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Razumevanje, poimenovanje, navdih  

Predsedniški pregled preteklega leta 

Če sem lani za zapisovanje uvodnih besed izbrala modro barvo, se bom letos vrnila k vijolični. 

Ne samo zato, ker res že skoraj vsi nestrpno čakamo pomlad in s tem tudi vijolice, ki jih, 

mimogrede, skoraj več ne najdemo na travnikih, ampak, ker ima vijolična barva v sebi nekaj, 

kar spodbuja domišljijo in navdihuje visoke ideale. Je introspektivna barva, ki nam omogoča, 

da stopimo v stik z našimi globljimi mislimi. Kako to vem? Vprašaj knjižničarja! Lani sem si za 

uvodnik izbrala prosto plezanje. Hm? Tisti, ki tega ta trenutek ne razumete, vabljeni, da 

preden nadaljujete prebiranje tega uvodnika, na spletu poiščete lanskega. Nič hudega, če 

sedaj nimate časa, saj ga potem tako nikoli ne boste imeli in je to le izgovor, ker vam v resnici 

ni mar in vas ne zanima. Letos ne bom prosto plezala, pa tudi čisto birokratskim smernicam 

ne bom sledila. Letos se bom podala v moč vijolične barve, ki spodbuja domišljijo in navdihuje 

visoke ideale. 

 

Vse je tako zelo enostavno, ko ugotovimo, da različne poti vodijo do istega cilja. Tako kot 

računi. 1+7=8 in 4+4 je spet 8, pa 5+3 je ponovno 8, joj, 6+2 je tudi 8 in 8+0 nas spet pripelje 

do 8. Kaj pa črke? Ali nas črke vedno pripeljejo do iste besede? Ali le do enake? Ali pa nam 

povezane črke v besede, te natovorjene na vagon stavkov in sestavljeno v stavbo zgodbe 

prinesejo isto razumevanje? Nak. Kako pa je s poslanstvom? Kaj je sploh poslanstvo? Ali 

vemo vsak zase, kakšen je naš namen na tem svetu, v tem življenju? Pri računih nam hitro 

steče. Smo le zelo presenečeni, ko vidimo, da lahko različne številke seštejemo v isto število. 

Besede so za nas večja zadeva. Nas že malo peljejo sem in tja. Od nas zahtevajo razumevanje 

in premišljevanje. Poslanstvo pa je ena taka čudna zadeva. In kaj bi sploh s to besedo? 

Postaviti jo moramo v okvir. Vsak je nekam za nekaj poslan z določenim namenom. In tako je 

tudi z našo Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije. Tako je tudi s poslanstvom. Ne glede na 

to, kako vidimo ZBDS, kaj si mislimo, da mora delati, naše mnenje ni toliko pomembno, saj je 

poslanstvo društva opredeljeno v statutu in je vedno naš notranji izpraševalec vesti, ali 

delamo prav. Pri oblikovanju izobraževalnih vsebin ali pripravljanju mnenja na zakonske 

spremembe.  

 

Letos se bomo že pri pisanju poročila za lansko leto ulovili v bralne zmožnosti. Ne samo zato, 

ker bo branje, pismenost in vzgoja za branje glavni motiv jubilejnega leta 2017, temveč tudi 

zato, ker mi je naslov za tole razmišljanje posodila knjiga. Pa tudi zato, ker drugače ne 

moremo skozi te črke in številke, kot da jih preberemo. Pogosto menim, da knjižničarji 

premalo cenimo privilegij, ki ga imamo, in sicer tega, da smo obdani s toliko knjigami. Čeprav 
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zelo močno kričimo, da knjižnice že dolgo več niso le izposojevališča knjig, delamo iz knjižnic 

skladišča knjig prav knjižničarji. Kako in zakaj? Ker premalo beremo, zagotovo zato. Pa ne, da 

v službi ni časa. Pa sedaj na tem mestu ne bom šla po poti primerjav z drugimi poklici, kaj 

lahko in kaj ne morejo v službi. Ljubezen do branja, tista res koprneča navada do branja bi 

morala biti predpogoj za zaposlitev. Pa to takšen predpogoj, ki bi bil lahko tudi razlog za 

prekinitev delovnega razmerja. Branje premika možgane, branje je miselna telovadba 

posameznika, njegov premik iz točke a na točko b in je nepogrešljivo v obdobju instant rešitev 

in migetajočih slikic. Branje zahteva koncentracijo, vztrajnost, doslednost, a te popelje v 

vedno nove svetove.  

 

Ko boste tudi letos prebirali vsebine, ki imajo za vsakim dogodkom ime in priimek 

posameznika, člana, ki je sprejel svojo vlogo v stroki odgovorno široko in ne egoistično 

usmerjeno le v lastni razvoj, vedite, da so tudi tokrat tukaj ure in ure iskanja navdihov, 

razmišljanja, sodelovanja, delovanja, povezovanja in poimenovanja. Našo Zvezo vedno rada 

predstavljam kot zelo fit gospo v tretjem življenjskem obdobju, sedaj bo počasi krenila proti 

četrtem življenjskem obdobju, včasih jo predstavim tudi kot firmo s 1.300 zaposlenimi. Nekaj 

jih to ladjo vedno zapušča, a prihajajo k sreči vedno novi. Ta gospa nam je v naš strokovni 

DNK prenesla navdušenje nad tem, kaj vse so naredili nekoč, navdušenje nad tem, kaj naša 

stroka je in kakšen učinek ima na okolje, kako uresničevanje poslanstva spreminja okolje. 

Pripišem ji to, da je uspešno vzpostavila našo notranjo pogodbo z delovnim mestom, vsaj 

zase in še za nekaj cenjenih kolegic si to upam trditi. Firma s 1.300 zaposlenimi pa je zanimiva 

v toliko, ker v njej odpovedo vsi utečeni in po splošnem prepričanju ključni motivatorji: plača, 

finančna stimulacija, fleksibilni delovni čas, napredovanja. Slednje je res možno, saj delovanje 

v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije prinese točke za imenovanje v strokovni naziv. 

Prinese pa delovanje v društvu vedno večji osebni strokovni razvoj, kot na prvi pogled mislimo 

ali upamo: sodelovanje preko meja lastne organizacije, povezovanje pri projektih, 

prevzemanje odgovornosti za dogodek od ideje do izvedbe, zaupanje v lastne odločitve in 

medsebojno zaupanje.  

 

Opravljeno delo v letu 2016 je rezultat povezovanja, sodelovanja, prilagajanja in 

dopolnjevanja. Program, ki smo ga sprejeli na občnem zboru in pred tem na Upravnem 

odboru, smo smiselno dopolnjevali, seveda v okviru potrebnih formalnosti, z vsebinami, ki 

smo jih prepoznali predvsem kot izjemen prispevek k slovenski knjižničarski stroki. Ob tem 

tudi pomembno ohranjanje finančne vzdržnosti. V slogi velikih, ki imajo vse, kot je nekoč 

govoril reklamni slogan, ugotavljamo, da smo naredili v lanskem letu vsaj dve izjemno 

pomembni zadevi: izpeljali prvo javnomnenjsko raziskavo o podobi knjižnične javne službe in 
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zaključili prevod mednarodnega standarda. Oboje je bil velik finančni zalogaj, ki ga ZBDS brez 

podpore Ministrstva za kulturo ne bi zmogel, a je ob tem namenil tudi opazen delež lastnih 

sredstev. Morda manj pomembno, a za ZBDS bistveno: uspeli smo skoraj v celoti izpeljati 

sanacijski načrt, saj smo negativno razliko iz nekaj več kot 15.000€ zmanjšali na 2.000€. Ob 

tem, da smo sledili temu, da varčevalni ukrepi ne posežejo v vsebino programa.  

