
Številke
v
letniku 2019

Št. prisp.
skupaj

Št.
znan.
prisp.

Znanstv.
AP

v

Št. strok.
prisp.

Strok. v AP

Ostali
prisp.

Ostalo v
AP

Št.
AP.
Skupaj

1-2

17

7

14,69

7

11,09

3

2,89

28,67

3

8

5

9,80

1

1,28

2

0,70

11,78

25

12

24,49

8

12,37

5

3,59

40,45

4
letnik 631

1

Upoštevane so številke 1–3. Številka 4 bo izšla v letu 2020.
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Preglednica 2: Statistika revije Knjižnica 44(2000) – 63(2019)
Letnik
in leto

44(2000)
45(2001)
46(2002)
47(2003)
48(2004)
49(2005)
50(2006)
51(2007)
52(2008)
53(2009)
54(2010)
55(2011)
56(2012)
57(2013)
58(2014)
59(2015)
60(2016)
61(2017)
62(2018)
63(2019)2

Št.
prisp. skupaj

Št.
znan. prisp.

30
28
38
30
42
45
35
33
35
21
38
45
41
22
24
29
33
30
28
25

Znanstv
AP.

19
16
20
19
20
18
16
20
14
11
20
27
29
13
15
19
18
16
17
12

Št. strok.
prisp.

30,43
33,10
31,95
30,07
29,67
22,65
42,95
28,86
43,06
41,09
26,50
27,25
30,74
32,18
30,28
28,04
24,49

11
12
18
11
9
19
11
13
13
8
5
12
9
6
5
5
5
7
4
8

Strok. v
AP.

10,50
9,04
15,28
10,08
14,30
12,17
7,96
3,91
10,76
12,45
9,00
4,01
5,47
5,99
8,09
6,08
12,37

Ostali
prisp.

3
13
8
8
11
8
2
15
8
4
3
4
5
10
2
7
5

Ostalo v
AP.

Št. AP.
Skupaj

1,65
8,33
1,75
1,46
2,58
1,49
0,50
6,00
0,76
0,80
1,10
1,96
1,90
3,32
0,59
2,41
3,59

43,09
37,26
49,85
42,58
50,56
48,99
41,61
46,55
36,31
50,41
39,20
54,50
44,32
36,60
33,21
38,11
41,51
46,63
36,53
40,45

Naklada, tisk in distribucija
Leta 2019 je naklada znašala 1.200 izvodov na tiskano številko, kar predstavlja nadpovprečno naklado
v primerjavi z drugimi subvencioniranimi revijami (npr. povprečna naklada subvencionirane
družboslovne ali humanistične revije je od 300 do 500 izvodov). Višina naklade je bila določena glede
na število naročnikov, ki jih je bilo decembra 2019 928. V letu 2019 je število naročnikov glede na
prejšnja leta (Preglednica 3) ostalo na isti ravni (795 članov ZBDS, 102 drugi posamezni naročniki, 31
naročnikov iz tujine (od tega 9 izvodov članom mednarodnega uredniškega odbora) in 16 obveznih
izvodov ter avtorski izvodi).
Preglednica 3: Število naročnikov 2006–2019
leto
2006
2007
2

št. naročnikov
1.345
1.340

Upoštevane so številke 1–3. Številka 4 bo izšla v letu 2020.
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leto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

št. naročnikov
1.316
1.364
1.435
1.399
1.355
1.260
1.154
1.161
1.106
1.101
1.092
928

Naklado smo nekoliko zmanjšali, saj se je zmanjšalo tudi število članov ZBDS. Preostali izvodi so bili
razporejeni na sledeči način: avtorski izvodi ne-članom ZBDS, 10 izvodov daru NUK po pogodbi o
soizdajateljstvu ter arhivski izvodi revije za promocijo in dodatno prodajo ter izmenjavo (cca. 30
izvodov). Poleg tega prejme po 1 izvod revije tudi vsak recenzent. Dodatne izvode uporabljamo v
promocijske namene. Število naročnikov sicer še naprej upada (Preglednica 3).
Za tisk in distribucijo revije skrbi tiskarna Dravski tisk. Uredništvo skrbi za ažuriranje baze podatkov o
naročnikih, ki jih posreduje tiskarni. Redne številke so bile natisnjene v mehki vezavi z zavihki (šivano
– lepljeno; format 160 x 235mm), ovitek s sijaj plastifikacijo (250 g mat premazni papir; tisk CMYK
4/1). V letu 2012 smo posodobili grafično podobo ovitka in notranjosti revije. Z vsakim novim
letnikom osvežimo grafično podobo ovitka.
Kakovost in vsebina
Pri oblikovanju revije so bili upoštevani vsi priporočeni standardi znanstvene opreme. Pri znanstvenih
in strokovnih prispevkih je bila izvedena anonimna recenzija, poleg tega je uredništvo vsak članek
dodatno pregledalo ter se odločilo o vsebinski in terminološki ustreznosti ter pomembnosti za širšo
bibliotekarsko stroko.
Revijo smo želeli vključiti tudi v bibliografsko zbirko Scopus. Pozitivno so nas ocenili pri sestavi
povzetkov, vsebini prispevkov in pokrivanju področja, negativno pa glede enakomerne znanstvene
kakovosti, citiranosti in mednarodnosti. Za vključitev lahko ponovno zaprosimo oktobra 2021.
Podobno kot pretekla leta je bila težnja uredniškega odbora usmerjena v spodbujanje prispevkov s
temeljnimi in aplikativnimi raziskavami, zlasti izvirnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki
temeljijo na daljših in poglobljenih raziskavah. Delež znanstvenih objav glede na obseg vseh objav je
bil 66 %.
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V tem letniku smo tudi skrbeli za preglednost navajanja slikovnega gradiva in grafičnih prikazov,
usklajene strukture celotnega prispevka, preglednost uredniškega statusa članka, poenostavljanje
administracije itn. Sproti smo posodabljali tudi kolofone in druge spremne strani revije. Uresničeni so
vsi načrti glede vsebine revije. Spodbujalo se je objavljanje prispevkov s temeljnimi in aplikativnimi
raziskavami, zlasti izvirnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki so temeljili na daljših in
poglobljenih raziskavah. S tujimi prispevki in tematskima številkama se je uresničil cilj razširitve kroga
avtorjev.
Posebej bi radi izpostavili tematsko številko 63(1–2) »Knjižnične zgradbe in prostor«. Poziv uredništva
za prispevke je naletel na izjemen odziv v strokovni javnosti. Rezultat je obsežna dvojna številka, ki
odslikava stanje in trende na tem področju. Objavili smo prispevke o arhitekturi knjižnic v 21. stoletju,
o načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic, načrtovanju prostorov visokošolskih knjižnic,
pripravi usmerjevalnega sistema, socialni vlogi šolskih knjižnic ter zelenih knjižnicah. Tretjo številko
sta pripravili gostujoči urednici Zdenka Semlič Rajh in Alenka Šauperl, vsebuje pa prispevke o praksah
pri obravnavi gradiva v arhivih, knjižnicah in muzejih ter o možnostih sodelovanja omenjenih
institucij. Četrta številka prinaša prispevke z različnih področij, npr. prispevek o informacijskem
vedenju pri uporabi mobilnih naprav, članek o upravljanju s starejšimi zaposlenimi ter sestavek o
popisu tiskarskih knjig iz 16. in 17. stoletja.
Uredništvo si je prizadevalo za enakomerno pokritost raziskovalnih področij. V okviru 63. letnika so
bili objavljeni naslednji prispevki:
63(1-2)
1. Tatjana Aparac-Jelušić, Sanjica Faletar Tanacković: Kaj so prinesli novi pristopi k arhitekturi
knjižnic v 21. stoletju?
2. Simona Resman, Marijan Špoljar, Aleš Klemen: Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže
splošnih knjižnic v mestnem okolju
3. Mateja Dovjak, Teja Koler Povh, Roman Kunič: Načrtovanje knjižnic v smeri kakovostnega
dela in izboljšane uporabniške izkušnje
4. Lejla Kodrić Zaimović, Tatjana Aparac-Jelušić: Izzivi oblikovanja programske zasnove za
sodobno univerzitetno knjižnico: na poti k novi Univerzitetni knjižnici Sarajevo
5. Teja Koler Povh, Mateja Dovjak: Vrednotenje kakovosti notranjega okolja visokošolske
knjižnice – primer knjižnice Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
6. Boža Janžekovič, Zorica Milinović: Knjižnični prostori in kakovost študija medicine na Univerzi
v Mariboru
7. Jerneja Ferlež, Jerneja Grašič, Boža Janžekovič, Vesna Lorenc, Valerija Pukšič, Klavdija Vnuk:
Nov usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor
8. Savina Zwitter, Sabina Usenik: Šolska knjižnica kot prostor za razvijanje socialnih veščin
9. Petra Škrjanc: Knjižnica – kulturno in socialno srce šole: praktični primer optimizacije prostora
šolske knjižnice Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid
10. Nina Levpušček Melinc: Knjižnica – kulturno in socialno srce šole: analiza učinkov optimizacije
prostora šolske knjižnice z vidika uporabnikov
11. Naja Kebe, Neža Podjavoršek: Z zelenimi knjižnicami do zelene prihodnosti: pregled stanja v
Sloveniji in po svetu
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12. Ana Zdravje, Marijana Korotaj: Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri
nas
13. Valentina Podgornik: Pomen knjižnice kot javnega prostora – knjižnica kot »tretji prostor«:
primer Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
14. Borut Osojnik: Saga o NUK 2
15. Nena Škerlj: Hoja med knjigami, pohajkovanje po knjižnici in Faldbakknova kaotična
gnezda knjig
16. Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
63(3)
1. Alenka Šauperl: Arhivi, knjižnice, muzeji
2. Ana Vukadin, Mirna Willer: Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i
muzejima: novi hrvatski kataložni pravilnik
3. Gordon Dunsire: Collaborating communities revisited
4. Veronika Mikulin Mervič: Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v
knjižnicah in arhivih
5. Branka Kerec Prekoršek, Zdenka Semlič Rajh, Miha Špiček, Alenka Šauperl: Fotografije v
arhivih, knjižnicah in muzejih
6. Aida Škoro Babić, Branka Kerec Prekoršek, Miha Špiček, Alenka Šauperl: Občutljivi osebni
podatki v gradivu arhivov, knjižnic in muzejev ter v podatkih o njem
7. Goran Zlodi, Dajana Batinić: Importance of digitization and integration of paper-based
documentation in museums: a preliminary report
63(4)
1. David Vogrin, Jedert Vodopivec Tomažič: Materialni in strukturni popis tiskanih knjig iz 16. in
17. stoletja iz kapiteljske knjižnice v Piranu
2. Tjaša Jug, Maja Žumer: Priložnosti in ovire metapodatkov na slovenskem knjižnem trgu
3. Urška Žunko, Zdenka Semlič Rajh: Poizvedovanje po online dostopnih arhivskih podatkovnih
zbirkah na primeru različnih tipov uporabnikov
4. Ksenija Rivo, Maja Žumer: Informacijsko vedenje študentov pri uporabi mobilnih naprav –
pregled raziskav
5. Vlasta Zabukovec, Polona Vilar, Romana Fekonja: Knjižnice v vrtcih: primer Slovenje
6. Suzana Štempfelj: Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v Mestni knjižnici Ljubljana
7. Matjaž Hočevar: Slovenske bibliografije v letu 2018
Revija je indeksirana v podatkovnih zbirkah:
-

DOAJ,
LISA (CSA),
LISTA (EBSCO),
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS),
ProQuest Research Library,
ProQuest Library Science,
IBZ.
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Prispevki v celotnem besedilu so prosto dostopni na spletni strani revije in v zbirkah podatkov LISA,
Google Scholar, dLib in COBISS+.
Spletna stran in dostop revije v elektronski obliki
V letu 2013 smo vzpostavili novo platformo revije na osnovi Open Journal System (OJS) (URL:
http://knjiznica.zbds-zveza.si/), kjer so dostopni članki s celotnim besedilom od leta 1997. V letu
2017 smo sklenili pogodbo z Znanstveno-raziskovalnim centrom SAZU, ki uredništvo omogoča
brezplačno gostovanje in uporabo platforme Open Journal System. ZRC SAZU je prevzel skrb za
dopolnjevanje in prevajanje sistema. Upravitelj OJS je prenesel vsebino revije s sistema, ki je bil
nameščen v NUK. Glavna urednica je uredila podatke o člankih, skupaj z odgovornim urednikom sta
poskrbela za ustrezno predstavitev revije in podporno dokumentacijo v slovenski in angleški različici
spletnega mesta. V okviru tega je bilo treba pridobiti še strežniški certifikat za domeno
(knjiznica.zbds-zveza.si). Spletno mesto revije deluje na novi platformi OJS od decembra 2017 dalje.
Prizadevamo si za zbiranje dovoljenj avtorjev za objavo prispevkov iz leta 1996. V skladu s tem poteka
tudi digitalizacija prispevkov. Elektronsko različico številk (PDF) smo poslali v NUK-ov sistem SVAROG
– Sistem za varno arhiviranje oddanega gradiva, ki se ga postavlja v dLib – Digitalno knjižnico
Slovenije. S tem smo zagotovili arhiviranje revije v ustreznem repozitoriju.
Promocija
Promocija je potekala aktivno preko ustnega razširjanja informacij, osebnih pogovorov s
potencialnimi novimi avtorji ter s spodbujanjem pisanja člankov na določene aktualne teme oziroma
problematiko. Revijo smo promovirali na strokovnih srečanjih. Promocijo smo izvajali tudi med
potencialnimi sponzorji, ki bi bili pripravljeni objaviti oglas v naši reviji.
Administracija in formalne posodobitve
Uredniško administracijo kot so sprejemanje člankov, usklajevanje dela z avtorji, koordinacija dela s
sodelavci revije, zasnova razpisov dovoljenja za objavo, načrti in poročila, priprava razpisov itn. sta si
delila odgovorni urednik in glavna urednica. Zasnova in izvedba administracije ter finančne zadeve so
potekale v sodelovanju s predsednico založnika ZBDS dr. Sabino Fras Popović in ravnateljico NUK
Martino Rozman Salobir ter ravnateljem Vilijem Lebanom (od avgusta 2019). Za bazo naročnikov,
pripravo avtorskih pogodb in pogodb o delu, objave na Svarog ter zbiranje dovoljenj avtorjev za
objavo starejših številk skrbi Polona Marinšek. Za naročilnice posebnih ponudb skrbi Martina Berčič.
Izobraževanje urednika
V letu 2019 se urednika nista udeležila izobraževanj.
Cenik revije
Cenik revije za leto 2019 je sprejel Svet revije in ga nato potrdil Upravni odbor ZBDS. V prvi polovici
leta 2019 so bili izplačani simbolični honorarji recenzentom ter honorarji avtorjem zadnje številke 62.
letnika. Ne izplačujemo več storitev katalogizacije, vloge za razpise, poročila, ključne besede in UDK.
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V letu 2019 je veljal naslednji cenik:
 33,00 EUR za posameznike
 7,00 EUR za upokojence in študente
 36,00 EUR za pravne osebe in naročnike iz tujine
Člani bibliotekarskih in sorodnih društev oziroma drugih pravnih oseb, ki so redni člani Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije, so naročnino poravnali s plačilom letne članarine. Naročnikom iz
tujine se dodatno obračunavajo stroški poštnine. Posebna ponudba (cena za 1 izvod): Cena starejših
številk za fizične in pravne osebe iz Slovenije ter naročnike iz tujine: 5,00 EUR + stroški poštnine (do
razprodaje zalog)
Cenik oglaševanja:
- velikost oglasa 11 × 19 cm: 400,00 EUR
- velikost oglasa 11 × 9,5 cm: 200,00 EUR
- velikost oglasa 5,5 × 9,5 cm: 100,00 EUR
Cenik izplačil avtorskih honorarjev (1 AP=16 AS, 1 AS = 1850 znakov s presledki):
POSTAVKA
do 1AP
nad 1AP dolžine oz. vsaka dodatna AP
recenzija članka (se obračuna konec leta v primeru
presežka/zadostnih sredstev)
prevod v angl. 1AP
prevod v slov. 1 AP
lektoriranje slovenščine AP
lektoriranje angleščina AP
uredniški honorar AP
priprava za tisk, 2 x korekture AP
administrativna dela

EUR / AP
300,00 (bruto)
100,00 (bruto)
100,00 (neto)
290,00 (bruto)
240,00 (bruto)
45,00 (bruto)
50,00 (bruto)
št. AP * 0,2 * 300,00 (bruto)
AP * 9,5 * 2 (bruto)
7,00 EUR neto/uro

Sodelavci revije
Pri nastanku 62. letnika revije in izvedbi programa revije v letu 2019 so aktivno sodelovali:
 Damjana Vovk (glavna urednica)
 dr. Gorazd Vodeb (odgovorni urednik)
 dr. Sabina Fras Popović (pogodbe, usklajevanje dela z ZBDS itn.)
 Martina Rozman Salobir, Vilijem Leban(usklajevanje dela s sozaložnikom NUK)
 Polona Marinšek in Eva Potisek (ažuriranje baze naročnikov, priprava nalepk naslovnikov za
distribucijo, urejanje arhiva revije, pridobivanje dovoljenj avtorjev za digitalizacijo starejših
letnikov, priprava avtorskih pogodb, skrb za arhiv revije)
 Tina Petrovič, Urška Drofenik (lektorici za slovenski jezik)
 Renata Petrušić (lektorica za hrvaški jezik)
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Irena Sešek (lektorica in prevajalka v angleški jezik)
mag. Špela Razpotnik in Mojca Trtnik (bibliografska obdelava člankov v COBISS in UDK)
mag. Špela Razpotnik (vzdrževanje spletnega mesta revije)
Martina Berčič (sprejemanje in urejanje naročil za posebne izdaje v okviru ponudbe publikacij
ZBDS)
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FINANČNO POROČILO 2019
PRIHODKI
1.
2.
3.
4.
5

ZBDS
KNJIŽNICA
KALANOV SKLAD
STEPIŠNIKOV SKLAD
HARTMANOV SKLAD
SKUPAJ PRIHODKI

104.804,37
34.272,25
5.930,25
1.390,81
4.912,59
151.310,27

ZBDS
KNJIŽNICA
KALANOV SKLAD
STEPIŠNIKOV SKLAD
HARTMANOV SKLAD
SKUPAJ STROŠKI
RAZLIKA MED PRIHODKI
IN ODHODKI
od tega za :
Knjižnico
Kalanov sklad
Stepišnikov sklad
delovanje ZBDS
Hartmanov sklad
Skupaj za prenos v leto 2020

79.629,17
30.900,82
2.850,00
0,00
0,00
113.379,99

STROŠKI
1.
2.
3.
4.
5.

