Na podlagi določil 11. in 33. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (Statut ZBDS-UPB2,
Knjižnica 2019/1–2,) je Občni zbor Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) na
svoji 4. redni seji dne 21. 5. 2021 sprejel

PRAVILNIK O PODELITVI PRIZNANJA ZLATA HRUŠKA
1. člen
Priznanje zlata hruška (v nadaljevanju: priznanje) je stanovsko priznanje za najkakovostnejšo knjigo za
otroke in mladino v obravnavanem letu, ki ga skupaj podeljujeta Zveza bibliotekarskih društev
Slovenije (v nadaljevanju Zveza) in Mestna knjižnica Ljubljana (v nadaljevanju: MKL).
2. člen
Priznanje zlata hruška se podeljuje z namenom spodbujanja ustvarjanja kakovostne literature za
otroke in mladino, izpostavljanja pomena vrednotenja knjižne produkcije, razvoja bralne pismenosti
in bralne kulture.
3. člen
Postopke za izbor knjig z znakom za kakovost zlata hruška, izmed katerih se izberejo knjige za
priznanje, vodi MKL Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo (v nadaljevanju MKL
Pionirska), postopke za izbor knjig za priznanje zlata hruška vodi Zveza.
4. člen
Priznanje se podeljuje v štirih (4) kategorijah za vsako obravnavano leto, in sicer:
-

priznanje za slovensko izvirno mladinsko leposlovno knjigo,
priznanje za slovensko izvirno mladinsko poučno knjigo,
priznanje za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo,
priznanje za prevedeno mladinsko poučno knjigo.

Priznanje v katerikoli kategoriji lahko dobi le tista knjiga, ki ji Strokovni odbor Priročnika za branje
kakovostnih mladinskih knjig (dalje Priročnik) podeli znak za kakovost zlata hruška. Če v
obravnavanem letu za katero od kategorij znak za kakovost ni bil podeljen, se priznanje za to
kategorijo ne podeli.
Strokovni odbor Priročnika deluje v MKL. Delovanje in sestavo Strokovnega odbora Priročnika
opredeljujejo dokumenti MKL.
5. člen
Knjige za priznanje zlata hruška izbere Komisija za priznanje zlata hruška (v nadaljevanju Komisija).
Člani Komisije so k sodelovanju povabljeni na predlog predsednika Zveze. Člane Komisije s sklepom
imenuje Upravni odbor Zveze. Vsak član Komisije soglaša z javno objavo svojega sodelovanja v
Komisiji.

Komisija šteje sedem članov. Mandat članov Komisije je eno leto z možnostjo ponovnega
imenovanja.
6. člen
Član Komisije je lahko član področnih društev, ki so člani Zveze in/ali strokovnjak s področja knjižnega
oblikovanja in/ali prevajanja.
Član Komisije ne sme biti član Strokovnega odbora Priročnika, ter ne avtor, prevajalec, založnik,
urednik ali kako drugače povezan s katerokoli od knjig, o katerih Komisija odloča v obravnavanem
letu.
7. člen
Strokovni odbor Priročnika pripravi članom Komisije seznam vseh knjig, ki so za obravnavano leto
prejele znak za kakovost zlata hruška, in sicer za vsako kategorijo posebej.
Sezname z vsemi potrebnimi bibliografskimi podatki Komisija prejme najkasneje do zadnjega junija v
obravnavanem letu.
Komisija iz seznama knjig z znakom zlata hruška izbere eno prejemnico priznanja za posamezno
kategorijo, in sicer najkasneje do zadnjega septembra v obravnavanem letu.
8. člen
Komisija izbor sporoči MKL, vodji Pionirske – Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo in ga
do skupne razglasitve, ki jo opravita Zveza in MKL, ohrani v tajnosti.
Komisija in MKL javno oznanita prejemnike priznanja zlata hruška 13. novembra, na svetovni dan
prijaznosti.
Priznanja podeljujeta Zveza in MKL praviloma na prazniku zlatih hrušk, v sklopu slovenskega knjižnega
sejma. V skladu z medsebojnim dogovorom pa lahko ob drugih priložnostih. Priznanja izročita
predsednik Zveze, predsednik Komisije oziroma v primeru zadržanosti njuna namestnika v
sodelovanju z direktorjem MKL oziroma njegovim namestnikom.
Tistim članom Komisije, ki nimajo dostopa do posameznih naslovov, jim izvode na izposojo lahko
priskrbi MKL.
9. člen
Komisija na prvem sestanku, ki ga skliče predsednik Zveze, izbere predsednika, ki nato vodi in
organizira delo Komisije. Prav tako izbere podpredsednika, ki v času odsotnosti predsednika opravlja
dela in naloge predsednika Komisije. Za vodenje sej Komisije, zapisnikov, dokumentacije in za
nastopanje Komisije v javnosti se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika o delu organov in delovnih
teles Zveze.
10. člen
Komisija je pri svojem delu samostojna. O izboru knjig za priznanja suvereno odločajo člani Komisije
na svojih sejah. Pri podajanju mnenja in pri glasovanju so vsi člani Komisije enakopravni. Člani
Komisije javno ne vrednotijo, komentirajo postopkov in dela Komisije. Komisija svoje odločitve
posameznim deležnikom ni dolžna pojasnjevati in zagovarjati.

O rezultatu svojega dela Komisija poroča enotno z zapisnikom.
S podpisi članov Komisije je potrjen izbor za priznanje v zapisniku dokončen in ga ni mogoče
preklicati.
Delo članov Komisije ni honorirano ali kako drugače finančno nagrajeno.
11. člen
Ta pravilnik nadomešča Pravilnik o podelitvi priznanja zlata hruška z dne 21. 8. 2019 (MKL, št. 0103/2019-1), ki z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati. Ta pravilnik začne veljati z
dnem, ko ga po veljavnem postopku sprejme Občni zbor Zveze. Za vse dopolnitve in spremembe tega
pravilnika velja enak postopek kot za njegov sprejem.
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