 

Frančiška. Deklica, ki občuduje poezijo. Jo raziskuje. Jezi jo, da pozna večinoma le pesnike. Kje 

so pesnice, se sprašuje in odgovor najde s pomočjo babice, Googla in knjižničarke. Izjemen 

roman poljske pisateljice Anne Piwkowske, ki pokaže na moč poezije v svetu odraščajoče 

mladine. V spremni besedi z naslovom, ki sem si ga sposodila za moje razmišljanje, pa Špela 

Frlic piše takole: »Včasih ima človek to srečo, da ga v trenutku, ko to najbolj potrebuje, najde 

pesem. Če ima res srečo, ima ob sebi prijatelja, učitelja, knjižničarko, teto, soseda, ki mu zna v 

pravem trenutku nevsiljivo ponuditi pravo knjigo. Pot do intimnega odnosa z literaturo 

pogosto pelje preko srčnih odnosov z ljudmi.« 

 

Če je navdih tisto, kar nas pelje naprej, je nujno, da razumemo tisto, kar nas navdihuje in ga 

tudi poimenujemo. Razumeti moramo tudi ZBDS, čeprav se nam zdi, da nam je vse 

popolnoma jasno. Že vrsto let več nimamo skupščine, pa nekateri še kar čakajo na sklic 

skupščine. Tudi predsedstva že vrsto let ni, je pa tukaj Upravni odbor, ki opravlja izjemno 

delo. Sekcij je že nekaj let veliko, pa bi imeli še kakšno več, čeprav ne razumemo prav 

povezave med sekcijo, društvom in ZBDS. Tudi to ne najbolj, da, če želimo biti član izvršnega 

odbora sekcije moramo biti član društva. ZBDS se ne prebuja sam, rad pa prebuja vse tisto, 

kar se izgublja v iluziji uspešne in učinkovite družbe uravnotežene finančne vzdržnosti. O 

morali, vrednotah in etiki pa v javnofinančnem svetu javnih uslužbencev govorimo le ob 

jubilejih. 

 

Ljudje smo naravnani tako, da prvič reagiramo le redko. Včasih moramo slišati vsaj 

sedemkrat eno in isto zadevo, da jo dojamemo, kaj šele ponotranjimo. Zato bom tudi letos 

ponovila misli iz lanskega uvodnika: vse, kar boste pregledali na naslednjih straneh (ker 

verjetno ne boste imeli časa), ni nastalo samo od sebe. Za vsem tem stojijo posamezniki, ki 

opazno prispevajo k razvoju strokovnega okolja, pa če so vam osebno všeč ali ne. Pokličite jih, 

povejte jim, da delajo dobro ali pa jim povejte, kaj bi morali narediti drugače. Dajte jim odziv, 

nastavite jim ogledalo, vendar bodite ob tem tudi pripravljeni, da vas povabijo zraven. 

Vsekakor si njihovo delo zasluži precej več kot le tiho ignoriranje ali anonimno spodkopavanje 

v medgalaktičnem svetu.  
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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 plakete pri najvišjih stanovskih 

nagradah.  

 

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 in Notranjska, 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 

bila 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 namena 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,  

 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) naslednjih 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 smo v letu 2016 konkretizirali z naslednjimi vsebinskimi aktivnostmi: 

– skrbi za informiranje članov o zadevah skupnega interesa; 
– korodira delo med člani, krepi njihovo sodelovanje in skupno nastopanje v javnosti; 
– skrbi za uveljavljanje strokovnih priporočil, standardov in normativov, Etičnega kodeksa 

slovenskih knjižničarjev ter Manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva, 
– izdaja strokovne publikacije, 
– organizira strokovna srečanja in druge oblike neformalnega izobraževanja knjižničarjev, 
– sodeluje z državnimi oziroma upravnimi organi, ko gre za urejanje zadev s področja 

knjižničarstva, 
– sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju zakonskih in drugih predpisov s področja 

knjižničarstva, 
– sodeluje z mednarodnim knjižničarskim združenjem IFLA in drugimi sorodnimi 

organizacijami in društvi doma in v tujini, 
– izvaja dogovorjene skupne akcije na področju delovanja Zveze 

 

ZBDS sodeluje z zamejskimi knjižnicami in bibliotekarskimi združenji iz Avstrije, Nemčije, Madžarske, 

Slovaške, Češke, Italije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore, Bosne in Hercegovine ter Makedonije. Je član 

mednarodnega združenja bibliotekarskih društev in drugih organizacij s področja bibliotekarstva – 

IFLA. ZBDS deluje tudi v okviru evropskega odbora bibliotekarskih združenj (EBLIDA), katerega članica 

je od leta 2009.  

 

ZBDS se v slovenskem prostoru povezuje s pomembnimi akterji kreiranja slovenskega knjižničarskega 

prostora, med drugim z Združenjem splošnih knjižnic, Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko 

znanost in knjigarstvo, IZUMom, Nacionalnim svetom za knjižnično dejavnost ter seveda 

nepogrešljivim gostiteljem, Narodno in univerzitetno knjižnico. 

 

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 
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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 programskih vsebin. 

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 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 2016 smo sledili viziji,:  

 vidnejši položaj ZBDS v okolju, 

 vpliv na zainteresirano javnost, 

 rast članstva, 

 uspešnejše pridobivanje lastnih sredstev, 

 večje sodelovanje in vzpostavljanje partnerstev z organizacijami s področja knjižnične in 

informacijske dejavnosti oz. kulture. 

 

Strokovno združenje knjižničarjev mora biti dejavnik razvoja v skupni kulturni politiki Slovenije. 

Zavzemati mora vodilni položaj v razpravah o vprašanjih, kot so enake možnosti dostopa do 

informacij za vse državljane, pravice uporabnikov do prostega dostopa in uporabe informacij, 

svoboda izražanja oz. intelektualna svoboda, spoštovanje avtorske in sorodnih pravic itd. in 

sodelovati pri reševanju strokovnih vprašanj skupnega pomena. Spremljati mora razvoj 

bibliotekarske znanosti in sodelovati pri strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih v knjižničarstvu. 

Skrbeti mora za dvig strokovne ravni knjižnične dejavnosti, sodelovati pri razvoju knjižnične mreže 

in knjižničnega informacijskega sistema Slovenije ter spodbujati medsebojna partnerstva. 

 

V programu ZBDS 2016 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); - uresničili 
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 dvig strokovne zavesti slovenskih knjižničarjev ter krepitev občutka pripadnosti stroki, strokovnim 

društvom in zvezi; - nismo preverjali 

 spodbujanje aktivnega delovanja posameznikov in strokovnih društev v strokovnem in širšem 

okolju; - delno uresničili 

 spodbujanje permanentnega izobraževanja knjižničarjev z organizacijo izobraževalnih oblik in 

sofinanciranjem udeležbe na izobraževanjih; - uresničili 

 povečanje števila članstva v območnih bibliotekarskih društvih; - uresničili 

 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 

 zagotavljanje informacijskih virov za knjižnice (npr. servisa EBSCOhost); - uresničili 

 promoviranje uresničevanja Etičnega kodeksa, Manifesta ZBDS, strokovnih smernic in standardov 

ter kakovosti in dobre prakse v knjižničarstvu; - uresničili 

 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 s teoretičnim ali praktičnim delom 

prispevajo k razvoju knjižničarstva in bibliotekarske znanosti. - uresničili 

V letu 2017 bodo te strateške usmeritve pregledane in postavljene v koncept priprave strateških 

usmeritev za obdobje 2017-2021. Pri tem bomo sledili tudi smernicam, ki jih v dokumentih 

izpostavljata IFLA in EBLIDA ter ciljem trajnostnega razvoja do leta 2030. 

Realizacija letnih ciljev in uresničevanje programa 2016 

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 sanacijski načrt, ki nam ga je uspelo uresničiti skoraj v celoti. 