37.930,28
3.371,43
3.080,25
1.390,81
25.175,20
4.912,59
37.930,28

FINANČNI OBRAČUN ZBDS
PRIHODKI

Znesek

1.

Prenos prihodkov iz leta 2018

24.424,34

2.

Ministrstvo za kulturo

37.000,00

3.

Članarina ZBDS

10.580,00

4.

Prodaja publikacij

5.

Prihodki od obresti

5.

Prihodki od kotizacij

826,00
3,27
21.006,50
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6.

Prih. sponzorjev

10.250,00

7.

Prihodki od dohodnine-donacije fizičnih oseb
SKUPAJ PRIHODKI

714,26
104.804,37

STROŠKI
Št. konta

Naziv konta

Znesek

1.
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Mat.stroški,promocijski mat.

2.886,70

2.

4103

tisk publikacij

5.177,07

4.

41040

oblikovanje,oblik.realizacija

4.286,79

5.

41050

najem dvoran,opreme za posvet.

2.635,20

8.

41052

pogostitev

9.289,30

9.

41053

stroški org.posvetovanja

3.174,50

10. 4109

moderiranje,nastopi

1.982,00

11. 41091

stroški predavanj

3.711,00

14. 4110

prevozne storitve

2.930,29

16. 4112

poštne storitve

311,45

17. 4150

bančna provizija

578,14

18. 4162

stroški računovodstva

20. 4166

fotokopiranje

21. 4171

reklama

22. 4181,4182

avtorski honorarji,podj.pogodbe

20.417,99

23. 4183

povračila stroškov članom

10.049,34

24. 4196

kotizacije

3.781,59

25. 4800

članarine združenjem

1.901,00

26. 8100

davek od pridobitne dejavnosti

5.273,58
27,90
1.183,40

SKUPAJ STROŠKI

31,93
79.629,17

Razlika za prenos v leto 2020

25.175,20
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REVIJA KNJIŽNICA
PRIHODKI
1.

Prenos prih. iz l. 2018

3.236,39

2.

Prihodek iz članarin

5.500,00

3.

Min. za kulturo

4.

Prodaja revije,publikacij

3.564,00

5.

Refundacija NUK

8.971,86

13.000,00

SKUPAJ PRIHODKI

34.272,25

STROŠKI
št. konta

Naziv konta

1.

4103

tisk publikacij

9.226,77

2.

41040

oblikovanje

2.705,00

3.

4162

Računovodske storitve

2.222,14

4.

4163

Stroški lektoriranja

6.

418,4182

avtorski hon.podj.pog.

7.

4183

povračila stroškov članom

SKUPAJ STROŠKI

304,85
16.212,66
229,40
30.900,82

R A Z L I K A za prenos v leto 2020

3.371,43

KALANOV SKLAD
PRIHODKI
1.

Pren. prih. iz leta 2018

4.570,25

2.

Članarine 2019

1.360,00

3.

Ministrstvo za kulturo

0,00

SKUPAJ PRIHODKI

5.930,25

STROŠKI
Št. konta

Naziv konta

1.

4053

Dekoracija

0,00

2.

4060

Pis.mat.

0,00
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3.

4109

Moderiranje,nastopi

4.

4140

Potni stroški

5.

4163

Nagrade

850,00
0,00
2.000,00

SKUPAJ STROŠKI

2.850,00

RAZLIKA za prenos v leto 2020

3.080,25

STEPIŠNIKOV SKLAD
PRIHODKI
1.

Pren. prih. iz leta 2018

800,81

2.

Članarine 2019

590,00

SKUPAJ PRIHODKI

1.390,81

STROŠKI
1.

4103

0,00
Tisk publikacij

0,00

SKUPAJ STROŠKI

0,00
RAZLIKA za prenos v leto 2020

1.390,81

HARTMANOV SKLAD
PRIHODKI
1.

Prenos prih.iz leta 2018

1.

5% kotizacij od kongresa

4.119,09
793,50

SKUPAJ PRIHODKI

4.912,59

STROŠKI
1.

0,00

Štipendije

0,00

SKUPAJ STROŠKI

0,00

RAZLIKA za prenos v leto 2020

4.912,59
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2019

1. Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS33-2016), z
Zakonom o društvih, z Zakonom od DDV in v skladu s Pravilniku o pridobitni in nepridobitni
dejavnosti. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah
vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Pri pripravi so upoštevane temeljne
računovodske predpostavke: časovna neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek
poslovnega dogodka. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela:
previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

2. Pravni položaj zveze društev
Društvo: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Skrajšano: ZBDS
Sedež: Ljubljana, Turjaška 1
Organizacijska oblika: zveza društev
Akt o ustanovitvi: Statut
Registracija:
ZBDS je bila ustanovljena 11. 5. 1984; register društev – Upravna enota Ljubljana – štev. 731
Po odločbi št. 026-40/99/15 od 22.6.2005 društvo deluje v javnem interesu na področju kulture
Glavna dejavnost zveze društev: dejavnost strokovnih združenj knjižničarjev
Predsednica društva: Dr. Sabina Fras Popović
Organi društva: občni zbor, upravni odbor, izvršni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče.

BILANCA STANJA
Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne vrednosti in
posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot
posledico amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko
med nabavno in odpisano vrednostjo.
V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in
vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Kasneje
nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno
vrednost, če le povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.
Amortizacija: osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun
amortiziranja. Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno
sredstvo in se med obračunskim letom ne spreminjajo. Uporabljene amortizacijske stopnje ne
presegajo davčno priznanih stopenj. Osnovna sredstva so že vsa odpisana in nimajo knjigovodske
vrednosti.
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Dolgoročne terjatve in finančne naložbe
Društvo nima dolgoročnih terjatev in finančnih naložb.
Zaloge
Društvo v svojih knjigah ne izkazuje zalog, saj vse nabave ob nakupu knjiži na stroške.
Terjatve do članov in kupcev
31.12.2019 društvo izkazuje terjatve do kupcev v višini 60,00 € in 1.649,00 € kot plačilo predujma za
European Bureau OF LIBARY.
Druge kratkoročne terjatve
31.12.2019 ima društvo 365,55 € preplačila davka od dohodka pravnih oseb iz pridobitne dejavnosti.
Druge kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe
Društvo nima kratkoročnih terjtev in finančnih naložb.
Denarna sredstva na računu
31.12.2018 društvo izkazuje na transakcijsem računu pri NLB 41.765,48 €.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Društvo nima kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev.
Društveni sklad
31.12.2019 društvo izkazuje društveni sklad v višini 37.930,28 €, od tega za revijo Knjižnica 3.371,43
€, za Kalanov sklad 3.080,25 €, za Stepišnikov sklad 1.390,81 €, za delovanje zveze in njenih teles
25.175,20 € in za Hartmanov sklad 4.912,59 €.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Društvo nima rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev.
Dolgoročni dolgovi
Društvo nima dolgoročnih dolgov.
Kratkoročni dolgovi do članov in dobaviteljev
31.12.2019 društvo izkazuje kratkoročne dolgove do dobaviteljev v višini 4.698,99 €.
Drugi kratkoročni dolgovi
Društvo izkazuje kratkoročno obveznost do 1.011,39 € do članov za potne stroške in avtorske
pogodbe, obveznost do davka od dobička iz pridobitne dejavnosti 99,37 € ter 100,00 € iz naslova
plačanih predujmov.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Društvo nima pasivnih časovnih razmejitev.
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
Odhodke društva predstavljajo :
Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški nastali v poslovnem letu, evidentirani po naravnih vrstah
kot so stroški materiala, stroški storitev, amortizacija...
Celotni prihodki za leto 2019 znašajo 114.159,39 €.
Prihodke društva predstavljajo:
1. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev (Ministrstvo za kulturo, ARRS / Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) 50.000,00 €
2. Članarine in prispevki članov 18.030,00 €
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3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev 45.411,86 €
4. Finančni prihodki - obresti od sredstev na vpogled 3,27 €
5. Donacija od dohodnine 714,26 €.
Celotni odhodki iz dejavnosti društva 113.348,06 € .
V letu 2019 smo ustvarili 811,33 € presežka prihodkov nad odhodki.
Poročilo sestavil:
Računovodja:
Marjeta Triler

42

Priloga: Poročila strokovnih sekcij pri ZBDS

SEKCIJA ZA SPLOŠNE KNJIŽNICE

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA
ZA LETO 2019
Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS vsebinsko sodeluje z 58 splošnimi knjižnicami v Sloveniji, od
katerih je 10 osrednjih območnih in 48 osrednjih knjižnic. V letu 2018 so imele omenjene splošne
knjižnice še 273 krajevnih knjižnic, 13 bibliobusov (s 719 postajališči) in 92 postajališč premičnih
zbirk3. Sekcijo vodi izvršni odbor, ki ga v mandatnem obdobju 2017–2021 zasedajo:
Predsednica:
Maja Vunšek, Mestna knjižnica Kranj
Članice IO:
Urška Orešnik, podpredsednica Sekcije za splošne knjižnice, Knjižnica Logatec
Petra Kovič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Urška Lobnikar Paunović, Valvasorjeva knjižnica Krško
Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
mag. Breda Podbrežnik Vukmir, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Sekcija za splošne knjižnice:
 promovira dejavnost splošnih knjižnic in širi zavest o pomenu knjižnične dejavnosti v sodobni
slovenski družbi,
 pospešuje strokovni razvoj splošnih knjižnic ter povezuje knjižničarje v nacionalnem in
mednarodnem okolju,
 skrbi za ugled bibliotekarske stroke in knjižničarjev.
Svoje poslanstvo uresničuje tako da:
 organizira promocijske akcije in obvešča javnost o dejavnostih knjižnic,
 organizira izobraževanja in spodbuja izmenjavo dobrih praks,
 spodbuja razvoj storitev za uporabnike s posebnimi potrebami,
 vzpostavlja sodelovanje in partnerstva med knjižničarji in z različnimi organizacijami v
lokalnih skupnostih,
 informira knjižničarje in spodbuja njihovo medsebojno komunikacijo.
1. REDNO DELO

Članice IO Sekcije za splošne knjižnice smo se sestale na 2 rednih sejah in opravile 1 dopisno sejo.
Prva redna seja je bila vsebinsko namenjena organizaciji Dneva dobrih praks. Odločile smo se, da
3

https://cezar.nuk.uni-lj.si/ <27. 09. 2019>
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bomo dan, kljub trem dobitnicam nagrade Združenja za najboljši projekt, organizirale v Kopru. Na seji
smo sestavile časovnico za tekoče leto, okvirno smo določile datume, kraje in izvajalce. Druga redna
seja je bila namenjena dvema glavnima temama in sicer vsebini in organizaciji delavnice za pretok
znanja in vsebini Programa dela za leto 2020. Na dopisni seji smo potrdile končno obliko Programa
dela za naslednje leto. Veliko dogovorov je potekalo neformalno, po elektronski pošti. Vse zapisnike
sej in glasovnice dopisnih sej hrani v e-arhivu Sekcije za splošne knjižnice predsednica, Maja Vunšek.
Predsednica se je udeleževala sej strokovnega odbora ZBDS, izpeljala dogovore in organizacijo vseh
akcij Sekcije in aktivno sodelovala s predsednicami drugih sekcij pri ZBDS. Sproti ureja arhiv Sekcije in
adresar članov Sekcije. Članice IO Sekcije so sodelovale pri izvedbi akcij Sekcije (npr. kot
moderatorke), nekatere tudi z aktivno udeležbo (aktivno sodelovanje na dobrih praksah, prispevek
na kongresu, sodelovanje v programskem odboru na Hravškem). Vse objavljamo na FB strani Sekcije.
Sekcija promovira in oglašuje svoje akcije neposredno preko elektronske pošte 174 članom in preko
FB strani Sekcije, kjer ima 232 sledilcev.
2. STROKOVNO DELO

a) Knjižničar – knjižničarju: Dan dobrih praks – petič
Dan dobrih praks je že uveljavljen dogodek, ki ga organizira Sekcija za splošne knjižnice v sodelovanju
z Združenjem splošnih knjižnic. Namen srečanja je izmenjava mnenj in povezovanje v stroki. Vsebina
dneva izhaja iz nagrad, ki jih Združenje vsako leto podeli za najboljše projekte splošnih knjižnic.
Nagrajeni in drugi kvalitetni prijavljeni projekti so za Sekcijo izhodišče za oblikovanje programa Dneva
dobrih praks. Za morebitno dopolnitev tematskih sklopov Sekcija na lastno pobudo povabi k
sodelovanju tudi kolegice in kolege, ki v svojih knjižnicah izvajajo kaj zanimivega kar ni bilo med
prijavljenimi projekti.
10. maja 2019 smo članice Izvršnega odbora Sekcije za splošne knjižnice uspešno izvedle že peto
tradicionalno srečanje splošnih knjižničarjev z naslovom »Knjižničar – knjižničarju petič: DAN DOBRIH
PRAKS«. Letošnjo prireditev smo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper izpeljali v
prostorih Pretorske palače v Kopru. Program srečanja smo članice osnovale z Združenjem splošnih
knjižnic (ZSK), oblikovale smo ga iz nabora vseh projektov, s katerimi so se splošne knjižnice prijavile
na razpis ZSK za izbor najboljših projektov v letu 2018. Projekte smo razdelile v štiri tematsko
zaokrožene sklope:
•
Plemenitimo - standardne naloge, kot so hramba zapuščin in oblikovanje kulturnih
programov, lahko v knjižnicah oplemenitimo in javnosti predstavimo v drugačni, privlačnejši luči - to
sta vsaka na svoj način storili knjižnici v Velenju in Grosupljem;
•
Zeleni prsti - trendu ekološkega načina življenja, ki bo svet ohranil tudi zanamcem, se
približujejo tudi knjižnice po vsem svetu - na slovenskih tleh sta se zeleno obarvali knjižnici v Ormožu
in Šentvidu;
•
Branje je pustolovščina - v knjižnicah vedno znova razvijamo nove poti, da bi mlade pritegnili
k branju - še posebej zanimive in atraktivne poti so na tem področju tlakovale knjižnice iz Slovenske
Bistrice, Laškega in Kopra;

44

•
Knjižnica za vse - s številnimi in raznolikimi programi se v knjižnicah trudimo vključevati
različne ciljne skupine uporabnikov; od priseljencev, ki težko ohranjajo stik z domačo besedo in
drugih ranljivih skupin, do družin, ki so osnovne celice ljubezni do branja. Inovativne projekte
vključevanja so predstavile knjižnice iz Novega mesta, Ljutomera in Kranja.
Svoje projekte je predstavilo 10 splošnih knjižnic, dogodka se je udeležilo 90 udeležencev,
promovirale smo ga na FB strani Sekcije za splošne knjižnice.
S tradicionalnimi Dnevi dobrih praks skušamo v Sekciji za splošne knjižnice spodbujati pretok
praktičnega znanja, izmenjavo mnenj in povezovanja v stroki, s tem pa tudi nadaljnji kakovostni
razvoj stroke, zlasti na področju dela z uporabniki. Letošnjega srečanja se je udeležilo devetdeset
splošnih knjižničarjev iz vse Slovenije, kar daje slutiti, da smo vsebinsko in organizacijsko na pravi poti
in velja tovrstna srečanja organizirati tudi v prihodnje.

Knjižničar – knjižničarju petič: dan dobrih praks 2019
Foto: arhiv Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper

b. Udeležba na strokovnih dogodkih
IFLA 2019
V Programu za leto 2019 je bila predvidena udeležba dveh članic IO Sekcije na eni izmed vsebinsko
zanimivih knjižničarskih konferenc v Evropi.
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ZBDS je omogočila članici IO, Urški Orešnik, udeležbo na konferenci IFLA, ki je potekala od 24. do 30.
8. 2019 v Atenah. Konferenca je ponudila vpogled v aktualno knjižničarsko dejavnost po vsem svetu.
Pomembna novost je bil izid nove Ifline strategije 2019-2024 in predstavitev nove Ifline spletne
strani. Konferenca je bila lepa priložnost za navezovanje stikov z drugimi knjižničarji in društvi širom
sveta in izmenjavi izkušenj. Članica se je udeležila tudi ogleda treh atenskih knjižnic. O udeležbi na
konferenci je poročala na Kongresu ZBDS v Mariboru, 27. 9. 2019. Predvidoma bo objavila tudi
poročilo v Knjižničarskih novicah.

Urška Orešnik in Urška Bonin na IFLI 2019; udeleženci iz celega sveta
Foto: arhiv Urške Orešnik

Kongres ZBDS
Knjižnice – obvladovalke podatkov?
Kongres ZBDS je potekal od 25. do 27. 9. 2019, na IZUMu, v Mariboru. Na kongresu je od članic IO
Sekcije aktivno sodelovala Urška Orešnik, ki je s prispevkom predstavila svojo udeležbo na IFLI 2019, v
Atenah.