Pri tem smo sledili dvema ključnima smernicama: da varčevanja ni čutiti v programu in da prihranimo 

in pokrijemo izgubo. Negativno stanje smo uspeli znižati na 2.926,79 € iz nekaj več kot 15.000,00 € v 

letu 2015. Kopije dokazil o izdatkih so v prilogi razporejene po programskih sklopih. Kopija finančne 

dokumentacije je dostopna na sedežu ZBDS, izvirniki pa v računovodskem servisu Alma d.o.o., 

Kidričeva cesta 89a, Škofja Loka. Poročilo o programu, ki smo ga izpeljali v letu 2016, je v 
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nadaljevanju predstavljeno 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  

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. 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 doseganju določenih ciljev. 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, digitalizacija gradiv. Sodelovanje pri projektih z drugimi 

institucijami, npr. sodelovanje z Mestno knjižnico Ljubljana v letu 2016 pri letnem strokovnem 

srečanju, ki ga knjižnica pripravlja za spodbujanje dviga profesionalizacije in zavedanja o pomenu 

nujnosti rednega strokovnega izpopolnjevanja in Univerzitetno knjižnico Maribor pri strokovnem 

srečanju visokošolskih knjižničarjev ter Knjižnico Ivana Potrča Ptuj pri prazniku domoznancev 

»DOMFEST« 

 

Na tem mestu lahko ponovimo že večkrat zapisane besede, da je obseg dela v društvu težko 

opredeliti, tudi zato, ker ga pogosto ne ločujemo od vsakdanjega življenja in je tudi zelo povezan z 

našim delovnim okoljem. Se le vidi in čuti, da je strokovno izhodišče tako društvu kot knjižnici, ki je v 

večini primerov naših članov primarna delovna organizacija, enako: knjižničarstvo v različnih verzijah. 

Od 1.0 do 3.1. Rezultati dela pa vsako leto krepko presegajo zakonsko opredeljenih dvajset ur 

prostovoljnega dela za društvo. Za ene je pomembno le, da zasedejo funkcijo, za druge pomeni to še 

toliko več dela. Delo v ZBDS zahteva polnega človeka in uigrano ekipo. Žal si ZBDS ne more privoščiti 

profesionalizacije, saj bi na ta račun izgubili sredstva za programske vsebine. Prav tako nimamo 

takšnega poslovnega modela, kot ga ima npr. ZSK, ki s prispevki, članarinami pravnih oseb, lahko 

izpelje profesionalizacijo. V ZBDS smo zelo veseli, če direktorji knjižnic izkažejo podporo ZBDS in na 

dogodke pošljejo več udeležencev za več dni s plačano kotizacijo, saj so na tak način naši največji 

podporniki (npr. MKL, NUK, IZUM, Mariborska knjižnica), ob tem ohranjajo in spoštujejo tradicijo 
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poslovnega modela, ki so jo vzpostavili ustanovitelji bibliotekarskih društev v Slovenije, torej tesno 

povezanost med knjižnico kot poslovnim subjektom ter delovnim okoljem članov bibliotekarskih 

društev in društvom kot drugim poslovnim subjektom, ki pa ga premika civilna strokovna javnost. 

Razmišljanje v smeri konkurenčnosti med društvom in knjižnico ni le nevarno in škodljivo, je 

predvsem odraz neke splošne družbene panike o racionalni porabi javnih financ. Društvo ima status 

društva v javnem interesu in ne le ZBDS, vedno več področnih bibliotekarskih društev ga je v teh letih 

pridobilo, saj res edinstveno prispevajo k krepitvi strokovne zavesti in splošnega javnega dojemanja 

knjižničarstva. Zato si želimo, da direktorji in vodje knjižnic dovoljujejo zaposlenim, da opravljeno 

delo šteje v njihovo delovno obvezo in ne preštevajo odsotnosti posameznika iz službenega okolja na 

račun ZBDS kot poslovno škodo. Pred dvema letoma smo naredili izračun povprečnega obsega 

delovnih obveznosti: povprečno je za predsednika 90 ur mesečnega dela, za tajnika in blagajnika (60), 

za urednika spletne strani (90), za koordinatorja stikov s tujino in drugimi deležniki (120). Vse že 

dolgo presega 20 ur prostovoljnega dela, zato so strokovno in vsebinsko podane rešitve realizacije 

programa tudi ustrezno ovrednotene. V organih ZBDS je vključenih 213 članov od 1300 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. Vse večji problem je odzivnost posameznikov, ki sprejmejo funkcije, dela pa ne 

opravijo, ter omogočanje opravljanja strokovnih nalog v povezavi s poslanstvom društva v sklopu 

delovnih obveznosti. 

 

V svojem poročilu se je Maja Vavtar, predsednica Sekcije za specialne knjižnice zahvalila ZBDS za 

oblikovanje obrazca za prijavo na dogodek ob dnevu specialnih knjižnic, ob tem pa izrazila 

obžalovanje, da pa prijava na dogodek ni bila elektronska in izpostavila apel, da se v prihodnje zopet 

izkažemo kot sodobno društvo in kot knjižničarski strokovnjaki sledimo času. S svojim zapisom, ki je 

bil verjetno popolnoma dobronameren in je legitimen, je nehote izrazila dvoje splošnih prepričanj: da 

je brez nič možno nič in da je ZBDS neko imaginarno telo, ki ga ne tvorijo sekcije in društva, ampak je 

v najboljši meri le pribežališče, kjer se pač najdemo, ko nam kaj ustreza. Če nam ne ustreza, pač 

gremo po svoje, ne da bi se zavedali, da nas zavezuje enotno poslanstvo, opredeljeno v statutu. 

Podobno stališče je podala v poročilu pri obravnavi predlogov zakonskih sprememb: »V letu 2016 se 

je pripravljal nov Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti, Sekcija je posredovala svoje 

mnenje ZBDSju tako k Pravilniku in Merilom za ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični 

dejavnosti. Mnenje Sekcije se razlikuje od mnenja ZBDSja. Knjižničarska stroka potrebuje spremembe 

in potrebuje napredek. In za to smo odgovorni knjižničarji. Načelno se strinjamo s predlaganim 

pravilnikom, saj spodbuja razvoj knjižničarske stroke. Vendar pa specialni knjižničarji nismo le 

knjižničarji! Naše delo obsega mnogo več kot le tipična knjižničarska dela, naše delo in naša znanja so 

interdisciplinarna kar pa seveda terja svoj čas.« Ali smo si res tako zelo različni ali pa le ne vidimo 

preko svoje ograje in svojega interesnega področja? Značilnost naše družbe se odseva tudi v 

knjižničarstvu. 
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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. V 

preteklem letu je čas porazdelil med naslednje naloge: 

 Priprava programa ZBDS za leto 2016 (vsebinski in finančni načrt). 

 Priprava sanacijskega načrta. 

 Izdelava vsebinskega in finančnega poročila za leto 2015.  

 Predstavitev programa ZBDS 2016-2017 strokovni skupini na Ministrstvu za kulturo.  

 Priprava programa 2017. 

 Priprava gradiv za Občni zbor, organizacija in sklic občnega zbora ter izvedba. 

 Izdelava poročila za leto 2015 in načrta za leto 2016 za javno objavo, oddajo na AJPES 

in poročilo na Ministrstvo za kulturo ter poročilo o izvajanju programa društva v 

javnem interesu.  

 Sestanki in korespondenčne seje Upravnega odbora. 

 Sestanki in korespondenčne seje Izvršnega odbora. 

 Sodelovanje s sekcijo IBBY (članstvo v IBBY). 

 Sprejem in realizacija naročil za publikacije ZBDS. 

 Priprava mnenj za Kulturniško zbornico Slovenije (sveti in strokovni sveti knjižnic). 

Zbornica sicer tudi v letu 2016 še ni izkazala nobene opazne aktivnosti za 

spreminjanje zatečenega stanja (sklicali so en sestanek, ki pa ni prinesel sprememb), 

razen posredovanih dokumentov v javni razpravi in podanih prošenj za predstavnike 

ZBDS v svetih knjižnic. Ob tem se pojavlja velika dilema imenovanja predstavnikov 

zainteresirane javnosti in podanih soglasij s strani strokovnega društva pri 

posameznikih, ki z našo stroko nimajo povezave. 

 Sodelovanje v Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost, pregled gradiv in udeležba 

na sejah. 

 Organizacija osrednjega izobraževalnega dogodka. 

 Podpora (organizacijska) članom IO pri organizaciji srečanj sekcij. 

 Vodenje finančnega poslovanja ZBDS in priprava dokumentacije za računovodski 

servis, izdelava potnih nalogov in obračun stroškov službenih poti ter udeležbe na 

sejah. 

 Sodelovanje na jubileju DBG in na okrogli mizi. 

 Priprava mnenja o zakonu o visokem šolstvu. 

 Udeležba predstavnika ZBDS na otvoritvi:  Festival potujočih knjižnic.  

 Udeležba predstavnika ZBDS na dogodkih, jubilejih v knjižnicah. 

 Priprava mnenj in stališč glede aktualnih dogodkov v stroki. 
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 Sodelovanje predstavnika ZBDS v Delovni skupini Nacionalnega sveta za knjižnično 

dejavnost za pripravo predloga Pravilnika o bibliotekarskem izpitu. 

 Priprava sponzorskih paketov, iskanje sponzorjev in dogovarjanje za donacije. 

 Organizacija najave in spremnega gradiva Dneva specialnih knjižnic (objava na spletni 

strani, oblikovanje obrazca za prijavo, potrdila o udeležencih, naročilnice za najem 

prostora).  

 Organizacija najave in spremnega gradiva Dneva visokošolskih knjižnic (objava na 

spletni strani, oblikovanje obrazca za prijavo). - ODPADLO 

 Organizacija najave in spremnega gradiva Dneva splošnih knjižnic. 

 Organizacija najave in spremnega gradiva ob Mesecu šolskih knjižnic.  

 Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi Festivala potujočih knjižnic (objava na spletni 

strani, oblikovanje obrazca za prijavo). 

 Objava razpisa za najvišje stanovske nagrade (spletna stran, Knjižničarske novice, 

obvestilo za člane). 

 Objava razpisa za štipendijo Hartmanovega sklada. 

 Posredovanje odgovorov na vprašanje članov (višina članarine, možnosti članstva za 

prostovoljce v knjižnicah, pridobivanje točk za strokovne nazive, pravica do 

opravljanja strokovnih zadolžitev v društvu v času delovnih obveznosti, naročnina na 

revijo Knjižnica). 

 Sodelovanje z društvi pri spodbujanju članov za udeležbo na dogodkih, ki jih 

pripravljajo društva (strokovne ekskurzije, predavanja, delavnice). 

 Obveščanje članov o spremembah in novostih. 

 Seje komisij in skladov (UO Hartmanovega sklada, Komisija za Čopove nagrade). 

 Priprava nominacij za nagrado IBBY. 

 Priprava izhodišč za program za leto 2017. 

 

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. Člani na prvi seji izmed sebe izvolijo 

predsednika in njegovega namestnika. Strokovni odbor sestavljajo: predsednica Strokovnega odbora 

Tjaša Mrgole Jukič, predsednica Sekcije za potujoče knjižnice, in člani: Urška Lobnika Paunović, 

predsednica Sekcije za splošne knjižnice, Nataša Knap, predsednica Sekcije za visokošolske knjižnice, 

Mirjam Klavž Dolinar, predsednica Sekcije za šolske knjižnice (v času odsotnosti je zadolžitve prevzela 

mag. Urška Bajda), Maja Vavtar, predsednica Sekcije za specialne knjižnice, mag. Peter Štoka, 

predsednik Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino (v času odsotnosti je zadolžitve prevzela 

Mira Petrovič), Lidija Črnko, predsednica Sekcije za izobraževanje in kadre ter Urška Plaznik, 

predsednica Sekcije študentov bibliotekarstva.  
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Na nadomestnih volitvah v letu 2015 nismo uspeli v slovenski strokovni javnosti med člani pridobiti 

posameznika, ki bi zasedel mesto predsednika Sekcije za mladinsko knjižničarstvo, prav tako ostaja še 

naprej nezasedeno mesto predsednika Sekcije za promocijo, zato tudi v letu 2016 ti dve sekciji nista 

delovali. Sekcija za izobraževanje in kadre tudi v letu 2016 ni bila aktivna. Lejo Borovnjak je na 

predlog predsednice Sekcije za visokošolske knjižnice Nataše Knap Strokovni odbor ZBDS potrdil kot 

članico v IO SVK na korespondenčni seji dne 15. 4. 2016. 

V letu 2016 smo izvedeli 2 redni seji strokovnega odbora (26. februar in 11. marec), 20. maja smo se 

sestali programski odbor za organizacijo programa za srečanje sekcij ZBDS, izvedli smo še tri dopisne 

seje. Leto 2016 je bilo posvečeno strokovnemu srečanju, ki ga pripravijo sekcije, zato sta bili seji 

vezani zlasti na delo in program tega dogodka. 

Sekcije so v letu 2016 v povprečju opravile po dva sestanka izvršnih odborov. Glede na možnosti 

pravnih podlag o delovanju društva sprejemamo 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 specialne 

knjižnice, IO Sekcije za šolske knjižnice , IO Sekcije za potujoče knjižnice  - 2 sestanka, IO Sekcije za 

domoznanstvo in kulturno dediščino in IO Sekcija za izobraževanje in kadre pa nista imela sestanka. 

Ostale seje so bile dopisne. Ker v vseh poročilih ni podanega podatka o številu dopisnih sej, ne 

moremo navesti skupnega števila.  

Strokovno delo sekcij v letu 2016, ki ni umeščeno v preostale sklope: 

Sekcija za študente bibliotekarstva   

- Ogled NUK za študente 1. letnika na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo. Prva seznanitev novih študentov z nacionalno knjižnico. Voden ogled zgradbe, 

predstavitev BRIIC in možnost včlanitve v knjižnico. (13. oktober 2015) 

- Ogled digitalizacije knjige v NUK za študente 1. letnika na Oddelku za bibliotekarstvo, 

informacijsko znanost in knjigarstvo. Predstavitev poteka izdelave e-knjige. (14. oktober 

2015) 

- Predstavitev ZBDS in Sekcije študentov bibliotekarstva študentom 1. letnika na Oddelku za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. (3. november 2015) 

- Povabilo k vpisu v društva in sekcije ZBDS (11. januar 2016). Obisk predsednice ZBDS, dr. 

Sabine Fras Popović. Študentom je skupaj s podpredsednico Ireno Sešek predstavila 

pomembnost delovanja v strokovnih društvih.  

- Vpis v društva in sekcije ZBDS (19. in 20. januar 2016). Na Oddelku za bibliotekarstvo, 

informacijsko znanost in knjigarstvo so študentje imeli možnost vpisa v društva in sekcije 

ZBDS. 

- Strokovno srečanje: Dileme izobraževanja in dela v šolski knjižnici (22. februar 2016). 

Program: dr. Polona Vilar: Uvodna predstavitev šolskih knjižnic in delo šolskih knjižničarjev, 
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dr. Primož Južnič: Različne možnosti pridobitve izobrazbe šolskih knjižničarjev, Romana 

Fekonja, Zavod RS za šolstvo: predstavitev problematike izobraževanja in zaposlovanja šolskih 

knjižničarjev, Izkušnje šolskih knjižničarjev: Domen Škrlj, OŠ Prule in Katarina Jesih Šterbenc, 

Gimnazija Moste. 

- Prostovoljna pomoč in povabilo specialnim knjižničarjem k mentorstvu študentov Oddelka 

za bibliotekarstvo, infomacijsko znanost in knjigarstvo v okviru Dneva specialnih knjižnic. 

(26. maj 2016) 

- Udeležba na Posvetovanju sekcij ZBDS (19. – 20. september 2016, Maribor). 

- Prostovoljna pomoč na mednarodni konferenci LIDA (13. – 17. junij 2016). 