Foto: dr. Sabina Fras Popović
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Sodelovanje z NSK in HKD
V Plitvicah je od 2. do 4. oktobra 2019 poteklo 12. posvetovanje za splošne knjižnice v Republiki
Hrvaški – z mednarodnim sodelovanjem.
Organizator posvetovanje je bila Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb, soorganizatorja pa Hrvaško
knjižničarsko društvo in Samostalna narodna knjižnica Gospić. Že drugič sta bila kot partnerja k
sodelovanju povabljeni Narodna in univerzitetna knjižnica in Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS. Kot
predstavnica Sekcije je v programskem odboru sodelovala članica IO, Urška Lobnikar Paunović,
predstavnika Narodne in univerzitetne knjižnice sta bila Milena Bon in dr. Gorazd Vodeb.
Glavna tema posvetovanja so bile Spremembe v splošnem knjižničarstvu – resničnost, potrebe in
sodobni trendi. Namen posvetovanja je bil vpogled v teoretična in praktična vprašanja, povezana z
zakonodajnimi in strateškimi dokumenti na področju splošnih knjižnic in sodobnimi modeli, trendi v
razvoju in povezovanju splošnih knjižnic, vzpostavljanje tesnejšega sodelovanja pri pripravi strateških
dokumentov na področju splošnih knjižnic z državami članicami EU ter predstavitev tujih praks in
priložnosti za boljše poznavanje in medsebojno sodelovanje na mednarodni ravni. Vsebina je bila
skozi vabljena predavanja, pecha kucha predavanja, posterje in promocijske filme predstavljena v
petih podtemah: funkcionalna mreža SK - razvoj v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi pravili in
standardi stroke, vloga zakonskih in podzakonskih dokumentov v knjižničarstvu kot delu strateškega
razvoja družbe kot celote, strateški dokumenti za razvoj knjižnične dejavnosti - prepoznavanje
potenciala splošnih knjižnic, neproračunska sredstva in sredstva EU za splošne knjižnice ter sodobne
splošne knjižnice kot večnamenska središča lokalne skupnosti. Med vabljenimi predavanji sta bili tudi
dve iz Slovenije. Gorazd Vodeb je predstavil slovenska Strokovna priporočila in standarde za splošne
knjižnice (2018-2028), Breda Podbrežnik Vukmir je predstavila uporabo novih standardov pri
načrtovanju strateškega načrta Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Na posvetovanju je bila
predstavljena tudi nova sekcija, ki so jo organizatorji poimenovali Knjižničarski filmski festival. V tem
sklopu je bilo predstavljenih 18 filmov (8 iz Slovenije), v katerih so knjižnice promovirale svoje
dejavnosti. V dobro obiskani posterski sekciji je bilo predstavljenih 10 posterjev.
Na posvetovanju je bilo zaznati velik primanjkljaj hrvaških knjižnic, ki nimajo enotnega knjižničnega
sistema. Začeli so uvajati enotne standarde za splošne knjižnice, enotno zbiranje podatkov za
statistiko, smernice za izgradnjo knjižnične zbirke. Po drugi strani pa imajo na bibliobusu VR
tehnologijo, s pomočjo katere uporabljajo aplikacijo, ki jo je vsebinsko naredila knjižnica in 3D
tiskalnik. Hrvati so ponosni tudi na prvo »sončno knjižico« na katero so pritrdili sončne celice. V 10-ih
letih se bo knjižnica samooskrbovala z elektriko. Pri nakupu bibliobusov so v sodelovanju z
Ministrstvom za kulturo našli način financiranja, ki bo denar črpal iz sredstev Evropskega socialnega
sklada. Udeleženci posvetovanja so si ogledali Nacionalni park Plitvice, Samostalnu narodno knjižnico
Gospić in Memorialni center Nikola Tesla.

47

Programski odbor in nagrajenci Sekcije za film; nastop mag. Brede Podbrežnik Vukmir
Foto: arhiv Urške Lobnikar Paunović

c. Praktična delavnica za pretok znanja
14. novembra 2019 smo izvedli drugo enodnevno delavnico za
pretok znanja. Tokratna tema delavnice je bila infografika. Kaj je
infografika? Infografika oziroma informacijska grafika nam
omogoča, da podatke, ki so bolj suhoparni, s pomočjo grafičnih
elementov naredimo zanimive za obiskovalce. S pomočjo
infografik nastanejo vsebine, ki jih uporabniki družbenih omrežij
radi delijo med seboj. Bliža se konec leta in knjižnice bodo s
pomočjo statističnih podatkov ugotavljale ali so bile v preteklem
letu uspešne ali ne. Nekatere uspešne ugotovitve bodo knjižničarji
z novo osvojenim znanjem o infografiki na vizualno prijeten način
posredovali tudi svojim uporabnikom.
Delavnico je izvedla zunanja predavateljica, Katja Sket, za podjetje
SAMINO d.o.o. Za udeležbo na delavnici je bilo potrebno
poravnati kotizacijo. Delavnico smo izvedli v sodelovanju z Mestno
knjižnico Kranj, ki je nudila prostor, pripomočke in kader. Razpisali
smo 30 mest, ki so bila vsa zasedena, kar potrjuje pravilno
odločitev o temi in njeno aktualnost. Po delavnici so vsi
udeleženci prejeli kratek vprašalnik. Odgovore predstavljamo kar
v naučeni obliki, torej infografiki, ki jo je pripravilo podjetje
SAMINO d.o.o.
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Delavnica o infografiki v Mestni knjižnici Kranj
Foto: Maja Vunšek in Ajda Samec
3. PROMOCIJA SEKCIJE

Facebook profil

Sekcija za splošne knjižnice ima od leta 2018 svojo FB stran. Trenutno nam sledi 232
ljudi. V letošnjem letu smo spremenile profilno sliko, ki je po novem bolj v barvah ZBDS in s katero
komuniciramo preko FB in Gmaila. To seveda ni logotip sekcije, je pa prepoznavni »emotko«, ki ga je
oblikovala članica IO, Urška Orešnik. Vse članice IO na FB strani Sekcije objavljamo zanimive vsebine o
knjižničarstvu doma in po svetu. Delimo tudi vsebine povezane z ZBDS in drugimi knjižničarskimi
organizacijami.
4. ZAKLJUČEK

Sekcija za splošne knjižnice je v letu 2019 opravila vse zastavljene naloge, ki so bile del programa. Dan
dobrih praks je preizkušena izmenjava idej med splošnimi knjižničarkami in knjižničarji, promocija
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dobrih projektov in predvsem zmagovalne knjižnice v njenem lokalnem okolju in regiji. Prenos znanja
in organizacija ponovnega delavniškega druženja je nekaj nujno potrebnega v naši stroki in
popolnoma premalo izkoriščenega. Temo letošnje delavnice smo naknadno spremenile, saj se želimo
z organizacijo delavnic odzivati na trenutne potrebe in primanjkljaje znanja v stroki. Na praktični
delavnici se posameznik nauči novih veščin in znanj. Vse to lahko takoj uporabi pri svojem del. Tako
knjižničarji povečujemo svoje sposobnosti, spretnosti, smo bolj konkurenčni in dajemo uporabnikom
več kot od nas pričakujejo. Praktične delavnice so nujne predvsem zaradi hitrega razvoja tehnologij,
zaradi drugačnih zahtev naših uporabnikov in zaradi višanja naše strokovne samopodobe v odnosu do
njih.
V Sekciji si želimo ohranjati praktične delavnice za prenos znanja in upamo, da jih bodo knjižničarke in
knjižničarji prepoznali kot dodano vrednost svojemu poklicnemu razvoju.
Zapisala:
Maja Vunšek
predsednica Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS
Na dopisni seji z dne 4.11.2019
smo člani IO Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS sprejeli sledeče

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA ZA LETO 2019
UVOD:

Sekcijo za specialne knjižnice vodi izvršni odbor, ki ga od leta 2018, sestavljajo predsednica Barbara
Kavčič in člani Violetta Bottazzo, mag. Dobroteja Praznik Bračič, mag. Gregor Ilaš in David Ožura; v
letu 2019 se nam je pridružila še Mira Sedmak.
Sekcija za specialne knjižnice združuje skoraj 100 specialnih knjižnic, ki delujejo na zelo raznolikih
področjih in združuje 160 ljudi, ki v teh raznolikih specialnih knjižnicah delujejo. V večini knjižnic
(70%) je zaposlen do 1 knjižničar. Takšna organiziranost močno vpliva na naravo dela in količino
opravljenega dela. Namen sekcije je združevanje specialnih knjižnic in spodbujanje strokovnega
razvoja ter kolege v specialnih knjižnicah opremiti s potrebnimi dodatnimi znanji in morebitnimi
novimi orodji, ki jim bodo v konkretno pomoč pri vsakodnevnem delu. Ker je večina kolegov v
knjižnicah samih, je tudi zelo težko organizirati dogodke, ki bi združevala kar se da največ kolegov in
jim tako tudi nudili najučinkovitejšo podporo in skrbeli za strokovni razvoj specialnega knjižničarstva
na Slovenskem.
1. REDNO DELO
SESTANKI

IO SSK se je sestal na dveh sejah in sicer 4. 2. 2019 in 16. 10. 2019. Program dela za leto 2020 je bil
sprejet na dopisni seji 4.11.2019. Letno poročilo za leto 2020 je bilo sprejeto na isti dopisni seji.
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Zaradi delovnih obveznosti je bilo opravljeno večje število telefonskih razgovorov in dogovorov po
elektronski pošti. Opravljenih je bilo tudi več posameznih konzultacij v različnih zasedbah.
Komunikacija je vseskozi potekala tekoče in se je izkazala za učinkovito. Zapisniki sej so dostopni v
arhivu sekcije.
2. STROKOVNO DELO

Dan specialnih knjižnic z naslovom »Spremembe naš vsakdanjik« (30. 5. 2019; Narodni
muzej, Metelkova 2, Ljubljana)
Organiziranje tradicionalnih strokovnih dogodkov je ključno za dolgotrajen in kontinuiran uspeh. Za
takšnega se vedno znova izkaže tudi Dan specialnih knjižnic.


Letošnji dogodek je v dveh zelo različnih sklopih učinkovito nagovoril udeležence, saj se je razvila
razgibana debata in ponudila dober uvid v dejansko stanje in potrebe zaposlenih v specialnih
knjižnicah. Kolegi so s konstruktivnimi predlogi sodelovali tudi pri anketi na podlagi katere deloma
tudi oblikujemo program delovanja Sekcije za specialne knjižnice.
Tudi letos smo v svojo sredo povabili kolega iz tujine. Tokrat nam je o kritičnem razmišljanju in
pomenu zavedanja tehnologije v našem vsakdanu predaval izredni profesor iz Univerze v Sarajevu dr.
Mario Hibert. Srečanje se je nadaljevalo s predavanje delovnega psihologa g. Jenka, ki je odlično
osvetlil pomen komunikacije in kakšne strategije uporabiti za uspešno komunikacijo na delovnem
mestu.
V nadaljevanju je svoj prispevek s posebnim poudarkom na pomembnosti raziskovanja v praksi
predstavila dr. Merčun Kariž iz Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. V
nadaljevanju pa so bili predstavljeni Strokovni standardi za specialne knjižnice. Še posebej veliko
pozornosti je poželo predavanje dr. Šušteršiča, ki je predstavil praktični vidik implementacije.
Dogodka se je udeležilo 55 udeležencev. Vsi stroški dogodka so znašali 440 EUR.
Program Dneva specialnih knjižnic, zloženka in slike z dogodka so v prilogi.

 Sodelovanje z raziskovalko dr. Amy VanScoy pri izvedbi 2 raziskav.
Profesorica dr. Amy VanScoy je k sodelovanju pri izvedbi raziskave o referenčnem vedenju
knjižničarjev povabila predsednico Sekcije za specialne knjižnice, Barbaro Kavčič. Raziskava je bila
izvedena v juniju 2019 v vseh vrstah knjižnic s t.i. Q-method. Rezultati bodo predstavljeni v
mednarodni znanstveni publikaciji. V raziskavi so sodelovali še knjižničarji iz ZDA in JAR.
Druga raziskava pa se je osredotočala na specialne knjižničarje. Izvedeni so bili poglobljeni intervjuji o
referenčnem delu specialnih knjižničarjev v Sloveniji in ZDA. Predavanje s predstavitvijo rezultatov je
bilo prijavljeno na konferenco LIDA 2020.
 Izdaja strokovnih standardov za Specialne knjižnice
Konec maja je bila izdana knjižna oblika Strokovnih standardov za specialne knjižnice, ki je bila v
začetku poletja distribuirana vsem udeležencem Dneva specialnih knjižnic, ki so izkazali zanimanje.
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 Aktivna udeležba na Kongresu ZBDS (Maribor, 25.-27.9.2019)
Podano je bilo poročilo o udeležbi na konferenci LIBER v Dublinu. Na predstavitvi je bilo podano
izčrpno poročilo o konferenci LIBER. Podana predstavitev (.ppt) je bila oblikovana tako, da se lahko
uporablja samostojno saj je opremljena s hiperpovezavami na snemana predavanja in predstavitve
ter članke, ki bi utegnile zanimati tudi druge kolege s področja. Predstavitev je dostopna na povezavi
http://www.zbds-zveza.si/kongres2019/data/29_Kavcic_Kongres_ZBDS_2019.pdf.


Aktivna udeležba na 16. Dnevih specialnih in visokošolskih knjižnic Hrvaške (Lovran,
15.-18.5.2019)
Na konferenci sta s prispevkom o Strokovnih standardih za specialne knjižnice sodelovali predsednica
Sekcije za specialne knjižnice Barbara Kavčič in članica IO Sekcije za specialne knjižnice Violetta
Bottazzo.
 Aktivna udeležba na 16. Srečanju Srbskih knjižničarjev (Beograd, 12.-13.12.2019)
Na konferenci bosta s prispevkom o Strokovnih standardih za specialne knjižnice sodelovali
predsednica Sekcije za specialne knjižnice Barbara Kavčič in članica IO Sekcije za specialne knjižnice
Violetta Bottazzo.
 Aktivna udeležba na srečanju SEALL (Mostar, 14.-15.6.2019)
Članica IO Sekcije za specialne knjižnice Violetta Bottazzo je na Strokovnem srečanju Pravnih in
sorodnih knjižnic Jugovzhodne Evrope predstavila Strokovne standarde za specialne knjižnice (20182028). Predstavitev je bila zelo uspešna, saj je vzpodbudila aktivno debato in močno prispevala k
oblikovanju teme naslednjega srečanja.
Tudi zato je ključno, da ostane Sekcija in s tem Slovenija aktivno vključena v društvo, ki tesno
povezuje knjižnice v regiji.


Predstavitev 16. Dnevov specialnih in visokošolskih knjižničarjev Hrvaške na Novostih v
knjižničarstvu (NUK, 18.10.2019)
Predsednica Sekcije za specialne knjižnice je na Novostih v knjižničarstvu predstavila prispevke in
konzultacije, ki so se odvijale na posvetovanju specialnih in visokošolskih knjižničarjev v Lovranu.


Izdelava in izvedba akcijskega načrta implementacije Strokovnih standardov za
specialne knjižnice in aktivnosti za izvedbo srečanj.
Akcijski načrt intenzivne implementacije Strokovnih standardov za specialne knjižnice (2018-2028) je
dosegljiv v arhivu Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS.
V oktobru je bilo na zahtevo predsednice Strokovne skupine za Strokovne standarde za specialne
knjižnice dr. Alenke Kavčič Čolić s strani predsednice Sekcije za specialne knjižnice Barbare Kavčič
podano poročilo o aktivnostih za učinkovito implementacijo Strokovnih standardov za specialne
knjižnice za potrebe poročanja o aktivnostih Strokovne skupine za Nacionalni svet za knjižnično
dejavnost. Poročilo je dostopno v Arhivu Sekcije za specialne knjižnice.
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V teku so dogovori za izvedbo delavnice v začetku leta tako v Ljubljani kot v Mariboru. Izobraževanja
bodo predvidoma v celoti izvedena v letu 2020.
3. SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA STROKOVNIH SREČANJIH

Člani IO SSK smo se v letu 2019 udeleževali različnih strokovnih dogodkov s področja bibliotekarska,
kot tudi sorodnih področij in intenzivno skrbeli za vzpostavljanje novih vezi znotraj in zunaj Slovenije.
Prvi sadovi so bili vidni že na Dnevu specialnih knjižnic in pri povabilu na strokovna srečanja na
Hrvaškem in sprejetjem strokovnega prispevka na Kongres bibliotekarjev Srbije.
 Udeležba na konferenci LIBER (Dublin 26.-28.6.2019)
O konferenci bo v soavtorstvu objavljen članek v Knjižničarskih novica. Prav tako je bila konferenca
predstavljena na Kongresu ZBDS. Udeleževanje podobnih konferenc je nujno saj si le tako lahko
uspemo pridobiti znanja in veščine, ki so del kompetenc in to prenašati na kolege v stroki.
Navezovanje stikov in sodelovanje na podobnih dogodkih je nujno. Predvsem pa je pomembno, da se
podobnih dogodkov večkrat udeležujemo, saj si le tako lahko stkemo učinkovito in trdo mrežo
poznanstev v tujini, ki nam omogoči učinkovito pretok znanja.
 Udeležba na IFLA CPDWL Satellite meeting 2019 (Zagreb, 20.-21. 8. 2019)
Predkonferenca se je osredotočila na najnovejše trende algoritmov. Kako pomembno je, da se
družbe ne prepusti algoritmom ampak smo pametna družba, ki jo vodi človek v dobro človeka.
Izpostavljena je bila nujnost prenašanja znanja v sklopu mentorstva ter kritično mišljenje v vseh fazah
delovanja. Med drugim pa je eno izmed vabljenih predavanj izpostavilo nevarnost ignoriranja manjka
v naši sredini, ko se slepimo, da smo politično in socialno nevtralni (kot poklic), to pa nas sili v
podrejene položaje, ki so izvrstno izkoriščeni s strani kapitala in t.i. Silicon vally regimes. Razmislek, ki
je na mestu, v času, ko so še posebej vidna razhajanja tako v družbi, kot v stroki.
4. OBJAVE

Objava poročila z Dneva specialnih knjižnic 2019 v Knjižničarskih novicah. Avtorica prispevka je
Doroteja Praznik Bračič. Poročilo o udeležbi na 16. dnevih specialnih in visokošolskih knjižnic Hrvaške
v Knjižničarskih novicah. Poročilo o konferenci LIBER v Knjižničarskih novicah.
5. PROMOCIJA SEKCIJE

 Izdaja strokovnih standardov za Specialne knjižnice
Ob Dnevu specialnih knjižnic 2019 je bila izdelana zloženka (v prilogi). Posodobljena je bila adrema
elektronskih naslovov članov Sekcije za specialne knjižnice. Redne objave v FB skupini Sekcija za
specialne knjižnice pri ZBDS in obveščanje članov sekcije po elektronski pošti.
6. DRUGO DELO

Sodelovanje s Skupino za Strokovne standarde v specialnih knjižnicah za učinkovito izvedbo
Akcijskega načrta implementacije Standardov.
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Dogovarjanje z vodjem službe za izobraževanje v NUK za organiziranje posebnega brezplačnega
izobraževanja za člane Sekcije. Dogovori in priprava konkretnega programa izobraževanja so še v
teku.
7. ZAKLJUČEK

Letni plan Sekcije za specialne knjižnice je bil v celoti izveden. Sekcija aktivno sodeluje s strokovnimi
združenji v Sloveniji in regiji. Aktivno in intenzivno se udeležuje srečanj in spodbuja aktivacijo tudi pri
svojih članih tako znotraj knjižnic, kot tudi v organizacijah znotraj katerih delujejo.
Specialne knjižnice so vsebinsko in organizacijsko zelo nehomogena skupina. Najhomogenejši del
(muzejske knjižnice) pa je zelo selektiven pri sodelovanju. To se seveda odraža tudi v delovanju
sekcije, zato je nujno, da se ohranjajo dogodki, ki so obiskani in se delo nadgrajuje z vsebinami, ki
kolege zanimajo ter se jih opremi z veščinami in orodji, ki jih potrebujejo pri vsakodnevnem delu.
Ena izmed ključnih funkcij Sekcije za specialne knjižnice je povezovanje, tako s kolegi znotraj
Slovenije, kot tudi s kolegi v tujini. Zato je potrebno intenzivno sodelovanje na konferencah v tujini in
oblikovanje dogodkov, ki bodo privabili predavatelje iz tujine. Seveda vse z zavedanjem, da to za sabo
potegne določene finančne posledice, ki pa so na koncu pičle v primerjavi s novimi pogledi in
novopridobljenim znanjem.
Barbara Kavčič
Predsednica Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS

Na dopisni seji z dne 28. 10. 2019
smo člani IO Sekcije za šolske knjižnice soglasno sprejeli sledeče

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA ZA LETO 2019
Sekcijo vodi izvršni odbor, ki ga od leta 2018 sestavljajo:
Predsednica: mag. Urša Bajda, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
in člani: Marija Debevc Rakoše, šolska knjižnica ŠC Novo mesto; Kristina Janc, šolska knjižnica OŠ
Kašelj Ljubljana Polje; Katarina Jesih Šterbenc, šolski knjižnici Gimnazija Moste in Gimnazija Poljane;
Nevenka Poteko, šolska knjižnica ŠC Celje; Gregor Škrlj, šolska knjižnica OŠ Prule Ljubljana; Andreja
Urbanec, šolska knjižnica OŠ Orehek Kranj.
UVOD:

Sekcija za šolske knjižnice preučuje in se trudi razreševati teoretična in organizacijska vprašanja s
področja šolskega knjižničarstva. Članom nudi podporo pri strokovnih vprašanjih povezanih z delom
šolskega knjižničarja in knjižnične dejavnosti. Člani izvršnega odbora se trudijo udeležiti več različnih
dejavnosti, izobraževanj, posvetov in širiti glas o pestrem delovanju na področju šolskih knjižnic.
Sekcija počasi postaja enakovreden sogovornik MIZŠ pri strokovnih vprašanjih razvoja šolskega
knjižničarstva in zagotavljanju ustreznega statusa šolskih knjižničarjev.
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1. REDNO DELO
SESTANKI

V letu 2019 je imel IO Sekcije za šolske knjižnice 2. redna sestanka in več dopisnih sej.
1. redna seja članov IO je bila 7. 3. 2019, preden smo se udeležili posveta o učbeniški politiki na
pristojnem ministrstvu. Nujno je bilo, da se uskladimo in določimo osebi, ki bosta glasno in jasno
zastopali interese upravljalcev učbeniških skladov. Zapisnik je bil poslan preko klasične pošte na
sedež ZBDS, poleg podpisne liste ter prošnje za povračilo potnih stroškov udeležencev.
2. izredna seja članov IO je bila 4. 7. 2019 v prostorih OŠ Kašelj Ljubljana Polje, ker se je napovedovala
sprememba Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov in je bilo nujno uskladiti mnenja, ki smo jih
posredovali na pristojno ministrstvo. Zapisnik je bil poslan preko klasične pošte na sedež ZBDS, poleg
podpisne liste ter prošnje za povračilo potnih stroškov udeležencev.
Na dopisnih sejah smo reševali sprotno problematiko – v povprečju vsaj enkrat na dva meseca.
2. STROKOVNO DELO
Projekti :
MEDNARODNI PROJEKT ČITANJE NE POZNAJE GRANICA = BRANJE NE POZNA MEJA

Poteka celotno šolsko leto. Preko hrvaške (Mirjana Čubaković) in slovenske koordinatorice (Leonida
Babič) se povežeta dve šoli in sodelujeta celotno šolsko leto (od oktobra do junija) v skupnem branju
prevedenih slovenskih in hrvaških avtorjev. Partnerski šoli se predstavita in medsebojno spoznavata.
V večini primerov pride ob koncu projekta do srečanja »v živo«.
NACIONALNA KOORDINACIJA MESECA ŠOLSKIH KNJIŽNIC

Predsednica sekcije pripravi vabilo k sodelovanju pri praznovanju, ki naj bi zaobjelo vse šolske
knjižnice (tu je v pomoč mreža ZRSŠ). Ob praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic v
šolskem letu 2017/2018 (oktober 2017) je nacionalna koordinatorica, Urša Bajda, zaznala potrebo po
dodatni vzpostavitvi sistema za koordinacijo prve nacionalne izmenjave knjižnih kazalk (po zgledu
mednarodne – International School Library Bookmark Exchange). V prvem letu je sodelovalo 16 šol =
šolskih knjižnic, lansko leto 32, letos pa že 48 šolskih knjižnic. Koordinatorica je prejela ogromno
poročil o izvedenih aktivnostih na šolah, vsem udeležencem v dejavnostih izdala Potrdila o
sodelovanju ter uredila in oblikovala elektronsko publikacijo Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2018
in jo objavila v januarju 2019.
ISBN - 978-961-6683-38-8 COBISS.SI-ID – 298484480
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SNPXHLA3 dostopnost
https://issuu.com/knjinicaotonckecectrbovlje/docs/publikacija_2018
3. SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA STROKOVNIH SREČANJIH

Člani IO smo sodelovali (kot udeleženci ali z aktivnim prispevkom - kronološko) na:
- konferenci o družinski pismenosti 2019 v MKK – 29. 1. 2019 (s prispevkom Urša Bajda),
- delavnice za radovedne učence Festival prihodnosti – 9. 3. 2019 OŠ Orehek Kranj (delavnica kazalk
Tadeja Česen Šink, Andreja Urbanec)
- Bibliopedagoška šola 2019 – april,
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- 8. 5. 2019: Konferenca šolskih knjižničarjev: (Gregor Škrlj, Andreja Urbanec, Katarina Jesih Šterbenc
in Urša Bajda – aktivna udeležba s prispevkom),
- sodelovanje s prispevkom na mednarodni konferenci Sem, vem, znam – 24. in 25. 5. 2019 Srednja
šola tehniških strok Šiška (Andreja Urbanec)
- delovni osnutek priprave novega Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov na ministrstvu (Urša
Bajda),
- 27. – 28. 9. 2019: kongres ZBDS (s prispevkom Gregor Škrlj),
- Mednarodni mesec šolskih knjižnic oktober 2019,
- sodelovanje s prispevkom na mednarodni konferenci Ko učim, gradim – 4. 10. 2019 Biotehnični
center Naklo (Katarin Jesih Šterbenc, Gregor Škrlj, Andreja Urbanec)
- udeležba in sodelovanje s prispevkom na mednarodni konferenci Izzivi v šoli – 5. 10. 2019 OŠ Frana
Albrehta Kamnik (Andreja Urbanec)
- 48. konferenci IASL v Dubrovniku (Andreja Urbanec, Katarina Jesih Šterbenc in Urša Bajda s
strokovnim prispevkom),
- Nacionalni mesec skupnega branja 2019,
- 23. 11. 2019 je kot gostja, predstavnica šolskih knjižničarjev, vabljena naša članica, Andreja
Urbanec, na okroglo mizo na 2. Izobraževalni dan Društva gorenjskih bibliotekarjev. Naslov okrogle
mize je "Izzivi knjižnic pri delu z mladimi" .
4. OBJAVE

Objavljali smo strokovne prispevke v strokovnih revijah, zbornikih ter izdali e-publikacijo.
Sodelovali smo pri uredniškem delu prevoda Smernic IFLA za šolske knjižnice, ki naj bi izšle še to leto.
Bibliografija:
- BAJDA, U. (2019). Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2018 [Elektronski vir] = International school
library month
Založništvo in izdelava - Trbovlje [i. e. Ljubljana] : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za
šolske knjižnice, 2019. ISBN - 978-961-6683-38-8 COBISS.SI-ID - 298484480
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SNPXHLA3 dostopnost
https://issuu.com/knjinicaotonckecectrbovlje/docs/publikacija_2018
- BAJDA, U. (2019). Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2018 = International School Library Month
2018. V Šolska knjižnica. ISSN 0353-8958.Letn. 28, št. 1, str. 46-47.
- BAJDA U., Mandelj, N. (2019). Empowering Transliteracy in the School Library through international
collaboration. Proceedings of the 48th Annual Conference of the International Association of School
Librarianship and the 23rd International Forum on Research in School Librarianship, (pp. 1-6).
Link: https://journals.library.ualberta.ca/slw/index.php/iasl/issue/current
DOI: https://doi.org/10.29173/iasl7367
Vsi prispevki so dostopni na: IASL Annual Conference Proceedings
- JESIH Šterbenc, K. (2019). Gibalno oviranim dijakom prijazna šolska knjižnica [Elektronski vir]=A
school library friendly to physicylly impaired students. V Z mislijo na Zemljo [Elektronski vir] : zbornik
prispevkov = Appreciating the Earth : collection of papers. - Str. 797-804.
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- JESIH Šterbenc, K. (2019). Spremljevalci gibalno oviranih dijakov v vlogi promotorjev branja =
Assistants of Secondary School Students with Mibolity Impairments in the Role of Reading
Promotors. V Šolska knjižnica. ISSN 0353-8958. - Letn. 28, št. 2 (2019), str. 26-30.
- JESIH Šterbenc, K. (2019). Gibalno ovirani dijaki in njihovi spremljevalci – promotorji branja. V
Zbornik povzetkov. - str. 14-15.
- POTEKO, Nevenka. Ivan v knjižnici Šolskega centra Celje = Ivan Cankar in the School Centre Celje
Library. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, 2019, letn. 28, št. 1, str. 21-26, ilustr. [COBISS.SI-ID
1024650331]
- POTEKO, Nevenka. Skodelica kave in Virtualna knjižnica Slovenije mCOBISS. V: PERIĆ, Ivana (ur.),
SAULAČIĆ, Ana (ur.). Ogledni nastavni sat stručnog suradnika knjižničara Informacijska pismenost :
zbornik radova. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje. 2019, str. 504-511.
https://www.azoo.hr/photos/izdanja/psskrh2019-1555070206.pdf. [COBISS.SI-ID 1024644955]
- ŠKRLJ, Gregor. April 2019 v knjižnici OŠ Prule. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, 2019, letn. 28, št. 2,
str. 40-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024656219]
- ŠKRLJ, Gregor. Branje na različnih medijih : predavanje na seminarju Bibliopedagoška šola, Maribor,
4.-5. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 1024651355]
- ŠKRLJ, Gregor. Branje na različnih medijih : predavanje na seminarju Bibliopedagoška šola, Strunjan,
28.-29. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 1024651099]
- ŠKRLJ, Gregor. Branje za zdravje v šolski knjižnici. V: ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Promocija
psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov : zbornik : I. mednarodna (Slovenija, Hrvaška,
Nizozemska) strokovna konferenca 2019, [16. 5. 2019]. Ljubljana: MiB. 2019, str. 296-299, ilustr.
[COBISS.SI-ID 1024646491]
- ŠKRLJ, Gregor. COBISS+ at the school library of Primary school Prule : presented work at the 22nd
conference Education in Information Society, Ljubljana, 11. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 1024658779]
- ŠKRLJ, Gregor. Interaktivni Prešeren v šolski knjižnici OŠ Prule = Interactive Prešeren in the School
Library of the Primary School Prule. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, letn. 28, št. 1, str. 10-14, ilustr.
[COBISS.SI-ID 1024649819]
- ŠKRLJ, Gregor. Izvedba prvega nacionalnega meseca skupnega branja na OŠ Prule. V: FEKONJA,
Romana (ur.). Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2019, str. 35. [COBISS.SI-ID
1024645211]
- ŠKRLJ, Gregor. Kulturni bazar 2019. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, letn. 28, št. 1, str. 43.
[COBISS.SI-ID 1024648283]
- ŠKRLJ, Gregor. Motivacijski vidiki uporabe IKT v šolski knjižnici OŠ Prule = The motivational aspects
of ICT Use in the Prule Primary School library. V: LAMPIČ, Andreja (ur.), et al. Z mislijo na Zemljo :
zbornik izvlečkov = Appreciating the Earth : book of abstracts. Strahinj: Biotehniški center Naklo,
Srednja šola: = Biotechnical Centre Naklo, Secondary School. 2019, str. 159. [COBISS.SI-ID
1024658011]
- ŠKRLJ, Gregor. Motivacijski vidiki uporabe IKT v šolski knjižnici OŠ Prule = The Motivational Aspects
of ICT Use in the Prule Primary School Library. V: LAMPIČ, Andreja (ur.), et al. Z mislijo na Zemljo :
zbornik prispevkov = Appreciating the Earth : collection of papers. Elektronska izd. Strahinj:
Biotehniški center Naklo, Srednja šola: = Biotechnical Centre Naklo, Secondary School. 2019, str. 860866. http://www.bc-naklo.si/fileadmin/srednja_sola/ko_ucim_gradim/2019/ZBORNIK_2019.pdf.
[COBISS.SI-ID 1024659035]
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- ŠKRLJ, Gregor. Odmev s Prve mednarodne strokovne konference Promocija psihofizičnega zdravja
otrok in mladostnikov. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, 2019, letn. 28, št. 2, str. 43. [COBISS.SI-ID
1024656731]
- ŠKRLJ, Gregor. Osnovnošolska knjižnica in upravljanje s podatki = A primary school and data
management. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Knjižnice – obvladovalke podatkov? :
zbornik referatov = Data management in libraries : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih
društev Slovenije: = Slovenian Library Association. 2019, str. 203-210. [COBISS.SI-ID 1024653915]
- ŠKRLJ, Gregor. Poročilo s Konference šolskih knjižničarjev 2019. Knjižničarske novice, ISSN 03539237. [Tiskana izd.], letn. 29, št. 1/2, str. 11. [COBISS.SI-ID 1024649307]
- ŠKRLJ, Gregor. Poročilo s strokovnega usposabljanja z naslovom Uporaba prilagojenih gradiv v
šolskih knjižnicah. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, letn. 28, št. 1, str. 44-47, ilustr. [COBISS.SI-ID
1024648539]
- ŠKRLJ, Gregor. Pouk na temo hrane in prehranjevanja v osnovnošolski knjižnici = Lessons on food
and nutrition in the Primary school library. V: OZIMEK, Boštjan (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu,
prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju : zbornik prispevkov 5. mednarodne
strokovne konference, 23.-24. oktober 2019, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food
technology, nutrition, hospitality, tourism, education and training : collection proceeding [i. e.
proceedings] of the 5th International Professional Conference, October 23rd-24th 2019, Ljubljana,
Slovenia, 5. mednarodna strokovna konferenca Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu,
turizmu, izobraževanju in usposabljanju = 5th International Professional ConferenceTrends &amp;
Challenges in Food Technology, Nutrition, Hospitality, Tourism, Education and Training. Ljubljana:
Biotehniški izobraževalni center: = Biotechnical Educational Centre. 2019, str. 1080-1085, ilustr.
[COBISS.SI-ID 1024660571]
- ŠKRLJ, Gregor. Pouk na temo hrane in prehranjevanja v osnovnošolski knjižnici = Lessons on food
and nutrition in the Primary school library. V: SMOLE, Katarina (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu,
prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju : zbornik povzetkov 5. mednarodne
strokovne konference, 23.-24. oktober 2019, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food
technology, nutrition, hospitality, tourism, education and training : collection of abstracts of the 5th
International Professional Conference, October 23rd-24th 2019, Ljubljana, Slovenia, 5. mednarodna
strokovna konferenca Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in
usposabljanju = 5th International Professional ConferenceTrends &amp; Challenges in Food
Technology, Nutrition, Hospitality, Tourism, Education and Training. Ljubljana: Biotehniški
izobraževalni center: = Biotechnical Educational Centre. 2019, str. 172. [COBISS.SI-ID 1024660827]
- ŠKRLJ, Gregor. Predstavitev knjige Glavo imaš in srce. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, letn. 28, št.
1, str. 47-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024649051]
- ŠKRLJ, Gregor. Uvodnik. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958, 2019, letn. 28, št. 2, str. 3. [COBISS.SI-ID
1024654427]
- URBANEC, Andreja. Formativno spremljanje v šolski knjižnici. V: FEKONJA, Romana (ur.). Zbornik
povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2019, str. 27. [COBISS.SI-ID 1024645979]
- URBANEC, Andreja. Mednarodna konferenca Sem, vem, znam. Šolska knjižnica, ISSN 0353-8958,
2019, letn. 28, št. 2, str. 44-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024656987]
- URBANEC, Andreja. Medpredmetno povezovanje s šolsko knjižnico = Cross-curricular integration
with school library. V: KREBELJ, Peter (ur.), CERAR ESIH, Irena (ur.). Zbornik prispevkov. V Ljubljani:
Srednja šola tehniških strok Šiška: = Secondary School of Technical Professions Šiška. 2019, str. 805-
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812, ilustr. http://194.249.18.241/Konferenca/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik-Sem-vemznam.pdf. [COBISS.SI-ID 1024647771]
- URBANEC, Andreja. Obogatitvene dejavnosti šolske knjižnice v prazničnem decembru = Enrichment
activities in the school library during the festive December season. V: LAMPIČ, Andreja (ur.), et al. Z
mislijo na Zemljo : zbornik izvlečkov = Appreciating the Earth : book of abstracts. Strahinj: Biotehniški
center Naklo, Srednja šola: = Biotechnical Centre Naklo, Secondary School. 2019, str. 161. [COBISS.SIID 1024658267]
- URBANEC, Andreja. Obogatitvene dejavnosti šolske knjižnice v prazničnem decembru = Enrichment
activities in the school library during the festive December season. V: LAMPIČ, Andreja (ur.), et al. Z
mislijo na Zemljo : zbornik prispevkov = Appreciating the Earth : collection of papers. Elektronska izd.
Strahinj: Biotehniški center Naklo, Srednja šola: = Biotechnical Centre Naklo, Secondary School. 2019,
str. 874-880, ilustr. http://www.bcnaklo.si/fileadmin/srednja_sola/ko_ucim_gradim/2019/ZBORNIK_2019.pdf. [COBISS.SI-ID
1024659547]
5. PROMOCIJA SEKCIJE

Aktivno smo promovirali sekcijo na raznih izobraževanjih, strokovnih posvetovanjih in v okviru
študijskih skupin. Sekcijo promoviramo tudi preko družbenih omrežjih.
Predsednica sekcije je izvedla več predstavitev delovanja sekcije znotraj ZBDS:
- v maju 2019 na letni konferenci šolskih knjižničarjev v organizaciji ZRSŠ,
- v juniju na Ministrstvu za šolstvo in šport RS,
- teden kasneje na sedežu SVIZ,
- v septembru na sklicu študijske skupine glasbenih šol v organizaciji ZRSŠ.
6. DRUGO DELO