Spletno mesto za profil Sekcije študentov bibliotekarstva na facebook-u: 

Https://www.facebook.com/sekcijastudentovbibliotekarstva.bink 

Elektronski naslov sekcije študentov bibliotekarstva: Sekcijasb@gmail.com 

Dostop do spletnih verzij revije Štubidu: https://sites.google.com/site/spletnabink/stubidu 

Sekcija za šolske knjižnice 

- Organizacija kongresa Sekcije za člane in nečlane DB in povabilo z aktivno udeležbo kolegov iz 

Hrvaške ni bilo izvedeno zaradi več dejavnikov: v večini smo bili mnenja, da bi bila tovrstna 

organizacija za pleča članov Sekcije za šolske knjižnice prevelik zalogaj, glavni razlog pa je 

nedvomno pomanjkanje finančnih sredstev. 

- Udeležba predstavnikov na prireditvah povezanih z delom šolskih knjižničarjev (ZBDS – 

udeležba na sestankih, sejah (predsednica Sekcije), ZRSŠ (Sklici študijske skupine za šolske 

knjižnice – vsi člani), VIVID (Gregor Škrlj), BZ v Cankarjevem domu v LJ - Kulturni in sistemski 

dejavniki bralne pismenosti v Sloveniji (Tinka Fric Kočjaž), Knjižni sejem (Nevenka Poteko, 

Gregor Škrlj, Marija Debevc Rakoše). 

- Pridobivanje novih članov s predstavitvami Sekcije, kar smo izvajali v sodelovanju z ZRSŠ – 

promocija strokovnega povezovanja v sekciji na 1. sklicu študijske skupine s podporo gospe 

Romane Fekonja. Preko spletne promocije na družbenih omrežjih ponudnika FB poteka 

opozarjanje na problematiko v šolskih knjižnicah in sprotno reševanje individualnih težav v 

posamezni šolski knjižnici. 

- Sodelovanje v projektu Rastem s knjigo (sestanka se je udeležila in o njem poročala Marija 

Debevc Rakoše). 

- Koordinacija in spletna promocija projekta Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016, v 

katerem je sodelovalo veliko šolskih knjižnic, poročila o izvedbi pa je koordinatorici 

posredovalo 37 osnovnošolskih in 7 srednješolskih knjižnic. S poročilom se je odzvala tudi 

hrvaška sodelavka Mirjana Čabaković. Vsi sodelujoči, ki so poslali ustrezna Poročila o 

izvedenih dejavnostih v mesecu šolskih knjižnic, so prejeli potrdila v elektronski obliki. Ravno 

v tem času je nastala publikacija, v kateri so zajeta vsa poročila (koordinacijo izvaja Urša 

Bajda).  

https://sites.google.com/site/spletnabink/stubidu
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- Zgledno je potekalo tudi sodelovanje z različnimi knjižnicami (splošnimi, UKM, NUK) in, po 

potrebi, ostalimi Sekcijami ZBDS, Slovensko sekcijo IBBY (sprejet predlog za priznanje) in 

Bralnim društvom.  

- Sodelovanje z društvom Bralna značka Slovenije – udeležba na Kulturnem bazarju 2016 (vsi 

člani Sekcije). 

- Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo informacijsko znanost  in knjigarstvo na FF 

(Gregor Škrlj). 

Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino 

Domfest: »E-domoznanstvo«, 20.5., Ptuj, sodelovanje z Knjižnico Ivana Potrča Ptuj 

 

Pri strokovnem odboru delujeta tudi dve komisiji. Komisija za digitalno knjižnico in Bibliotekarska 

terminološka komisija.  

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 letu 2016 še ni prišlo do oblikovanja programskih osnov dela komisije, ki bi ustrezale novemu 
razumevanju digitalizacije (podpora digitalne tehnologije delovnim procesom in ne več prenos vsebin 
iz analogne v digitalno obliko). Ugotovljeno je bilo tudi, da je do konca leta 2016 bilo digitalizirano ca. 
90 % vseh časnikov in časopisov, ki so izšli na Slovenskem do leta 1945. Nastala je tudi pobuda o 
oblikovanju metodologije izbire monografskih publikacij za digitalizacijo. Razvidno je tudi, da je treba 
razvoj digitalne knjižnice bolj vključiti v širši koncept dogajanj na ravni države (digitalna koalicija, 
ponovna uporaba podatkov, odprti dostop itd.). 

 

Bibliotekarska terminološka komisija (Ivan Kanič) 
 

Člani Bibliotekarske terminološke komisije so:  

Ivan Kanič (CEK, predsednik komisije), Zvonka Leder (SAZU, upokojena), dr. Polona Vilar (FF), Mojca 

Dolgan (NUK), Damjana Vovk (NUK), mag. Špela Zupanc (NUK) in Tomaž Bešter (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,  
- terminološko usklajevanje in svetovanje glede oblikovanja in rabe posameznih terminov, 
- priprava podkorpusa 553 člankov iz strokovne revije Knjižnica za obdobje 1997 – 2016 - tretja 

dopolnitev korpusa z vsemi doslej javno razpoložljivimi elektronskimi članki revije Knjižnica po 
letu 1997 kot nadgradnja rezultatov projekta JPR-UPRS-2012 - "Vzpostavitev spletnega 
besedilnega korpusa za bibliotekarstvo - Zajem 420 znanstvenih člankov revije Knjižnica", ki ga je 
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leta 2012 sofinanciralo takratno MIZKŠ po Javnem razpisu za sofinanciranje projektov, 
namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2012. V letu 2017 je 
predvidena objava znanstvenega članka z jezikovno in terminološko analizo člankov v obdobju 
2007 – 2016. 

Člani komisije so sodelovali tudi z drugimi sorodnimi strokovnimi delovnimi skupinami: 
- sodelujejo s slovaropisno skupino Slovenskega društva Informatika pri pripravi spletnega slovarja 

Islovar (http://www.islovar.org ). Ob rednem sodelovanju na sejah prispevajo za razpravo tudi 
dogovorjeni nabor terminov in razlag (leta 2016 zbirki viri in "razno", okrog 95 gesel), sodelovali 
so tudi pri testiranju in dograjevanju nove programske zasnove spletnega slovarja. 

- S Komisijo za katalogizacijo pri NUK-u so sodelovali pri terminološkem pojasnjevanju in 
usklajevanju besedil prevodov standardov (npr. negibljiva slika, medij za shranjevanje, zvočna 
plošča, vir v več delih, monografski vir v več delih, multimedijski vir). 

- Terminološko usklajevanje s posameznimi predavatelji Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo (področje informatike in dokumentalistike). 

- Začeta pobuda s predstavniki Arhivskega društva Slovenije za poenotenje terminologije na stičnih 
področjih. 

 

1. Objave, promocija in udeležba na konferencah 
 

Komisija skrbi za stalno promocijo s številnimi strokovnimi objavami, nastopi na strokovnih srečanjih, 
sodelovanjem v sorodnih strokovnih skupinah in s tekočim svetovanjem ob terminoloških vprašanjih 
v stroki posameznikom in skupinam. 
- Udeležba na terminoloških konferencah: 

o Konferenca o prevajanju zakonodaje EU, organizator Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji in prevajalski oddelek Evropske komisije, 4. november 2016,   

o Terminološki posvet, Brdo pri Kranju 13.-14. 10. 2016, organizator Ministrstvo za zunanje 
zadeve, Direktorat za zadeve EU - Služba za prevajanje. 

- Komisija je objavljala krajše informativne in problemsko zasnovane prispevke na lastnem blogu 
Bibliotekarska terminologija (http://terminologija.blogspot.com), ki je beležil v letu 2016 obisk 
nad 6.700 uporabnikov z 8.880 sejami in ogledom 28.900 strani; evidentirani so obiskovalci bloga 
iz 87 držav, od tega je bilo 29 držav z več kot 10 obiski. Objavljenih je bilo 45 sestavkov. 

- Objava strokovnega članka v tujini - Kanič, I.: Frequency of technical terms as opposed to common 
words in the specialized text corpus of library and information science in Slovene language. V: 
Proceedings of the International Conference “Terminology of the New Century: Theoretical and 
Practical Aspects”. National Academy of Sciences of Ukraine, Rivne, 2016 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4821/  

- Bibliografija strokovnih objav in podatki o delovanju Bibliotekarske terminološke komisije s 
povezavami na elektronska besedila dokumentov so objavljeni na naslovu: 
http://www2.arnes.si/~ljnuk4/btk/BTK-Objave.html  

- Samostojna spletna stran Komisije: http://www2.arnes.si/~ljnuk4/btk/zbds.html 

http://www.islovar.org/
http://terminologija.blogspot.com/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4821/
http://www2.arnes.si/~ljnuk4/btk/BTK-Objave.html
http://www2.arnes.si/~ljnuk4/btk/zbds.html
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IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

Osrednji izobraževalni dogodek ZBDS je potekal med 19. in 20. septembrom 2016 v Mariboru. 

Dogodek je Zveza bibliotekarskih društev Slovenije načrtno organizirala že petič zapored v Mariboru, 

saj želi tako opozoriti na nevzdržno situacijo osrednje splošne knjižnice v Mariboru. Na to smo 

opozorili tudi na zelo obiskani novinarski konfenenci, na kateri je sodelovala tudi direktorica 

Mariborske knjižnice, Dragica Turjak.  

 

Tokratno srečanje so pripravile sekcije in je vsebinsko pomenilo nadaljevanje dogodka pred letom 

dni. Posvetovanje strokovnih sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije je lani prineslo 

nadaljevanje razmišljanj o upravljanju znanja v knjižnicah. Posvetili smo se znanju, ki ga nesebično 

delimo s svojimi uporabniki, in tudi znanju, ki ga pridobivamo z namenom svoje strokovne rasti in 

razvoja. Ponovno smo se na enem mestu srečali knjižničarji iz vseh vrst knjižnic. Ne zato, ker bi bilo to 

enostavneje, temveč zato, ker se želimo učiti drug od drugega. Tudi to je upravljanje znanja. Združili 

smo moči in za prvi dan pripravili teme, ki so zanimive in koristne prav za vsakega knjižničarja, drugi 

dan pa je dogajanje istočasno potekalo v dveh dvoranah. V skupnem plenarnem delu smo slišali 

razmišljanja o novostih, ki sta jih prinesla novela Zakona o knjižničarstvu ter Pravilnik o strokovnih 

nazivih v knjižnični dejavnosti, predstavitev prevoda mednarodnega standarda o ugotavljanju vpliva 

knjižnic na okolje in rezultate prve raziskave o podobi knjižnične javne službe.  

Drugi dan so se udeleženci odločili, katerim predavateljem bodo prisluhnili: tistim, ki nam bodo 

predstavili svoje znanje in izkušnje za delo z raziskovalci, ali pa tistim, ki se bodo posvetili vprašanju, 

kako postati bibliotekar in z vseživljenjskim učenjem graditi svojo kariero.   

 

Tokratni dogodek pa je imel posebno težo prav zaradi bibliotekarskih društev. V prvem plenarnem 

delu so se predstavila vsa društva, vsi predsedniki bibliotekarskih društev, ki tvorijo Zvezo 

bibliotekarskih društev Slovenije, so predstavili zgodovino, dejavnost in vizijo posameznega društva. 

Čeprav nas povezuje vse enoten namen, pa vsako društvo zelo močno označuje lokalno okolje in 

struktura članstva. Žal pa v vseh društvih v članskih vrstah pogrešamo večje število šolskih 

knjižničarjev. Takšna predstavitev pomeni pomemben premik pri povezanosti društev in ozaveščanju 

pomembnosti društev v posameznem okolju.  

Na posvetovanju je bil prvi dan namenjen skupnim predstavitvam, drugi dan pa je potekalo delo po 

sekcijah. Sekcija za splošne knjižnice je skupaj s Sekcijo za domoznanstvo in Sekcijo za potujoče 

knjižnice pripravila devet vsebinsko različnih predavanj. Drugi dan sta bili moderatorki mag. Breda 

Podbrežnik Vumir in Luana Malec, prvi dan je bila v tretjem sklopu, ki ga je tudi pripravila Sekcija za 

splošne knjižnice, moderatorka Luana Malec. Prvi dan so bili predstavljeni obiski konferenc in enega 

projekta, drugi dan pa je bila predstavljena krovna tema iz vidika različnih knjižnic. Zadnje predavanje 

je imel zunanji predavatelj, dr. Branko Lobnikar o povezavi vseživljenjskega učenja in kariere. 
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Moderatorka v sklopu, ki sta ga pripravili Sekciji za visokošolske knjižnice in Sekcija za specialne 

knjižnice, sta bili mag. Dunja Legat in Nataša Knap. 

Organizacija dogodka je obsegala: dogovori o prostoru, priprava programa, priprava najave v 

Knjižničarskih novicah, priprava prijavnice, najave na spletu, priprava sklopa komunikacijskih sporočil 

za spodbujanje prijave, navezovanje stikov s predavatelji, usklajevanje programa, priprava scenarija 

za otvoritveni del dogodka, priprava scenarija za potek celotnega dogodka, priprava spremljevalnega 

dogajanja, korespondenca s predavatelji, priprava navodil za oddajo ppt prezentacij, urejanje in 

oblikovanje programa dogodka, priprava potrdil za udeležence dogodka, priprava gradiv za 

udeležence, koordinacija organizatorjev dogodka, komuniciranje z vabljenimi gosti, , priprava navodil 

za moderatorje sklopov.  

 
Uvodni govor je imela dobitnica Čopove diplome za leto 2015, Vesna Horžen. Pomemben dogodek 

v sklopu kongresa je bila tudi podelitev štipendije Hartmanovega sklada. Dogodek je potekal v SNG 

Maribor.   
 

Med izobraževalno dejavnost sodijo tudi srečanja, ki jih organizirajo člani Izvršnih odborov sekcij:  

Sekcija za splošne knjižnice: 

Knjižničar – knjižničarju: Dan dobrih praks - drugič 

Sekcija za splošne knjižnice je pripravila srečanje knjižničarjev na temo dobrih praks. Dogodka, ki 

je potekal v Mestni knjižnici Kranj in s katero smo dogodek tudi organizirali, se je udeležilo 116 

obiskovalcev. Program v letu 2016 je bil oblikovan s pomočjo nabora dobrih praks oziroma 

projektov, s katerimi so se knjižnice v letu 2015 prijavile na razpis Združenja splošnih knjižnic za 

nagrado za najboljši projekt, nekaj je bilo vabljenih predavateljev. Sodelovanje knjižnic na tem 

razpisu in sodelovanje Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS ter Združenja splošnih knjižnic je tako 

obrodilo novo dobro skupno zgodbo, s predstavitvami, razdeljenimi v štiri sklope. Predstavili so 

se:   

1. sklop: Čez mejo 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik: Medkulturna zbirka 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: Ko knjižni junaki prestopijo meje 

Knjižnica Rogaška Slatina: Sosed - najboljši prijatelj 

2. sklop: Življenjska obdobja 

Splošna knjižnica Ljutomer: Medgeneracijsko branje v Ljutomeru 

Knjižnica Domžale: ALZHAIMER CAFFE. Pogovori o demenci 

3. sklop: Na mladih svet stoji 

Knjižnica Litija: Nič več kot je prej bilo, 1914-1918 v Litiji, Šmartnem in okolici 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika in Zadruga ZRaven: Knjižne olimpijske igre in 

festival ČIČI – Zmeraj prinesi si koco! v Koroški osrednji knjižnici 

Knjižnica Črnomelj: KAMIŠIBAJ - zgodbe med sliko in besedo v Knjižnici Črnomelj 
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 Dan slovenskih splošnih knjižnic, slogan Dneva slovenskih splošnih knjižnic je bil »Rastemo z e-viri«. 