Večina članov IO Sekcije za šolske knjižnice je bila v letu 2018 imenovana v delovni skupini za pripravo
Pravilnika o delovanju šolskih knjižnic in Strategijo razvoja šolskih knjižnic, ki sta bili sestavljeni na
pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic
(NUK).
Ker gre za tako pomembna dokumenta na področju slovenskega šolskega knjižničarstva, česar doslej
še ni bilo, so člani IO v svoje sodelovanje v delovnih skupinah vložili ogromno napora in svojega
prostega časa. Entuziazem in želja po ureditvi kaotičnega stanja na področju slovenskega šolskega
knjižničarstva večine članov IO ostajata gonilo in vodilo k napredku na tem področju.
V letu 2019 sta delovni skupini ostali isti, a sklica ni bilo nobenega zaradi menjav v vodstvu
ministrstva.
7. ZAKLJUČEK

V letu 2019 smo načrtovali naslednje stroške:
DOGODEK
Strokovni simpozij vseh
članov Sekcije za šolske
knjižnice

Št. udeležencev

Časovni okvir

30-100

26. 10. 2019
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Potrebna sredstva
Ca. 100€, porabili ca. 20€

Dve redni letni seji IO
sekcije v letu 2019
Udeležba na konferenci
COBISS
Udeležba na IASL 2019 V
Dubrovniku

Do 7

1 dan v juliju in 1 dan v
septembru

Skupaj do 300€
(potni stroški + skromna
pogostitev )

2

November 2019

----

2

Marec 2019

Ca.1.500€

SKUPAJ

Ca. 1.820€

Vse načrtovano je bilo realizirano.
Podpis predsednice Sekcije za šolske knjižnice: Urša Bajda

SEKCIJA ZA DOMOZNANSTVO IN KULTURNO DEDIŠČINO
Na sestanku z dne 15. oktobra 2019
smo člani IO Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino soglasno sprejeli sledeče

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA ZA LETO 2019
Sekcijo vodi izvršni odbor, ki ga od leta 2018, sestavljajo:
Predsednica: dr. Klaudija Sedar, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
in člani: Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Srečko Maček, Osrednja knjižnica Celje
Karmen Kreže, Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Tomaž Miško, MKL – enota Slovanska knjižnica
Darja Peperko Golob, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Irena Tul, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
UVOD:
Predstavitev sekcije

Delovanje Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino je osredotočeno na obravnavo pobud in
problemov, s katerimi se srečujejo domoznanci v posamezni regiji oz. širše v Sloveniji ter iskanje
skupnih rešitev in uveljavljanja »dobrih praks«. Pri svojem delu dajejo posebno pozornost manjšim
knjižnicam, ki zaradi kadrovskih primanjkljajev domoznansko dejavnost šele uvajajo v svoje delo. V
okviru Sekcije se organizirajo tudi strokovni dogodki s področja domoznanstva in kulturne dediščine.
1. REDNO DELO
SESTANKI (IO, programski odbor)

1. sestanek IO: 15. oktober 2019 - Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (prisotni vsi člani IO). Med predsednico
in člani IO je redno potekala komunikacija po e-pošti in/ali preko telefona.
2. STROKOVNO DELO
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Delovno srečanje Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah, ki ga je Sekcija pripravila
skupaj s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj 9. maja 2019. Srečanja, katerega namen je bil pregled praks v
knjižnicah, ki obdelujejo rokopisne in zapuščinske fonde, kajti v slovenskem knjižničnem sistemu še ni
dorečene enotne bibliografske obdelave rokopisnih in zapuščinskih fondov, se je udeležilo 57
udeležencev, kar dokazuje, da je tematika več kot aktualna in potrebna podrobnejše obravnave. V ta
namen je bil pripravljen tudi dokument z zaključki in razposlan večim deležnikom. Vsem udeležencem
je bilo izdano potrdilo o udeležbi, natisnjeni pa so bili tudi povzetki referatov z uvodno besedo, ki sva
jo pripravili dr. Klaudija Sedar, predsednica Sekcije, in Mira Petrovič, članica IO Sekcije.
Z urednico Knjižničarskih novic, Mojco Trtnik, so potekali pogovori o posebni rubriki domoznanstvo v
novicah, kar je bilo uvrščeno. Poleg tega smo člani IO uspeli pridobiti informacije o časovnici izhajanja
novic, tj. kdaj predvidoma izide naslednja številka in do kdaj se za naslednjo številko zbirajo prispevki.
Na ta način se namreč lahko domoznance v splošnih knjižnicah in člane Sekcije pravočasno seznani z
roki oddaje in jih hkrati spodbudi za pripravo prispevkov, česar namen je, da se rubrika
domoznanstvo v Knjižničarskih novicah tudi redno ohranja. Izid naslednje številke in rok zbiranja
prispevkov je bil poslan vsem članom Sekcije.
Osnutek vprašalnika za ugotovitev stanja v splošnih knjižnicah glede dostopa starejšega
domoznanskega gradiva s strani uporabnikov in varovanja tega gradiva, ki bo dodelan in aktiviran do
konca leta 2019.
3. SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA STROKOVNIH SREČANJIH

Obdelava zapuščin in rokopisov (Ptuj, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 9. maj 2019) – sodelovanje in
udeležba
Kongres ZBDS: Knjižnice – obvladovalke podatkov (Maribor, IZUM, 25-27. september 2019) –
udeležba nekaterih članov
4. PUBLICISTIČNA DEJAVNOST

Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah – kako daleč smo? Objava v Knjižničarskih
novicah ¾, 2019. Pripravila članica Sekcije, mag. Branka Kerec.
5. PROMOCIJA SEKCIJE

Seznanjanje vseh članov Sekcije z delom Sekcije in z različnimi domoznanskimi obvestili in vabili. Za
večjo promocijo Sekcije in seznanitev članov ter ostalih z našim delom in dejavnostjo si bomo
prizadevali tudi preko družbenega omrežja Facebook (profil bo vzpostavljen do konca 2019).
6. DRUGO DELO

Spremljanje stanja članov Sekcije - po zadnjem seznamu z dne 8. 8. 2019 je bilo vanjo vključenih 73
članov, in sicer 15 iz DB Ljubljana, 14 iz DB Primorske, 13 iz DB Celje, 10 iz DB Gorenjske, 8 iz DB
Dolenjske in prav toliko iz DB Maribor, 3 iz DB Koroške in 2 iz DB Pomurje.
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7. ZAKLJUČEK

Povzetek dela in vaše misli.

V letu 2019 smo si člani IO prizadevali za prepoznavnost Sekcije in sledili svojemu poslanstvu.
Domoznanstvo in pisna kulturna dediščina postajata v knjižnični dejavnosti vse pomembnejši
komponenti in da ostane temu tako, si bomo prizadevali tudi vnaprej.
Podpis predsednika
dr. Klaudija Sedar

POROČILO O DELU SEKCIJE ZA MLADINSKO KNJIŽNIČARSTVO PRI ZBDS
za leto 2019
Predsednica:
Urška Bonin, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Članice IO:





Maja Kenda, Mestna knjižnica Kranj;
Lea Hedl, Mariborska knjižnica;
Liljana Klemenčič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj;
Lavra Tinta, Mestna knjižnica Ljubljana.

1. REDNO DELO
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo se je sestala na štirih rednih sejah in eni dopisni seji, kjer smo
članice:





Razpravljale o ustrezni strokovni terminologiji za potrebe prevoda Iflinih smernic.
Oblikovale vizijo in poslanstvo sekcije
Sestavile anketni vprašalnik o profilu mladinskega knjižničarja
Razpravljale o položaju mladinskega knjižničarstva.
Na zadnji seji smo sestavile plan za prihodnje leto. Vse zapisnike hrani predsednica Sekcije za
mladinsko knjižničarstvo.
2. STROKOVNO DELO
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo je v letu 2019 oblikovala svojo vizijo in poslanstvo, pri čemur se je
ozirala na pomembne dokumente, katerim je zakonsko ali stanovsko zavezana: Akcijski načrt oz.
program ukrepov za trajnostni razvoj OZN Spremenimo svet : agenda za trajnostni razvoj do leta
2030, Konvencija o otrokovih pravicah OZN in IFLA smernice za knjižnične storitve za otroke, stare
med 0 in 18 let. Svojo vizijo je usmerila na tri deležnike v slovenskem knjižničnem prostoru. Na otroke
in njihove starše oz. skrbnike, na mladinske knjižničarje in strokovne delavce ter na mladinske
oddelke splošnih knjižnic oz. njihove upravljalce in vodilno osebje in jo zato razdelila na tri sklope
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(osebje,
knjižnice-ustanove,
uporabniki):
zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/semafor_2019_nagovor.pdf

http://www.zbds-

V maju 2019 je Sekcija izvedla obsežno anonimno anketo, s katero je želela pridobiti vpogled v
trenutno samopodobo mladinskega knjižničarja, kar zajema vpogled v znanja, veščine, sposobnosti in
lastnosti, ki naj bi jih mladinski knjižničar imel oz. ki jih delo mladinskega knjižničarja zahteva.
Rezultate ankete bo Sekcija uporabila za oblikovanje profila mladinskega knjižničarja za slovenski
prostor, kar pa je podlaga za nadaljnje delo oz. urejanje statusa mladinskega knjižničarja v pravnih
aktih. Anketa je bila poslana članom Sekcije, Združenju splošnih knjižnic, Sekciji za splošne knjižnice
pri ZBDS, Sekciji za šolske knjižnice pri ZBDS in članom Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske.
Prejeli smo 186 v celoti izpolnjenih anket od skupno 311 odgovorov.
Sekcija je junija 2019 objavila prevod dokumenta IFLA Guidelines for Library Services to Children aged
0–18 (revised version 2018) = IFLA smernice za knjižnične storitve za otroke, stare med 0 in 18 let.
Prevod
je
dostopen
v
elektronski
obliki
na
IFLINI
spletni
strain:
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-forlibrary-services-to-children_aged-0-18-sl.pdf.
Sekcija je oblikovala kontaktni obrazec za prijavo prispevkov in delitev dobrih praks ter dovoljenje
za objavo prispevkov v bodočem e-glasilu SeM@FoR, ki je dostopen na ZBDSjevi spletni strani.
3. SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA STROKOVNIH SREČANJIH
IFLA 85th World Library and Information Congress 2019 (24.–30.8.2019)
Predsednica Sekcije za mladinsko knjižničarstvo Urška Bonin se je udeležila šestdnevnega IFLA
kongresa v Atenah: “Libraries: dialogue for change”. Aktivno je sodelovala na volitvah skupščine IFLA
General Assembly (28.8.2019).
Sodelovanje na Kongresu ZBDS
Na kongresu ZBDS »Knjižnice – obvladovalke podatkov?« (25.–27. september 2019) je Sekcija za
mladinsko knjižničarstvo sodelovala s Poročilom iz konference- IFLA. Predavali sta Urška Bonin in
Urška Orešnik.
4. ZAKLJUČEK
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo je v letu 2019 zastavila temelje svojega delovanja z oblikovanjem
vizije in poslanstva Sekcije. Objavila je prvi prevod obstoječih IFLINIH smernic in izvedla obsežno
anketo o profilu mladinskega knjižničarja.
Pripravila: Urška Bonin,Predsednica Sekcije za mladinsko knjižničarstvo
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SEKCIJA ZA POTUJOČE KNJIŽNICE
Na sestanku z dne 6. oktobra 2019
smo člani IO Sekcije za potujoče knjižnice sprejeli

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA ZA LETO 2019

Sekcija je bila ustanovljena leta 1996 pod okriljem ZBDS. Prvo srečanje slovenskih bibliobusnih
delavcev in ravnateljev matičnih knjižnic je Narodna in univerzitetna knjižnica sklicala 12. maja leta
1980 v Ljubljani.
UVOD:
Sekcija za potujoče knjižnice pri ZBDS združuje 12 Slovenskih potujočih knjižnic (Ljubljana, Maribor,
Nova Gorica, Ajdovščina, Ptuj, Murska Sobota, Koper, Novo Mesto, Postojna, Tolmin, Tržič in
Domžale- Kamnik) in matične knjižnice, ki oskrbujejo uporabnike s premičnimi zbirkami.
Sekcijo za Potujoče knjižnice pri ZBDS bodo v naslednjem mandatu vodili
Tjaša Mrgole Jukič (predsednica, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) in člani:
Jana Balažic (Študijska knjižnica Murska sobota)
Nejka Drevenšek (Mesta knjižnica Ljubljana),
Mojca Gomboc (Mariborska knjižnica) in
Rene Mišak (Knjižnica Veljka Velkavrha Koper),
Uroš Mlinar (Knjižnica Bena Zupančiča, Postojna),
mag. Breda Podbrežnik Vukmir (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik)
V sekciji za potujoče knjižnice deluje tudi Stepišnikov sklad, ki ga vodi Ksenija Trs.
CILJI:
Pospeševanje razvoja potujočega knjižničarstva v RS
Sodelovanje med potujočimi knjižnicami v Sloveniji
Mednarodno sodelovanje s potujočimi knjižnicami in krepitev odnosov
Krepitev ugleda potujočega knjižničarstva v Sloveniji
1. REDNO DELO
SESTANKI IO
Že pred leti smo se dogovorili, da bomo sestanke načrtovali tako, da bodo zmeraj v drugem kraju. Na
sestanek povabimo delavce iz potujoče knjižnice, četudi niso člani IO. Tako se spoznamo, spletemo
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prijateljske vezi, hkrati pa vidimo kje in kako naši kolegi delajo. Od leta 2011 sledimo tej praksi. Na
sestanek zmeraj povabimo vse, ki delajo v potujoči knjižnici kraja, kjer je sestanek.


6. oktober Ptuj

V letošnjem letu smo imeli sestanek, ki smo ga združili z otvoritvijo bibliobusa v Ptuju.
Dogovorili smo se za program za leto 2020 in srečanje, ki bo potekalo v Murski soboti 29. in 30. maja
2020 in drugih nalogah sekcije.
Na dopisni seji smo potrdili program in poročilo o delu.
 November dopisna seja
Potrditev programa in delovnega poročila

2. STROKOVNO DELO
Statistika PK SLOVENIJE
Vsako leto opravimo med vsemi Slovenskimi potujočimi knjižnicami statistiko, ki jo objavimo v
Potujočih novicah. Delo je pomembno zato, ker mu lahko iz leta v leto sledimo in tako zaznavamo
spremembe na vseh področjih od nabave knjižničnega gradiva, izposoje, tehnične opremljenosti in
dela.

Nov bibliobus Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.
SODELOVANJE IN POMOČ PRI USTANAVLJANJU NOVIH POTUJOČIH KNJIŽNIC V SLOVENIJI
V letu 2019 smo dobili nov bibliobus v Ptuju. Nakup projekta od razpisa do izvedbe traja dve leti.
Letos so na razpisu dobile tri knjižnice Krško, Laško in Brežice, ki bodo skupaj kupile nov biblibus in
organizirale službo. Tako bomo po 17. letih (od leta 2003) dobili novo potujočo knjižnico v Sloveniji.
Tega se zelo veselimo. Sekcija je direktorjem stala ob strani in vedno smo bili na voljo za nasvete in
pomoč pri izvedbi.
 Opravili smo sestanek z direktorico knjižnice Brežice mag. Tejo Bemkoč.
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Povabili smo jih na otvoritev novega bibliobusa v Ptuj in vsi trije so se odzvali.
Direktorju knjižnice Laško, Mateju Jazbinšku smo za promocijo distribuirali Film o potujočih
knjižnicah, ki smo za v sekciji posneli leta 2014.
 Direktorici Valvazorjeve knjižnice Krško, Urški Pavčič Lobnikar pa smo pri promocijo pomagali
tako, da se je na povabilo odzvala predsednica Sekcije za potujoče knjižnice, kjer je na
promocijskem dogodku 3 decembra 2019 predstavila slovenske bibliobuse. Predvajali so tudi
film.
V sekciji menimo, da je naša dolžnost pomagati in v našo družbo sprejeti in včlaniti nove potujoče
knjižnice v Sloveniji.
Strokovna ekskurzija Romunija
Pripravili smo program, za ogled knjižnic in srečanje smo se dogovorili s knjižnicami, a na koncu je
bilo premalo prijavljenih in strokovna ekskurzija je odpadla. Tega dela programa nismo uresničili.
3. SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA DRUGIH STROKOVNIH SREČANJIH
Na povabilo hrvaških kolegov smo se udeležili:
14. OKROGLA MIZA O POTUJOČIH KNJIŽNICAH in
8. FESTIVALA BIBLIOBUSOV, REKA, 7. in 8. junij 2019
S Hrvaškimi kolegi sodelujemo že vrsto let. Letošnje srečanje pa je bilo še posebej slovesno, saj so
hkrati praznovali 50 let potujoče knjižnice na Hrvaškem in prvi bibliobus so dobili prav v Rijeki. Prvič
je krenil na pot 9 junija in ta datum so lani proglasili za Dan hrvaških bibliobusov. Srečanje je bilo pod
okriljem prireditev Evropske prestolnice kulture, ki bo Rijeka leta 2020. Na srečanju je bilo vabljenih
veliko tujcev in tako so bili referati iz vseh knjižnic, kjer imajo bibliobus in tudi iz Slovenije, Bosne,
Srbije, Madžarske, Španije in Italije. Na srečanju smo sodelovali z vabljenim referatom.
Tjaša Mrgole Jukič je v (vabljen) referatu Kje smo in kam gremo predstavila, kako in na kakšen način
kupujemo bibliobuse v Sloveniji. Čeprav imamo za dva milijona prebivalcev dvanajst bibliobusov,
potujoče knjižnice ne pokrivajo celotnega ozemlja in vseh občin. Imamo še sive lise, kjer prebivalci
nimajo dostopa do knjižnic. Na konkreten primeru je predstavila dileme odločanja pri nakupu novega
bibliobusa.
PREDSTAVIMO NAŠO MOBILNO KNJIŽNICO,
Mednarodna konferenca ter prvi Festival bibliobusov v Srbiji, 4.–6. oktober 2019
Srbi so v letu 2019 prvič priredili mednarodna konferenco, kjer so se zbrali vsi srbski bibliobusi,
povabili so tudi tujce. Konference so se udeležili predstavniki Nizozemske, Madžarske, Francije,
Hrvaške, Romunije, Bolgarije, Srbije ter Slovenije. Tjaša Mrgole Jukič je bila povabljena (vabljen
referat), a se ga zaradi sočasnosti dogodka (Odprtje bibliobusa v Ptuju) ni mogla udeležiti.
Slovenijo je zastopala Ksenija Trs z vabljenim referatom: Naše poti so vez med ljudmi, kjer je
predstavila potujoče knjižničarstvo v Sloveniji, o začetkih, vozilih, in povezovanju na srečanjih.
4. OBJAVE
Revija »POTUJOČE NOVICE«
V letu 2019 smo izdali Potujoče novice. Distribuirali jih v vse slovenske splošne knjižnice.
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Ob ostalih člankih smo v časopisu (urednica Tjaša Mrgole Jukič, uredniški odbor Nejka Drevenšek in
Mojca Gomboc) predstavili obe mednarodni srečanji, ki smo se jih udeležili in predstavljali Slovenijo.
Predstavili smo tudi nov bibliobus, ki so ga letos kupili v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj.
5. DRUGO DELO
 prejemanje prijavnic, članov sekcije, izdelava adreme
 obveščanje članov o aktivnostih
 sodelovanje na sestankih strokovnega odbora ZBDS
 sestanki uredniškega odbora Potujočih novic (Tjaša Mrgole Jukič, Mojca Gomboc)
6. ZAKLJUČEK
Delo sekcije je zelo pomembno, saj je to edini institut, ki povezuje potujoče knjižnice, te pa se po delu
zelo razlikujejo od dela v matični knjižnici zato je prav, da se strokovni delavci srečujemo in
povezujemo. Le povezani si lahko med sabo pomagamo, in tako izboljšujemo kvaliteto našega dela.
Vsi smo se razveselili, ko smo izvedeli, da bomo v Posavju dobili nov bibliobus. Valvazorjeva knjižnica
iz Krškega se je skupaj z knjižnicami Brežice, Sevnica in Laško prijavila na razpis za nakup novega
bibliobusa. Pričakujemo ga v letu 2020. Tako bomo po letu 2003, ko je bila organizirana zadnja
bibliobusna služba dobili novo službo in 13 Slovenski bibliobus.
Čeprav smo sekcija z malo člani, saj nas je vseh zaposlenih v potujočih knjižnicah Slovenije le 36, pa
smo pomemben člen v verigi knjižnic.
Tjaša Mrgole Jukič
predsednica