Sekcija za visokošolske knjižnice 

Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru – načrtovan dogodek smo 

odpovedali 

Strokovni posvet Priložnosti in pasti elektronskih revij, 4. 2. 2016, Maribor 

V mesecu februarju smo v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor pripravili strokovni 

posvet z naslovom »Priložnosti in pasti elektronskih revij«. Pri organizaciji posveta smo 

sodelovali predvsem pri vsebinskem delu, predsednica SVK Nataša Knap pa je nastopila tudi v 

vlogi moderatorke in vodila zaključno razpravo s predavatelji. Program srečanja je bil 

razdeljen v sklopa »E-založništvo serijskih publikacij« in »Programska podpora in sistemi e-

založništva revij« in s tem namenjen knjižničarjem, urednikom, avtorjem in drugim 

zainteresiranim. Na srečanju je bilo poleg predavateljev nekaj več kot 60 udeležencev. 

Udeležba je bila za vse prisotne brezplačna, stroške pogostitve med odmorom je prevzela 

UKM, poskrbeli so tudi za ustrezno predavalnico in tehnično opremo. 

 

Sekcija za specialne knjižnice 

Dan specialnih knjižnic 2016: Finančni vidiki nabave, 26. 5. 2016, Ljubljana,  

Dan specialnih knjižnic je strokovno in stanovsko srečanje, ki vsako leto izmeri utrip dogajanja 

in kondicijo stroke ter sooblikuje bibliotekarske trende. Specialne knjižnice kot podporne 

službe nudijo svojim matičnim organizacijam najnovejše in kakovostne storitve. 

Letošnja osrednja pozornost je bila namenjena nadgradnji našega znanja o nabavi gradiva s 

finančnega vidika. Pridobivanje gradiva je v središču delovanja vsake knjižnice. Marsikdaj 

zahteva precej iznajdljivosti in znanja s področij, ki navidez nimajo kaj dosti skupnega s 

knjižničarstvom. Spremembe na trgu zahtevajo posodobitev postopkov nabave, podrobno 

poznavanje možnosti in s tem tudi večjo učinkovitost. Prav učinkovito delovanje na področju 

pridobivanja gradiva ključno vpliva na delovanje in razvoj specialne knjižnice, zato ne more in 

ne sme biti prepuščeno naključju. Kolegi so predstavili prispevke s področja nabave: 

pogodbe, javna naročila, uporaba kreditne kartice. Popolnoma zasedena dvorana nakazuje na 

zanimivo in aktualno temo, vroča debata pa potrjuje dober izbor predavateljev in same teme 

(5 predavateljev, 7 nastopajočih, 70 udeležencev). Članica Izvršnega odbora Sekcije za 

specialne knjižnice Barbara Kavčič je napisala članek o dogodku, ki je bil objavljen v 

Knjižničarskih novicah, št. 7/8, 2016. 

 

Čeprav bi si želeli, da bi sistematično spremljali zadovoljstvo udeležencev na vseh izobraževalnih 

dogodkih in tudi drugih, če razmišljamo širše, pa do tega koraka še nismo prišli. Sedaj že peto leto 

zapored spremljamo zadovoljstvo udeležencev osrednjega izobraževalnega dogodka. V nadaljevanju 

predstavljamo v sklopu letnega poročila tudi rezultate ankete. Anketo smo po dogodku izpeljali med 

udeleženci in ne med prijavljenimi. Anketa je bila v elektronski obliki.  
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Rezultati anketnega vprašalnika    
 
 

    Kako pogosto se udeležujete srečanj, ki jih organizira ZBDS?    

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Redno (to pomeni, da sem bil zadnjih pet let vsako leto prijavljen na osrednji 
strokovni dogodek ZBDS). 

24 23% 23% 23% 

Občasno (to pomeni, da sem bil v zadnjih petih letih vsaj trikrat prijavljen na 

osrednji izobraževalni dogodek ZBDS). 
39 37% 37% 59% 

Redko (to pomeni, da sem bil v zadnjih petih letih manj kot trikrat prijavljen na 
osrednji izobraževalni dogodek ZBDS). 

31 29% 29% 89% 

Letos sem se prvič udeležil takega dogodka. 11 10% 10% 99% 

Drugo: 1 1% 1% 100% 

  Skupaj 106 100% 100%    

 

  Q1 (Drugo: ) 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 Redno, a po svojem interesu ali aktivnem sodelovanju (ne  

 zaradi interesa delodajalca) 
1 1% 100% 100% 

  Skupaj 1 1% 100%    

 
 

  Na kakšen način ste doživeli dogodek? 

Podvprašanja Enote Navedbe 

   Frekvence Veljavni 
% - 

Veljavni 
Ustrezni 

% - 
Ustrezni 

Frekvence % 

  Vsebina dogodka mi je omogočila videti širino naše  

  stroke. 
75 104 72% 106 71% 75 56% 

  Dogodek mi je dal krila. 22 104 21% 106 21% 22 16% 

  Imel sem se sicer fajn, ampak nič ni bilo novega in  

  pretresljivo strokovno zanimivega. 
18 104 17% 106 17% 18 13% 

  Dogodek se me ni dotaknil. 1 104 1% 106 1% 1 1% 

  Predavanje, ki me je prestavilo v glavi: 14 104 13% 106 13% 14 10% 

  Drugo: 4 104 4% 106 4% 4 3% 

  SKUPAJ  104  106  134 100% 

 

  Q2 (Predavanje, ki me je prestavilo v glavi:  

  Odgovori Frekvenca    

 potujoče knjižnice 1    

 Vesna Horžen- sedim... 2    

 pomen vseživljenjskega učenja 1    

 kako uporabniki ocenjujejo usposobljenost knjižničnega osebja 2    

 Igor Podbrežnik 3    

 Borut Kirar, Mag. Mirjam Kotar, Nataša Godec (ul, fakulteta za družbene vede,  
 osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja): odprti dostop? ali bodo moj  

 članek lahko citirali? 

1    

 podpora raziskovalcem v okolju neetičnega znanstvenega publiciranja 1    

 predavanji mag. Likar ter Dolgan-Petrič & mag. Zupanc  1    

 dr. Branko Lobnikar (um, fakulteta za varnostne vede): pomen vseživljenjskega učenja za osebnostni in  

 karierni razvoj posameznika 
2    

  Skupaj 14    
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  Q2 (Drugo: ) 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  Pričakovala sem več udeležencev. 1 1% 25% 25% 

  Zanimivo predavanje o standardih merjenja vpliva visokošolskih knjižnic na   
  svojo okolico. 

1 1% 25% 50% 

  ZBDS posvetovanja so mi vedno zelo pomembna, osrednja za vse knj. in  

  pomembna za stroko! 
1 1% 25% 75% 

  Srečanje s kolegi iz drugih knjižnic. 1 1% 25% 100% 

  Skupaj 4 4% 100%    

 

  Kako boste lahko pridobljeno novo znanje uporabili pri delovnih nalogah v knjižnici? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  Takoj! 13 12% 13% 13% 

  Mi bo dalo misliti, kako kaj naredim/načrtujem /izvedem. 64 60% 62% 75% 

  Dobil sem novo znanje, a mi pri samem delu ne bo koristilo. 5 5% 5% 80% 

  Novega znanja ne morem uporabiti, saj ga nisem dobil. 1 1% 1% 81% 

  Ob priložnostih, ki mi bodo omogočale uporabo teh novih znanj. 19 18% 18% 99% 

  Drugo: 1 1% 1% 100% 

  Skupaj 103 97% 100%    

 

  Ali se strinjate z naslednjimi trditvami glede koristnosti udeležbe na Posvetovanju, za delovno okolje: 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

     
zelo 

se strinjam 

se 

strinjam 

deloma se 

strinjam 

se ne 

strinjam 

sploh se ne 

strinjam 
Skupaj             

 Srečal sem kolege, s katerimi sem  

 se dogovoril za sodelovanje. 
33 (32%) 40 (39%) 22 (22%) 3 (3%) 4 (4%) 

102 

(100%) 
102 106 2.1 1.0 

 Okrepil sem stike s kolegi, s   

 katerimi že sodelujem. 
48 (47%) 40 (39%) 13 (13%) 0 (0%) 1 (1%) 

102 

(100%) 
102 106 1.7 0.8 

 Spoznal sem nove kolege, s  

 katerimi bom sodeloval v prihodnje. 
22 (22%) 33 (33%) 28 (28%) 

14 

(14%) 
3 (3%) 

100 

(100%) 
100 106 2.4 1.1 

 Nisem navezal stikov in vzpostavil  

 dogovorov, ki bi mi pomagali pri  
 mojem delu. 