SEKCIJA ZA PROMOCIJO in MAREKTING
Na dopisni seji dne 7. novembra 2019 smo člani IO sekcije za promocijo in marketing soglasno sprejeli

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA ZA LETO 2019
Sekcijo vodi izvršni odbor, ki ga od leta 2019, sestavljajo:
Predsednica: Vidmar Saša
in člani: Leja Borovnjak, Rosvita Kocbek Pavalec, Martina Petan, Tina Podgornik, Špela Zupanc
UVOD
Predstavitev sekcije

Knjižnica današnjega časa je informacijsko, izobraževalno, družabno in kulturno središče. Knjižničar se
pri svojem delu dnevno srečuje z novimi izzivi in vlogami, ki so vedno bolj kompleksne in zahtevajo
neprestano izobraževanje. Kljub temu pa se zdi, da so te vloge v javnosti pa tudi znotraj stroke manj
poznane in prepoznane. Sekcija za promocijo in marketing bo v okviru svojih dejavnosti skušala
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vplivati na večjo prepoznavnost bibliotekarske stroke tako med uporabniki knjižnic kakor tudi pri
knjižničarjih samih.
Svoje poslanstvo bo uresničevala:
- z organiziranjem izobraževanj in izpostavljanjem dobrih praks doma in v tujini,
- z organiziranjem akcij za promocijo knjižnične dejavnosti med uporabniki in znotraj stroke,
- z utiranjem novih oblik promocije storitev knjižnic,
- z razvojem, pridobivanjem in promocijo uporabnih znanj povezanih s knjižnicami,
- kot aktiven del poslovnega okolja ter zagotavljala konkurenčnost in promocijo slovenskega
knjižničarstva.
1. REDNO DELO
SESTANKI
Sestanki izvršnega odbora:

V letu 2019 smo se člani izvršnega odbora srečali na enem sestanku, 17. junija 2019, v Ljubljani (NUK,
Leskoškova 12).
Vsa ostala usklajevanja in dogovarjanja so potekala dopisno.
Sestanek strokovnega odbora sekcije:
Predsednica se je 25. oktobra 2019 udeležila sestanka Strokovnega odbora sekcije.
2. STROKOVNO DELO

Osnove digitalnega marketinga za knjižničarje
V sodelovanju s podjetjem ACTUADO (go. Jasno Suhadolc nam je priporočilo društvo za marketing
Slovenije) smo 5. aprila 2019, organizirali izobraževanje »Osnove digitalnega marketinga za
knjižničarje«. Zaradi velikega povpraševanja smo izobraževanje ponovili še 17. maja 2019.
Izobraževanje je trajalo šest šolskih ur. Udeleženci so se seznanili z osnovami promoviranja svojih
ustanov na socialnih omrežjih, mejling listah … Predavateljica je izpostavila primere dobrih praks, ki
jih je našla med slovenskimi knjižnicami in opozorila na pogoste napake. Odziv udeležencev je bil
pozitiven, sodelovali so z vprašanji in delili svoje izkušnje. Delavnic se je udeležilo 80 knjižničarjev iz
različnih vrst knjižnic, pri čemer je bilo veliko nečlanov Zveze.
Cena posamezne delavnice: 900 EUR+DDV


3. SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA STROKOVNIH SREČANJIH

Junija 2019 se je predsednica sekcije s Katjo Bevk udeležila Konference ALA v Washingtonu. Na
konferenci se je udeleževala predavanj na temo marketinga ter aktivnega sodelovanja in delovanja
vseh zaposlenih v knjižnicah. Udeležila se je tudi Kongresa ZBDS (v septembru 2019) v Mariboru, kjer
je sta s Katjo Bevk predstavila poudarke s konference.
4. ZAKLJUČEK

Izvršni odbor sekcije si je za leto 2019 zastavil precej ambiciozen načrt dela, ki smo ga le delno
uresničili. Del neuresničenega programa smo zato dodali v načrt za leto 2020.
V letu 2019 je iz IO sekcije izstopil Kristian Koželj. V IO sta pristopili dve novi članici, Martina Petan in
Rosvita Kocbek Pavalec.
Delo sekcije posega na področje marketinga in promocije vseh vrst knjižnic, kar je precej zahtevno in
obširno delo, saj se pričakovanja, prepričanja ter potrebe zaposlenih v različnih knjižnicah med seboj
velikokrat razlikujejo.
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Opažamo tudi, da sta poslanstvo in delo sekcije večkrat narobe razumljena, saj se od nje pričakuje, da
bo zasnovala promocijo za posamezne dogodke. To niso cilji sekcije.
Podpis predsednika
Saša Vidmar
SEKCIJA ZA VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE
Člani Izvršnega odbora Sekcije za visokošolske knjižnice pri ZBDS smo na 3. redni seji dne 25. 10. 2019
sprejeli

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA ZA LETO 2019
UVOD
Sekcijo vodijo predsednica Nataša Knap (Narodna in univerzitetna knjižnica) in člani Izvršnega odbora
SVK:
 Leja Borovnjak, Teološka fakulteta, UL,
 mag. Branka Kerec Prekoršek, Univerzitetna knjižnica Maribor,
 Martina Kerec, Fakulteta za upravo, UL,
 Darko Majcenović, Centralna medicinska knjižnica, MF UL,
 Kristina Pritekelj, Osrednja humanistična knjižnica, FF UL.
Sekcija za visokošolske knjižnice skrbi za proučevanje in razreševanje strokovnih vprašanj skupnega
pomena in podpira sodoben razvoj visokošolskega knjižničarstva. Zastopa strokovne interese
zaposlenih v knjižnicah slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Sekcija za
visokošolske knjižnice si prizadeva za uresničenje naslednjih ciljev:
 pospeševanje sodobnega razvoja visokošolskega knjižničarstva,
 spodbujanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami,
 uresničevanje profesionalnih interesov zaposlenih v visokošolskih knjižnicah,
 vzpostavljanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami in nosilci pedagoškega procesa na
univerzah,
 krepitev ugleda visokošolskih knjižnic na univerzah in v širši javnosti.
1. REDNO DELO
V letu 2019 smo se člani IO SVK sestali na eni sejah, in sicer 25. 10. 2019, na kateri smo sprejeli tudi
program dela za leto 2020 in poročilo o delu sekcije za leto 2019. Dopisno smo urejali posamezne
tekoče zadeve o delu sekcije. Zapisnik seje je dostopen v arhivu sekcije. Skrbeli smo za aktivno
komunikacijo in obveščanje članov sekcije o aktualnih dogodkih in temah.
2. PROJEKTI


Sodelovanje pri pripravi Kongresa ZBDS 2019 »Knjižnice – obvladovalke podatkov?« (25.–
27. september 2019, Maribor)
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N. Knap je sodelovala v programskem odboru Kongresa ZBDS 2019 »Knjižnice – obvladovalke
podatkov?«, na katerem je prevzela moderiranje dveh vsebinskih sklopov in nekatere
organizacijske naloge.
3. IZOBRAŽEVANJE
Člani IO SVK smo se v letu 2019 redno udeleževali dogodkov povezanih s področjem dela
visokošolskih in drugih vrst knjižnic, na primer: »Dan specialnih knjižnic« (maj 2019) in »Visokošolske
knjižnice: primeri dobrih praks in novosti« (junij 2019). Na nekaterih od naštetih dogodkov so člani IO
SVK sodelovali kot aktivni udeleženci in/ali člani programskega oziroma organizacijskega odbora.
4. PUBLICISTIČNA DEJAVNOST
Nadaljevali smo aktivnosti za objavo zbornikov preteklih posvetovanj sekcije v elektronski obliki v
»dLib: Digitalno knjižnico Slovenije«. Dokončno digitalizacijo in objavo načrtujemo v letu 2020.
5. ZAKLJUČEK
V letu 2019 smo realizirali nekatere naloge, ki smo jih predvideli v letnem programu dela. Druge
naloge, ki jih nismo uspeli izvesti, bomo prenesli v leto 2020.
Nataša Knap
Predsednica SVK pri ZBDS
Na redni seji z dne 18. 10. 2019 v Ljubljani smo člani IO Sekcije študentov bibliotekarstva soglasno
sprejeli sledeče

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019
UVOD:
Sekcijo vodijo predsednica Neža Podjavoršek in člani izvršnega odbora, ki ga od leta 2018, sestavljajo:
Lucija Capuder, Naja Kebe in Barbara Šipoš.
Sekcija študentov bibliotekarstva pri ZBDS združuje študente na Oddelku za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in jih povezuje s
stroko.
1.REDNO DELO
V letošnjem letu se je obstoječi IO dobil februarja in maja. Tekoče zadeve o delu sekcije smo urejali
korespondenčno.
2. STROKOVNO DELO
Ogled Narodne in univerzitetne knjižnice za študente 1. letnika Oddelka za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo (24. 10. 2018)
Ogled Narodne in univerzitetne knjižnice za 1. letnike Oddelka BINK je izvedla ga. Mojca Trtnik.
Študente je vodila po ustanovi, predstavila njeno delovanje in večjo pozornost namenila
Bibliotekarskemu raziskovalnemu, izobraževalnemu in informacijskemu centru (BRIIC), saj je za
študente med študijem to eden izmed uporabnejših in pomembnejših enot NUK-a. V dolgoletni
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praksi izvajanja dogodka, se je izkazalo, da je med študenti zelo zaželen. Pomembno se nam zdi, da 1.
letnike, ki se v prvem mesecu študija še ne znajdejo, starejši študenti peljejo na ogled, saj posledično
čutijo podporo in večjo pripadnost oddelku.

Slika 1 1. letniki oddelka BINK na ogledu NUK in BRIIC (foto: NK)

Predstavitev ZBDS in SŠB študentom 1. letnika na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo pri predmetu Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic (oktober 2018)
V sodelovanju s prof. dr. Marijo Petek sta predsednica sekcije in članica IO Lucija Capuder pri
predmetu OBOK predstavili delovanje sekcije. Predavanje predstavlja pomemben deležnik pri
promociji ZBDS-ja in sekcije, saj imamo priložnost osebno nagovoriti študente in jim preko izkušenj
predstaviti zakaj se je dobro že v začetku vključevati v stroko.
Predpraznično pitanje s tutorsko čajanko (december 2018)
Predpraznično pitanje s tutorsko čajanko je že tradicionalni dogodek, kjer študenti tekmujejo za
najboljše pecivo in se družijo ob kavi/čaju ter izdelovanju voščilnic.
Bralni klub
Letos smo na oddelku za Bibliotekarstvo in informatiko prvič po
mnogih letih nazaj pripeljali Bralni klub, ki ga je vodila študentka 2.
letnika, dodiplomskega študija, in članica SŠČ, Maruša Kocbek.
srečanja potekajo enkrat na mesec, kjer člani po navadi izbirajo željene
knjige. Na prvem srečanju, decembra, se je brala knjiga Penelope
Fitzgerald, Knjigarna. V mesecu februarju, na drugem srečanji, se je
bralo delo na ljubezensko temo, Proti severnemu vetru, avtorja
Daniela Glatteuer. Zadnje srečanje je bilo v mesecu aprilu, kjer so se
na bralnem klubu pogovarjali o fantazijskem romanu Izruvana,
avtorice Naomi Novik.
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Slika 2 Vabilo na Bralni klub BINK (vir:
Facebook)

Večer družabnih iger
V sodelovanju z oddelčnimi tutorji, smo tudi v letošnjem letu sodelovali pri
organizaciji Večera družabnih iger. Študenti se imajo priložnost neformalno
družiti in povezovati.

Vpis v področna društva in sekcije (januar 2019)
V mesecu januarju tradicionalno izvedemo vpis v
področna društva in sekcije pri ZBDS,
Slika 3 Vabilo na Večer družabnih iger
saj na tak način najlažje vzpodbudimo
(vir: Facebook)
študente k vpisu. Do sedaj se je to
izkazalo za dobro prakso. K večjemu
vpisu pa pripomore tudi promocijsko darilo, ki smo ga že drugo leto
zapored pripravili za študente.
Slika 4 Vabilo na vpis v društva in
sekcije ZBDS (vir: Facebook)

3. SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA STROKOVNIH SREČANJIH
LET'S GO GREEN (8. – 10. 11. 2018)
V novembru sta se članica IO (Naja Kebe) in predsednica SŠB udeležili 1. mednarodne konference o
zelenih knjižnicah, ki je potekala v Zagrebu. K udeležbi so bili vzpodbujeni tudi preostali člani SŠB in
študenti oddelka BINK. Na konferenci so bili predstavljeni prispevki iz celega sveta (Evropa, Azija,
Amerika, Afrika, Oceancija – Nova Zelandija). Dva prispevka, primera dobrih praks, sta bila tudi iz
Slovenije. Predstavili sta se Knjižnica Franca Ksavra Meška iz Ormoža in Knjižnica Šentvid – enota
Mestne knjižnica Ljubljana.
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Slika 5 Skupinska slika (vir: Facebook)

Slika 6 Naja Kebe, Petra Hauke, Ana Zdravje in Neža Podjavoršek

Dan specialnih knjižnic (30. 5. 2019)
Na dan dogodka sta Lucija Capuder, članica IO, in predsednica Neža Podjavoršek pomagali pri izvedbi
dogodka.
Konferenca COLIS (16. – 19. 6. 2019)
Junija je Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in založništvo UL, gostil Konferenco COLIS.
Pri tem o kot tehnična pomoč pomagale:
 Neža Blatnik Sojar in Anja Kocjančič, članici SŠB
 Naja Kebe, članica IO
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Neža Podjavoršek, predsednica

Slika 7 Neža Blatnik Sojar in dr. Tjaša Jug na informacijskem pultu (vir: Facebook)

Kongres ZBDS »Knjižnice - obvladovalke podatkov?« (25. - 27. 9. 2019)
Na dogodku so kot tehnična pomoč pomagale: študentka Urška Anja Levstek, Urška
Krajnik in predsednica SŠB Neža Podjavoršek.
Slika 8 SŠB objava na FB s kongresa

4. OBJAVE
V letošnjem letu je študentska revij Štubidu v mirovanju.
5. PROMOCIJA SEKCIJE
Sekcija je v namen promocije dala izdelati steklene flaške, z napisom »Branje za človeka kot voda za
življenje«. Sofinancirali sta jih Študentska organizacija Filozofske fakultete in Študentski svet
Filozofske fakultete. Steklenice so bile podeljene študentom ob vpisu v SŠB.

Slika 9 Grafična podoba na flaškah
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6. DRUGO DELO
 Sekcija je aktivno delovala na družbenem omrežju Facebook, kjer je promovirala dejavnosti
ZBDS, SŠB ter zanimivostmi bibliotekarske stroke.
 Sodelovanje v okviru Filozofske fakultete: Študentska organizacija Filozofske fakultete (ŠOFF)
in Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF)
7. ZAKLJUČEK
Sekcija je v tudi letošnjem letu dala večji poudarek na promociji sekcije, po navdihu iz Kongresa ZBDS
2017 tudi promociji knjige in branja. Za člane smo dali izdelati »sekcijske flaške« in se trudili pripraviti
čim več Facebook objav, saj smo se na ta način želeli približati čim večji populaciji. Pomembno se
nam zdi, da z dogodki povežemo študente in jih vzpodbujamo k aktivnejši udeležbi na strokovnem
področju.
Podpis predsednika
Neža Podjavoršek

POROČILO DELA STEPIŠNIKOVEGA SKLADA 2019
V Upravnem odboru Stepišnikovega sklada delujemo: Ksenija Trs, predsednica Upravnega odbora
Stepišnikovega sklada, članici Hilarija Kete, Ajdovščina, Urška Magajne, Goriška knjižnica Franceta
Bevka. Med seboj smo kontaktirali po el. pošti ter po telefonu.
V letu 2019 sem dala predlog, da povabimo tudi druge pravne in fizične osebe, da postanejo člani
Stepišnikovega sklada.
K pristopu, da se včlanijo, sem povabila vse knjižnice, ki imajo potujočo knjižnico ter potujoče
knjižničarje. Opažam, da je odziv tako knjižnic kot knjižničarjev premajhen.
RAZPIS ZA SREDSTVA STEPIŠNIKOVEGA SKLADA
Razpis je bil, v skladu s pravilnikom, objavljen na spletni strani ZBDS.
Kandidati so morali poslati vlogo na razpis za sredstva Stepišnikovega sklada najpozneje do 1. aprila
2019 na naslov ZBDS.
Odbor Stepišnikovega sklada za financiranje in sofinanciranje projektov na področju potujočega
knjižničarstva je ugotovil, da do razpisanega roka, na naslov ZBDS-Stepišnikov sklad (prijava za
razpis) ni prispela nobena vloga, tako da se sredstva prenesejo v leto 2020.
Ksenija Trs
predsednica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada
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Program za leto 2020
(finančni in vsebinski načrt po prijavi na poziv MzK)
I.Programski sklop

Št. enot

1. izvedba izobraževanih vsebin
2. mednarodna dejavnost
3. promocijska dejavnost
4. izdajanje strokovnih publikacij
5. koordinacija knjižnične dejavnosti za celotno
območje Slovenije4
Skupaj

1
4
3
1
1

Celotna vrednost Zaprošena
sredstva MK
35.000,00
10.000,00
15.000,00
11.000,00
11.000,00
8.000,00
33.000,00
10.000,00
12.000,00
7.0000,00

10

106.000,00

46.000,00

15.000,00

12.000,00

121.000,00

58.000,00

II. Posredni stroški
Skupaj
Skupaj I. in II.

1. 1. Zbirni obrazec za programski sklop - Izvedba izobraževalnih vsebin

Zbirni obrazec za leto 2020
Enota št.5
1. Strokovno posvetovanje sekcij ZBDS
2.
3.
4.
Skupaj

Datum
izvedbe

Celotna
vrednost
enote

Zaprošena
sredstva MK

22.-23.9.

35.000,00

10.000,00

35.000,00

10.000,00

Odhodki za vse programske enote skupaj 2020
Stroški dela organizatorja (plačila po pogodbah)
Stroški dela zunanjih izvajalcev (plačila po pogodbah)
Avtorski honorarji
Potni stroški
Stroški uporabe/najema prostora

Višina

22.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00

4

Možnost prijave sklopa samo na področju knjižnične dejavnosti.

5

Sklop 1 ne sme presegati štirih enot, posamezno enoto obrazložite v prilogi obrazca za enoto.
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Skupaj:

35.000,00 EUR

Višina

Prihodki za vse programske enote skupaj 2020
Zaprošena sredstva MK
Sredstva drugih ministrstev
Sredstva lokalnih skupnosti
Sredstva EU
Lastna sredstva
Skupaj

10.000,00 EUR
EUR
EUR
EUR
25.000,00 EUR
35.000,00 EUR

1.2. Zbirni obrazec za programski sklop - Mednarodna dejavnost
Zbirni obrazec za leto 2020

Datum
izvedbe

Enota št.6
1. IFLA
2. LIBER
3. mednarodne članarine (IFLA; EBLIDA;)
4. ALA
Skupaj

15.- 21.8.
24.-26.6
2020
25.-30.6

4.804,00
2.292,00
3.500,00
4.404,00
15.000,00

Odhodki za vse programske enote skupaj 2020
Stroški dela organizatorja (plačila po pogodbah)
Stroški dela zunanjih izvajalcev (plačila po pogodbah)
Potni stroški (stroški prevoza, dnevnice, nočitve)
Kotizacija
Plačilo članarin
Skupaj:

Višina

Prihodki za vse programske enote skupaj 2020
Zaprošena sredstva MK
Sredstva drugih ministrstev
Sredstva lokalnih skupnosti
Sredstva EU
Lastna sredstva
Skupaj

Višina

6

Zaprošena
sredstva MK

Celotna
vrednost
enote

EUR
8.200,00
2.800,00
4.000,00
15.000,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

11.000,00 EUR
EUR
EUR
EUR
4.000,00 EUR
15.000,00 EUR

Sklop 2 ne sme presegati štirih enot, posamezno enoto obrazložite v prilogi obrazca za enoto.
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3.800,00
900,00
2.700,00
3.600,00
11.000,00

1.3 Zbirni obrazec za programski sklop - Promocijska dejavnost
Zbirni obrazec za leto 2020

Datum
izvedbe

Enota št.7
1. stanovske nagrade (Čop)
2. stanovske nagrade (Hartman)
3. stanovske nagrade (Goropevšek)
Skupaj

21.12.
22.9.
17.10

Zaprošena
sredstva MK

Celotna
vrednost
enote
11.000,00

8.000,00

11.000,00

8.000,00

Odhodki za vse programske enote skupaj 2020
Stroški materiala
Avtorski honorarji
Stroški izdelave/urejanja spletne strani
Stroški/izplačilo stanovske nagrade/priznanja
Stroški tiska
Skupaj:

Višina

Prihodki za vse programske enote skupaj 2020
Zaprošena sredstva MK
Sredstva drugih ministrstev
Sredstva lokalnih skupnosti
Sredstva EU
Lastna sredstva
Skupaj

Višina

700,00 EUR
8.000,00 EUR
1.600,00 EUR
EUR
700,00 EUR
11.000,00 EUR

8.000,00 EUR
EUR
EUR
EUR
3.000,00 EUR
11.000,00 EUR

1.4. Zbirni obrazec za programski sklop - Izdajanje strokovnih publikacij s prijavnega področja

Zbirni obrazec realiziranih enot v letu 2019
(dosežene in predvidene enote do konca leta 2019)
Enota št.9
1. revija Knjižnica
2.
3.

Datum
izvedbe

8

2019

10.000,00

7

Sklop 3 ne sme presegati treh enot, posamezno enoto obrazložite v prilogi obrazca za enoto.

8

Za enote, ki so še v realizaciji do konca leta, vpišete predviden znesek.

9

Sklop 1 ne sme presegati štirih enot, posamezno enoto obrazložite v prilogi obrazca za enoto.
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Porabljena
sredstva MK

Skupaj

10.000,00

Zbirni obrazec za leto 2020
Enota št.10
1. revija Knjižnica
2.
3.
Skupaj

Datum
izvedbe

Celotna
vrednost
enote

Zaprošena
sredstva MK

2020

33.000,00

10.000,00

33.000,00

10.000,00

Odhodki za programsko enoto 2020
Avtorski honorarji za strokovna besedila
Avtorski honorarji za jezikovni pregled
Avtorski honorarji za prevod
Avtorski honorarji za tehnično urejanje (uredniško delo)
Avtorski honorarji za oblikovanje
Avtorski honorarji za fotografije
Avtorske pravice
Stroški tiska
Skupaj:

Višina

Prihodki za vse programske enote skupaj 2020
Zaprošena sredstva MK
Sredstva JAK (ARRS)
Sredstva drugih ministrstev
Sredstva lokalnih skupnosti
Sredstva EU
Lastna sredstva
Skupaj

Višina

15.000,00
2.100,00
900,00
3.000,00
3.000,00
/
/
9.000,00
33.000,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

10.000,00 EUR
8.972,00 EUR
EUR
EUR
EUR
14.028,00 EUR
33.000,00 EUR

Posredni stroški
Kratka utemeljitev tudi v primeru povečanja ali zmanjšanja stroškov za leto 2020 (do 1.000
znakov)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije bo v letu 2020 ohranila sodelovanje z izbranim
10

Sklop 4 ne sme presegati treh enot, posamezno enoto obrazložite v prilogi obrazca za enoto.
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računovodskim servisom, saj lahko le tako izvaja dejavnost, ki jo zahtevajo zakonski predpisi. To
pomeni, da bo večina posrednih stroškov tudi v letu 2020 ostala na postavni računovodske storitve,
ki bo v letu 2020 nekoliko višja kot v letu 2019, saj organiziramo več dogodkov in je tako promet
večji. Ohranili bomo tudi poslovanje z izbrano banko, torej so tudi bančne provizije v predvideni
višini, čeprav pregled teh posrednih stroškov skozi petletno obdobje kaže porast teh stroškov. V
letu 2019 smo se dogovorili za ugodnejše pogoje. V letu 2020 ostajajo tudi posredni stroški
poštnine in računovodskih stroškov pri reviji Knjižnica ter pisarniškega materiala in promocije za
potrebe revije.

Odhodki skupaj 2020
Stroški pisarniškega materiala
Stroški računovodskih storitev
Študentski servis
Stroški uporabe/najema prostora
Stroški promocije
Poštnine
Skupaj:

Višina

Prihodki skupaj 2020
Zaprošena sredstva MK
Sredstva drugih ministrstev
Sredstva lokalnih skupnosti
Sredstva EU
Lastna sredstva
Skupaj

Višina

400,00 EUR
9.000,00 EUR
200,00 EUR
EUR
300,00 EUR
5.100,00 EUR
15.000,00 EUR

12.000,00 EUR
EUR
EUR
EUR
3.000,00 EUR
15.000,00 EUR

Koordinacija knjižnične dejavnosti
Vrsta dela

Strokovno in organizacijsko delo organov in delovnih teles ZBDS
(delo upravnega in strokovnega odbora, delo izvršnega odbora,
koordinacija strokovnih sekcij - Vodenje, koordinacija, zasnova,
idejni načrti, izdelava mnenj, predlogov, organizacija
izobraževalnih dogodkov, organizacija strokovnih srečanj,
koordiniranje delovanja sekcij, skladov, komisij, sodelovanje z
regionalnimi društvi, predstavljanje slovenskega knjižničnega
prostora v tujini, izdajanje publikacij, posredovanje informacij,
finančno in administrativno vodenje, vodenje arhiva, koordinacija
izobraževalnih vsebin. Koordiniranje, strokovno argumentiranje,
študij primerov, ustvarjalnost, avtorski pristop pri izvajanju
določenih nalog

Obseg dela

V ZBDS načrtujemo in izvedemo vrsto aktivnosti, ki so vezane na
uresničevanje letnega programa ZBDS. V ZBDS je včlanjenih 8
regionalnih društev, ki povezujejo 1300 članov. Program, ki ga
pripravljamo, obogati celotno knjižnično sfero. Delo v ZBDS
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zahteva polnega človeka in uigrano ekipo. ZBDS si more
privoščiti profesionalizacije, saj bi na ta račun izgubili sredstva za
programske vsebine.
Trajanje (datumi, časovna obdobja)

1.1. – 31.12. 2020

Kraj

Slovenija in mednarodni prostor.

Pomen za izvajanje koordinacije
knjižnične dejavnosti za celotno
območje Slovenije in razvoj stroke
(10 vrstic)

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
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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
vsakoletni letni program delovanja. Ob tem pa skrbno vključuje
tudi zavezo iz Statuta, ki določa, da se Zveza bibliotekarskih
društev Slovenije pri svojem delu zavzema za najvišjo možno
raven profesionalnega delovanja ter za razvoj in varovanje
demokratičnih načel širše družbene skupnosti (2. odstavek 5.
člena Statuta).
ZBDS sodeluje z zamejskimi knjižnicami in bibliotekarskimi
združenji iz Avstrije, Nemčije, Madžarske, Estonije, Litve,
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.
Umeščenost ZBDS v mednarodni prostor nas vabi k temu, da v
letu 2020 pripravimo nov strateški načrt delovanja ZBDS in ga
povežemo s strateškimi načrti mednarodnih organizacijami, ki so
pomemben partner in sooblikovalec knjižnične pokrajine.
Strateški načrt ZBDS 2020-2030 želimo graditi na strateškem
načrtu EBLIDA (http://www.eblida.org/Documents/EBLIDAStrategic-Plan-2019-2022.pdf) in strateškem načrtu IFLA
(https://www.ifla.org/strategy) ter vkomponirati vanj uresničevanje
ciljev trajnostnega razvoja, ki so postali nov univerzalni standarda
za razvoj (http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/CTR)
Izhodišče: tako EBLIDA kot IFLA izpostavita 4 strateška
področja, ki jih različno poimenujeta. Želimo si, da tudi v ZBDS
izoblikujemo največ 4 strateška področja (EBLIDA govori o 4
pramenih; IFLA pa o smernicah), znotraj katere bomo umestili
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cilje in na cilje vezani programske vsebine.
Tri strateška področja:
4. Veza: povezovanje in sodelovanje (v mednarodnem in
nacionalnem okolju)
5. Zaveza: profesionalna strokovna predanost
6. Zveza: organiziranost stanovskega društva

Predlog, podprt na UO ZBDS:
1. Faza: priprava izhodišča na enodnevnem srečanju z
zunanjim moderatorjem (v sklopu izobraževalnega
programa) (januar – februar 2020)
2. Faza: razprava in predstavitev izhodišč po društvih
(marec-maj2020)
3. Faza: uskladitev pripomb: enodnevna delavnica (maj
2020)
4. Potrditev končnega dokumenta (junij 2020)

Predvideni udeleženci pri delu

Število udeležencev pri delu

http://www.zbds-zveza.si/?q=node1/30
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/domoznanstvo
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/mladinsko
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/potujoce
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/promocija
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/specialne
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/splosne
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/solske
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/visokosolske
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/studenti
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/20
Od 4 do 231

Vsebinska utemeljitev (10 vrstic)
V središče strokovnih razprav je ob ustaljenih temah, ki so vezane na zagotavljanje in spodbujanje kakovostnega
in profesionalnega delovanja ter spodbujanje iskanja razvojnih usmeritev, namenila več pozornosti opolnomočenju
knjižničarjev in zagovorništvu knjižničarstva kot ene od najpomembnejših javnih služb, ki se po zakonodaji izvaja v
enem sklopu, v realnosti pa sega v vse pore družbenega in posameznikovega življenja in ponuja tisto, kar
posamezniku še omogoča kulturni, izobraževalni, demokratični in osebnostni preboj. To pa lahko doseže le s
povezovanjem in spodbujanjem medsebojnega sodelovanja predstavnikov iz različnih tipov knjižnic. Del
koordinacije ostaja tudi sodelovanje z kolegi iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, Avstrije in Ukrajine. Že navezane stike
si želimo ohraniti in tako podpirati kolege, člane, ki sodelujejo v programskih odborih tudi v tujini (npr. Hrvaška).
Prav tako želimo ohraniti sodelovanje in srečevanje članov posameznih sekcij na t.i. dnevih dobrih praks ali
enodnevnih izobraževalnih dogodkih, ki so namenjeni tako navezovanju stikov kot tudi prenosu informacij ter novih
znanj ali iskanju boljših rešitev za posamezne delovne procese. Posebej pa se veselimo vsebin in dejavnosti, ki v
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naš prostor pridejo preko udeležbe članov bibliotekarskih društev na mednarodnih konferencah, tako da je tudi
predstavitev teh vsebin poseben del koordinacije.

Odhodki za vse programske enote skupaj 2020
Avtorski honorarji
Potni stroški
Skupaj:
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Višina
4.000,00 EUR
8.000,00 EUR
12.000,00 EUR

Limbuš, 23.3.2020

Predstavitev programa Zveze bibliotekarskih društev Slovenije za leto 2020
strokovni komisiji na Ministrstvu za kulturo
Program Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju ZBDS), ki smo ga za leto
2020 potrdili na seji Upravnega obora v novembru 2019 (izhodišča programa) in na seji
Upravnega odbora februarja 2020 (celoten program) ter ga posredovali na poziv Ministrstva
za kulturo (januar 2020), ima na današnji dan, ko pišem to predstavitev za dopisno sejo
strokovne komisije na Ministrstvu za kulturo, in ob virusu tla trese tudi potres, še vedno
eno stalnico, ki se je sprememba javnega življenja v Sloveniji ni drastično dotaknila. To je
znanstvena in strokovna revija Knjižnica. Pri pripravi programa smo sledili smernicam
(vsebinskim in finančnim), ki smo jih napovedali v prijavi programa za leto 2019 in leto 2020.
V programu ZBDS za leto 2020 smo postavili v središče naslednje vsebine:
-

Izdajanje znanstvene in strokovne revije Knjižnica,
Prenos znanja in praks na izobraževalnih dogodkih in na mednarodnih konferencah
Promocija strokovnih dosežkov
Oblikovanje strateškega načrta za obdobje 2020 – 2030
Prenova spletne strani

Program, ki smo ga zastavili za leto 2020, je prva dva meseca tega leta potekal po
zastavljenem načrtu:
-

oddali smo vlogo na poziv ministrstva za financiranje programa,
pripravili smo letno poročilo o izvedbi programa za leto 2019,
izpeljali smo sejo UO za potrditev programa in poročila ter za razpis kandidacijskega
postopka (funkcija predsednika sekcije za izobraževanje in kadre),
objavili poziv za strokovno posvetovanje sekcij,
naredili izbor referatov ter pripravili prvo verzijo programa strokovnega posvetovanja
sekcij,
določili datum in kraj občnega zbora,
izpeljali dogovore za objavo razpisa za Goropevškove nagrade,
izpeljali smo izobraževanje v organizaciji Sekcije za promocijo ter
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-

pripravljali še dve izobraževanji, ki pa smo ju bili zaradi situacije primorani
odpovedati.
Pripravili smo tudi že izhodišča za začetek aktivnosti nastajanja strateškega načrta, a
smo jih zaustavili.

Nemoteno poteka delo na reviji Knjižnica. Pričakujemo, da bomo imeli v naslednjih mesecih
še večji izbor člankov, vsekakor pa je delo uredniške ekipe izredno dobro zastavljeno in s
tematskimi številkami (razpisi tem vsaj šest mesecev pred izidom številke) privabimo precej
več prispevkov kot v preteklosti.
V teh mesecih potekajo tudi vse aktivnosti za pripravo majskih izobraževalnih dogodkov
(dan dobrih praks Sekcije za splošne knjižnice, Dan specialnih in visokošolskih knjižničarjev,
Sekcija za specialne in Sekcija za visokošolske knjižnice ter Srečanje potujočih knjižnic, ki bo
letos ponovno mednarodno obarvano), saj ta trenutek še upamo, da jih bomo lahko izpeljali
po terminskem načrtu. V primer, da v mesecu maju zaradi situacije v državi ne bo možno
izpeljati teh dogodkov, se bomo dogovorili, ali jih izpeljemo v drugem terminu ali jih
odpovemo. Vse aktivnosti za izvedbo osrednjega izobraževalnega dogodka, to leto je v
središču strokovno posvetovanje sekcij, potekajo nemoteno.
Letos zaključujemo prvo desetletje podeljevanja najvišjih stanovskih nagrad kot samostojen
strokovni in javni dogodek. Ocenjujemo, da se je ta pristop izkazal kot izjemno učinkovitega.
Pozitivne odzive ima tako pri strokovni javnosti kot v širšem javnem prostoru. V letošnjem
letu imamo v načrtu podelitve treh nagrade: nagrado Hartmanovega sklada (štipendija),
Goropevškovo nagrado in Čopovo nagrado.
Udeležba na mednarodnih konferencah je pomemben element sodelovanja, prenosa
znanja, pridobivanja navdiha ter širjenja strokovnih horizontov. V letošnjem letu smo želeli
izpeljati udeležbo na štirih konferencah, a je ta trenutek že jasno, da od našega izbora
obstaja možnost izvedbe le ene, to je IFLA konferenca. Ko bo znano, kdaj se bodo situacije
umirile in kdaj bo možno in tudi dovoljeno potovati v tujino, bomo pregledali nabor možnih
konferenc v mednarodnem prostoru in prosili ministrstvo za kulturo za prilagoditev tega
programskega sklopa. Vsekakor si bomo prizadevali, da se tudi v tem letu sodelovanje v
mednarodnem prostoru ter spoznavanje praks ter strokovnih vsebin in novega znanja v
širšem prostoru ne zaustavi.
Spletna stran je zelo pomembna vstopna točka v delovanje društva. V lanskem letu smo
pričeli z vsebinskimi postavitvami prenove, v letošnjem letu pa načrtujemo predstavitev nove
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spletne strani. Poseben poudarek je na tistem, kar se v ospredju ne vidi: prijavnice na
izobraževalne dogodke, kreiranje računov in pristopne izjave za članstvo v sekcijah.
Mednarodni knjižničarski prostor je v lanskem letu dobil nove strateške načrte pomembnih
organizacij. Člani iz vrst ZBDSja aktivno sodelujemo tudi pri promociji trajnostnih ciljev v
našem okolju. To dogajanje nas je spodbudilo k temu, da razmislimo o oblikovanju
strateškega načrta ZBDS za obdobje 2020 – 2030. Tako je v načrtu, da v letu 2020 dobimo
strateški načrt ZBDS, ki nam bo podal odgovore na vprašanja, kako in kam naprej. Strateški
načrt bo vezan na poslanstvo društva, ki je jasno opredeljeno v temeljnem aktu.
ZBDS deluje z izredno podporo posameznih inštitucij (tukaj je vloga Narodne in univerzitetne
knjižnice izjemno pomembna) in posameznih okolji. Praksa, da bi v celoti slovenski knjižnični
prostor podpiral delovanje ZBDS, več ni prisotna. Člani ZBDS, kot predstavniki ZBDS, aktivno
sodelujejo v določenih organih, tudi v najvišje organi, torej NSKD, a se z vsakim novim
imenovanjem srečujemo s situacijo, ki enostavno več ne moremo predlagati kompetentnih
članov, saj ne dobijo soglasja delodajalca. Vse pogosteje se srečujemo s situacijo, ko
delodajalec ne poda soglasja k sodelovanju v sklopu delovnih obveznostih. Delovanje v
ZBDSju je prepoznano kot pomemben element pri imenovanju v strokovne nazive, saj je to
tudi eden od kriterijev za pridobitev ustreznih točk. Zato si želimo, da bi tudi delodajalci
prepoznali prispevek, ki ga ima lahko posameznik, ko v neki komisiji, delovnem telesu, organi
zastopa ali je v imenu ZBDS, tudi za njegovo matično institucijo.
Ob vsem tem pa bo tudi v letu 2020 potekala koordinacija knjižnične dejavnosti v
sodelovanju za različnimi akterji, sodelovanje z drugimi deležniki, kjer se stikata knjižnična
dejavnost in druga polja sodelovanja.
Želimo si, da v teh dneh, ko ostajamo doma in skrbimo drug za drugega predvsem pri higieni
rok, ne pozabimo, kako pomembno je tisto, kar knjižničarji v največji meri spodbujamo,
promoviramo in omogočamo za higieno misli. Branje.

Dr. Sabina Fras Popović, bibliotekarska višja svetnica
predsednica ZBDS
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Program za leto 2020
finančni načrt po odločbi MzK z dne 29.10.2020
I.Programski sklop

Št.
Celotna
enot vrednost

1. izvedba izobraževanih vsebin
2. mednarodna dejavnost
3. promocijska dejavnost
4. izdajanje strokovnih publikacij
5. koordinacija knjižnične dejavnosti za celotno
območje Slovenije
Skupaj

1
4
3
1
1

35.000,00
15.000,00
11.000,00
33.000,00
12.000,00

10.000,00
11.000,00
8.000,00
10.000,00
7.0000,00

0
2.250,00
2.300,00
4.000,00
650,00

10

106.000,00

46.000,00

9.200,00

II. Posredni stroški
Skupaj

Zaprošena
sredstva MK

15.000,00

Skupaj I. in II.

121.000,00

12.000,00
58.000,00

Vrednost
financiranja

2.500,00
11.700,00

finančni načrt z dne 3.12. 2020: uskladitev lastnih sredstev, izvedenega
program in financiranja s strani ministrstva ter s strani NUKa (revija Knjižnica)
I.Programski sklop

Št.
enot

1. izvedba izobraževanih vsebin
2. mednarodna dejavnost (mednarodne članarine)
3. promocijska dejavnost (Čopove nagrade)
4. izdajanje strokovnih publikacij (revija Knjižnica)
- sredstva MzK
- sredstva ARRS
- sredstva NUK
- lastna sredstva (članarine, naročnine)
5. koordinacija knjižnične dejavnosti za celotno
območje Slovenije
Skupaj

0
1
1
1

0
2.250,00
2.300,00
26.000,00

0
2.250,00
2.300,00
4.000,00

1

2.000,00

650,00

4

32.550,00

9.200,00

3.500,00

2.500,00

II. Posredni stroški
Skupaj
Skupaj I. in II.

Celotna
vrednost

36.100,00
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Vrednost
financiranja

11.700,00

Pojasnila o prilagajanju vsebinskega načrta v letu 2020 z dne 8.12.
Program Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju ZBDS), ki smo ga za leto
2020 potrdili na seji Upravnega obora v novembru 2019 (izhodišča programa) in na seji
Upravnega odbora februarja 2020 (celoten program) smo prijavili na poziv Ministrstva za
kulturo. V mesecu marcu je bila v Sloveniji prvič v tem letu razglašena epidemija in s tem
vzpostavljena prepoved zbiranja ljudi. V naslednjih mesecih so se določbe glede prepovedi
spreminjale, občasno rahljale, a do sproščenega zbiranja v zaprtih prostorih ni prišlo. V
mesecu aprilu, maju in juniju so potekali pogovori s skrbnikom na ministrstvu glede obsega
izvedbe programa v letu 2020. V tem obdobju je bil tudi zadržano izvajanje proračuna in
financiranje programa ZBDS je bilo umeščeno v ponovno odločanje o proračunu (rebalans
proračuna).
V prvih dveh mesecih in pol, torej do 13. marca, ko je bila razglašena epidemija, smo v ZBDS
izvedli tudi že določena izobraževanja. Ta izobraževanja, torej strošek teh izobraževanj smo
po ponovni pripravi programa umestili v sklop knjižnične koordinacije, saj je bilo vse bolj
jasno, da namenskih sredstev za izvedbo osrednjega izobraževalnega dogodka ne bomo
prejeli, ob tem, da tudi družbena klima in situacija ter zdravstvena slika ni dovoljevala
izvedbo tega dogodka. Prav osrednji izobraževalni dogodek je tudi vir dodatnih finančnih
sredstev, s katerimi omogočimo izvedbo preostalih strokovnih vsebin. Od načrtovanih
strokovnih dogodkov, ki predstavljajo pomemben prispevek pri strokovni razgledanosti
knjižničarjev in knjižničark, smo izvedli le dogodek, ki ga je načrtovala Sekcija za splošne
knjižnice. Dogodek so prenesli na splet in na You Tube kanalu sekcije objavili predstavitev
projektov iz leta 2019. Sekcija za mladinsko knjižničarstvo je v tem letu obogatila slovenski
prostor s prevodom IFLA smernic za otroke in z izdajo spletnega časopisa SeMafor.
Smernice aktualne ekipe kulturnega ministrstva gradijo na temeljih popolnega delovanja
javnih zavodov. Vsa pomembna strokovna in znanstvena dejavnost mora potekati preko
javnih zavodov, ki so programsko financirani. Smernice tako posegajo v bistvene dejavnosti
ZBDS: izdajanje revije Knjižnica ter organizacijo različnih izobraževalnih dogodkov širše
narave (torej tudi za potrebe izpopolnjevanja in usposabljanja). V mesecih od aprila do
oktobra smo iskali rešitev, kako ohraniti revijo Knjižnica. Žal finančni načrt ne omogoča več
izplačevanja avtorskih honorarjev in tako bomo v tem letu primorani prenehati z
izplačevanjem avtorskih honorarjev. Ker smo to že predvidevali, smo pripravili tudi takšne
avtorske pogodbe in so tako avtorji zadnjih številk s tem že seznanjeni. V mesecu decembru
je NUK prejel od Ministrstva za kulturo z odločbo finančna sredstva za publiciranje, ki jih
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bomo po skupnem dogovoru namenili za revijo Knjižnica, saj se vsi zavedamo izrednega
pomena te revije za naš strokovni in širši prostor.
Dogovor o ohranjanju revije Knjižnica predvideva prehod revije pod okrilje in v program
Narodne in univerzitetne knjižnice. Ta prehod je usklajen z ministrstvom in sledi smernicam,
da so javni zavodi nosilci ključne strokovne vsebine, predvsem razvojno in izobraževalno
naravnane. Revija bo tako z letom 2021 izhajala pri Narodni in univerzitetni knjižnici, ZBDS bo
ohranil sodelovanje in bo naveden kot sozaložnik, še naprej bo v tiskani obliki in še naprej jo
bodo prejemali člani društev. Pod NUK preide tudi administracija in računovodski del
upravljanja revije. ZBDS bo nacionalni knjižnici poravnal naročnino za revijo za člane. S tem
smo ohranili, vsaj upamo, našo edino znanstveno revijo za področje bibliotekarske in
informacijske znanosti. Ob tem pa smo zelo veseli, ker prispevki prihajajo in vsebinske krize
pri izdajanju revije ni.
Vsako leto je sekcije za potujoče knjižnice ob koncu leta izdala Potujoče novice. V mesecu
septembru in oktobru smo iskali finančna sredstva, kako izpeljati tudi to nalogo, ki smo jo
sedaj financirali iz sredstev izobraževalnih dogodkov. Predsednica Stepišnikovega sklada je
sporočila, da se na razpis za sredstva sklada ni javil nihče, lanska niso bila porabljena, saj je
bila strokovna ekskurzija odpovedana, in je tako podala predlog, da se sredstva iz
Stepišnikovega sklada namenijo za izdajo letošnje številke Potujočih novic. Upravni odbor
sklada je odločal in sprejel sklep, o sprejetem sklepu pa obvestil vodstvo ZBDS. Vsaka številka
Potujočih novic predstavi vpogled v delovanje bibliobusov in premičnih zbirk ter tako
predstavlja pomemben vir strokovnih informacij knjižničarjem in knjižničarkam ter tako skrbi
za njihovo strokovno permanentno izpopolnjevanje.
Pri upravljanju posrednih stroškov (npr. banka, računovodski servis, poštnine) smo že v letih
pred tem spoznali, da so banke svoj svet in provizija ali stroški vodenja računa niso vezani na
priliv sredstev. Drugače je bilo v pogovorih z računovodstvom. Razumeli so in tudi sprejeli, da
je zaradi ničnega števila dogodkov tudi delo z računi manjšo, ob tem je redna naloga vezana
na izdajo računov naročnikom revije Knjižnica in izdaja računov za prispevek članov. Zato
smo v pogovorih uspeli dogovoriti nižji znesek za računovodske storitve.
V mesecu marcu, aprilu in maju, septembru in oktobru ter ponovno aktivno v novembru je
ZBDS preko predstavnice v NSKD tvorno sodeloval pri pripravi smernic za uporabo knjižnic in
čitalnic v času epidemije, ki jih je nato NIJZ delno upošteval. Ves ta čas smo v ZBDS sodelovali
z EBLIDO in IFLO. Prenašali smo informacije iz enega prostora v drugega ter obrtno.
Informacije o stanju v Sloveniji so bile objavljene tudi v EBLIDINEM časopisu in na spletni
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strani IFLA. Redno smo informacije posredovali predsednikom društev. Na področju
mednarodnega sodelovanja so odpadli vsi kongresi, že vplačane kotizacije (LIBER) pa smo
lahko prenesli v naslednje leto in nam jih niso povrnili. Primorani smo bili tudi v pogajanja za
članarino pri EBLIDI in IFLI, saj nam finančna slika ne dopušča več članstva v obeh
organizacijah. Tako ZBDS od leta 2020 ni več članica IFLA organizacije. Ohranjamo pa še
članstvo v EBLIDI, saj smo uspeli pri zagotavljanju sredstev za članarino, hkrati pa članstvu v
EBLIDI pripisujemo večji pomen in vpliv za naš prostor. V slovenski prostor smo želeli
prenesti tudi delavnico, ki so pripravlja EBLIDA, a ta trenutek brez uspeha.
Podelitev stanovskih nagrad je ena od osrednjih točk delovanja zveze v zadnjem desetletju. V
letošnjem letu so namenska sredstva na voljo le za podelitev Čopovih nagrad. Tekom leta se
je pokazalo, da ni bilo kandidata za Goropevškovo nagrada (torej, nihče ni podal vloge za
kakšnega kandidata) in tudi prejeli niso prijave na razpis za Hartmanovo štipendijo. Podelitev
Čopovih nagrad bo potekala 21.12.2020 v virtualnem okolju, tudi letos pa bomo nagrajence
predstavili v brošuri, ki bo na voljo vsem društvom in članom ter knjižnicam.
Leto 2020 je res drugačno leto. Beseda drugačen pomeni tisti, »ki se po lastnostih razlikuje
od določenega« in »ki ni tak kot navadno, ampak spremenjen.« Po tem letu bo spremenjen
tudi ZBDS. V novo leto 2021 stopa brez revije Knjižnica in brez načrtov za osrednji
izobraževalni dogodek v letu 2021, hkrati pa z načrti za vrsto manjših, spletnih dogodkov.
Ostaja bistveno, kar bo tudi zagotovo spremenjeno: podelitev Čopovih nagrad.
Običajno smo v mesecu decembru pripravljali vsebine za nov poziv ministrstva za kulturo v
sklopu financiranja nevladnih organizacij. Kdaj in kako ali sploh bo v letu 2021 še ne vemo.
Zagotovo pa vemo, da se bo v naslednjem letu, ki je volilno leto, spremenila vodstvena ekipa
ZBDS. Ekipa ZBDS je v zadnjem desetletju naredila kakšen korak naprej in tudi kakšen korak
stran, morda kakšen korak nazaj, a vedno je težila k strokovni odličnosti, raznolikosti,
povezanosti ter sodelovanju. Predvsem k spoštovanju posameznikov, ki premikajo meje ceno
strokovne udobnosti.
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Smernice za delo ZBDS v letu 2021
V letu 2021 bo Zveza pred vsebinskim preoblikovanjem, hkrati pa to leto sovpada z volilnim
letom.
Aktivnosti za pripravo novega strateškega načrta smo dali v letu 2020 v drugi plan, ker smo
se znašli v situaciji, ko je potrebno dobro premisliti, v katero smer bo plula ta barka.
Usmeritve ministrstva za kulture za delovanje nevladnih organizacij so popolnoma drugačne
od dosedanjih: skrbniki strokovnega in znanstvenega razvoja naj bodo javni zavodi s
programskim financiranjem. V to sodi tako izdajanje strokovnih in znanstvenih publikaciji kot
skrb za strokovno permanentno izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanje.
Tako v letu 2021 prehaja revija Knjižnica pod okrilje NUK-a, prav tako pa ne bomo imeli več
podpore pri organizaciji osrednjih izobraževalnih dogodkov oziroma jih bomo morali na novo
osmisliti.
Ker sedanja vodstvena ekipa zaključuje svoj mandat, se v teh okoliščinah nismo odločiti za
stop v pričetek novega načrta, kljub temu da smo v letu 2019 pripravili vsebinska izhodišča in
tudi načrt za uresničitev naloge.
Trenutna situacija in nove vsebinske usmeritve na področju delovanja nevladnih organizacij
zahteva od vodstva Zveze temeljit premislek o vlogi, poslanstvu ter predvsem o smeri, v
katero bo zveza usmerila svoje aktivnosti. Zato je tudi na tem občnem zboru že podan
predlog sklepa, da ta sklic občnega zbora potrdi časovnico za nove volitve. Želimo, da nova
ekipa, ki bo vodenje Zveze prevzela z letom 2021 prične že pred uradnim nastopom mandata
(to je 21.12.2021) sodelovati pri preoblikovanju Zveze, saj jo bo potem peljala po tej poti
naslednji mandat ali dva. Zgodnji rok volitev bi omogočil sedanji in novi ekipi vsaj pol letno
vzporedno delo.
Odsotnost osrednjega izobraževalnega dogodka pomeni tudi odsotnost možnosti za
pridobivanje lastnih sredstev (kotizacije in sponzorji, v letošnjem letu smo vrnili sredstva,
pridobljena od sponzorjev v dvoletnih pogodbah), s katerimi je Zveza pokrivala preostale
dejavnosti, ki niso bile financiranje neposredno iz sredstev ministrstva. V letu 2021 gre del
članarine članov Narodni in univerzitetni knjižnici za izdajanje revije Knjižnica (člani bodo
revijo še naprej prejemali v tiskani verziji), del sredstev bomo namenili podelitvi Čopovih
nagrad in članarini za članstvo v EBLIDI. Kakšna bo vsebina poziva, če takšen poziv za
nevladne organizacije v letu 2021 na strani ministrstva za kulturo sploh še bo, še ne vemo. V
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kolikor bo možno, bomo prijavili mednarodno sodelovanje (članarine), koordinacijo
knjižnične dejavnosti in promocijo. Dogodke z naslova strokovnega izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja bodo sekcije pripravljale v partnerstvu z javnimi zavodi na
področju kulture. V vodstveni ekipi ZBDS smo prepričani, da imajo sekcije v svojih članih
izjemen potencial in strokovno bogastvo, ki je vezano na znanje in vedenje ter so lahko res
dragocen partner pri pripravi dogodkov.
V mesecu februarju načrtujemo sejo UO in začetek kandidacijskega postopka, v mesecu maju
predvidevamo volilni občni zbor in tako izbor ekipe ZBDS za obdobje 2021 – 2026. S tem bo
nova ekipa lahko tvorno sodelovala pri prevzemu funkcije. Stalnica ostaja razpis za Čopove
nagrade, nagrado Kalanovega sklada ter Goropevškovo nagrado. In 21.12. kot dan podelitve
Čopovih nagrad.
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