1 (1%) 6 (6%) 10 (10%) 
30 

(31%) 
49 (51%) 

96 

(100%) 
96 106 4.3 1.0 

 

 

  Ali ste dobili kakšno novo idejo za vaš osebni in karierni razvoj? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  Da 81 76% 79% 79% 

  Ne 21 20% 21% 100% 

  Drugo: 0 0% 0% 100% 

  Skupaj 102 96% 100%    

 

 

  Ali ste dobili kakšno novo idejo za vaše delovno okolje (za vašo knjižnico)? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  Da 95 90% 92% 92% 

  Ne 7 7% 7% 99% 

  Drugo: 1 1% 1% 100% 

  Skupaj 103 97% 100%    

 

 
 



 

26 

  Kaj vam pomeni udeležba na osrednjem strokovnem dogodku ZBDS? 

Podvprašanja Enote Navedbe 

   Frekvence Veljavni 
% - 

Veljavni 
Ustrezni 

% - 

Ustrezni 
Frekvence % 

  Pridem, ker menim, da moram zaradi delovnega mesta,  
  ki ga zasedam. 

22 103 21% 106 21% 22 13% 

  Nagrada za dobro opravljeno delo v knjižnici. 24 103 23% 106 23% 24 15% 

  Redno strokovno izpopolnjevanje - nekaj kar mi  
  pripada. 

41 103 40% 106 39% 41 25% 

  Sem določen, nisem navdušen in grem. 1 103 1% 106 1% 1 1% 

  Spodbuda za delo in prostor za navezovanje stikov "v  

  živo". 
67 103 65% 106 63% 67 41% 

  Drugo: 9 103 9% 106 8% 9 5% 

  SKUPAJ  103  106  164 100% 

 

  Q7 (drugo: ) 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 Pridobivanje novih znanj ter koristnost za vsebine in delo na svojem delovnem  

 mestu in na delovnem področju, zame osebno je udeležba hkrati tudi nagrada. 
1 1% 13% 13% 

 Pripadnost stroki. 1 1% 13% 25% 

 Izraz podpore profesiji. 1 1% 13% 38% 

 Ker me zanimajo novosti v knjižničarstvu in izkušnje drugih. 1 1% 13% 50% 

 Pridem, če to omogočajo finance knjižnice in če je vsebina zanimiva za moje delo  
 ali če imam na posvetovanju referat. 

1 1% 13% 63% 

 Pridem, da vidim kaj je novega na akademski ravni knjižničarstva. 1 1% 13% 75% 

 Krepitev odnosov s kolegi po Sloveniji. 1 1% 13% 88% 

 Malo slabe vesti v službi, ker je tu še marsikdo, ki bi se rad udeležil posvetovanja  

 (čeprav sem bila na posvetovanju nazadnje pred 13 leti). 
1 1% 13% 100% 

  Skupaj 8 8% 100%    

 

  Kako ste zaznali sponzorje Posvetovanja? 

Podvprašanja Enote Navedbe 

   Frekvence Veljavni 
% - 

Veljavni 
Ustrezni 

% - 

Ustrezni 
Frekvence % 

 Obiskal sem enega ali več sponzorjev na njihovem  

 predstavitvenem mestu. 
45 103 44% 106 42% 45 40% 

 V predstavitvah sponzorjev sem izvedel nekaj novega. 33 103 32% 106 31% 33 29% 

 V programu nisem posebej zaznal predstavitev  

 sponzorjev. 
27 103 26% 106 25% 27 24% 

 Drugo: 7 103 7% 106 7% 7 6% 

  SKUPAJ  103  106  112 100% 

 

  Q8 (drugo: ) 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  Izjemna nezainteresiranost sponzorjev. 1 1% 33% 33% 

  Opazila, a priznam, se ne ukvarjala z njimi. 1 1% 33% 67% 

  Priznati moram, da mi je v obilici stikov in zaradi skokov v knjižnico in  
  zaključevanje nujnih projektov in gradiva za to žal zmanjkalo časa. 

1 1% 33% 100% 

  Skupaj 3 3% 100%    
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  Ali se vam je zdela višina kotizacije letošnjega Posvetovanja primerna? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  Da 81 76% 78% 78% 

  Ne 23 22% 22% 100% 

  Skupaj 104 98% 100%    

 

  Če se vam je zdela višina kotizacije neprimerna, nam prosim napišite zakaj: 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 Odločno previsoka, zato smo imeli težave ali sploh lahko komu omogočimo udeležbo, ne  

 pa da bi na posvetovanje gledali kot možnost za izobraževanje, nujno je potrebno kotizacijo  
 znižati in tako omogočiti večjo udeležbo ; meni se je zdelo nepojemljivo, da iz večjih  

 knjižnic skoraj ni bilo udeležencev (bojkot?) Niti vodij knjižnic, tudi skupno število se mi je  

 zdelo dokaj nizko. 

1 1% 5% 5% 

 Zaradi nižanja stroškov za izobraževanja, se zaradi kotizacije ni moglo udeležiti  

 posvetovanja več sodelavcev. 
1 1% 5% 9% 

 Visoka 1 1% 5% 14% 

 Previsoka 3 3% 14% 27% 

 Predrago za (cerkvene :)) knjižnične miške 1 1% 5% 32% 

 Kotizacija je dokaj visoka. vsi udeleženci niso bili obravnavani enako (eni so dobili mape in  

 majice, drugi ne). Ni bilo nobenega tujega avtorja. imela sem občutek, da sem za tako visoko  

 kotizacijo dobila nekaj povprečnih predavanj in stol. 

1 1% 5% 36% 

 Izjemno previsoka (glede na primerjavo z drugimi strokovnimi posvetovanji). 1 1% 5% 41% 

 Glede na sredstva, ki jih imamo na voljo za izobraževanje, je kotizacija za nečlane društva  

 visoka. Zaposlenega lahko motiviraš za članstvo, ne moreš pa ga v to prisiliti. Prav tako mu   

 zaradi ne-članstva ne moreš odkloniti izobraževanja oz. udeležbe na posvetovanju.  

1 1% 5% 45% 

 Če bi bila kotizacija nižja, bi se posvetovanja udeležilo več (visokošolskih) knjižničarjev –  

 ali pa bi lahko prišli za dva dni namesto za enega. Pomanjkanje financ se pri našem  

 izobraževanju zelo pozna in v posvetovanju ustanova vidi bolj turistični kot strokovni  
 dogodek, predvsem pa velik strošek. Mogoče bi bilo prizorišče z manj zvezdicami zato  

 primernejše (naslednje leto pa lokacija, ki je laže dostopna). 

1 1% 5% 50% 

 Previsoka, posebno za soavtorje. ti bi morali imeti vsaj 50% popust!! 1 1% 5% 55% 

 Nekoliko previsoka.  1 1% 5% 59% 

 Zdi se mi previsoka. 1 1% 5% 64% 

 Previsoka cena za ponujeno. 1 1% 5% 68% 

 Predavatelji so bili v glavnem kolegi, nobenega vabljenega predavatelja... oz. 1, ker ta drugi  

 pa je javno povedal, da ni zaračunal honorarja...   - med odmori ni bila na voljo niti voda 
1 1% 5% 73% 

 Prevelik strošek za knjižnico, da bi se ga lahko udeležilo več predstavnikov knjižnice . 1 1% 5% 77% 

 Občutno previsoka in zelo težko dosegljiva za manjše knjižnice z manjšim proračunom.  1 1% 5% 82% 

 Previsoka oz. ni se mi zdelo primerno, da drugi avtor prispevka ni upravičen do brezplačne  

 udeležbe na dogodku; praviloma je drugi avtor prav tako vložil v prispevek svoje znanje in  
 trud in prispeval svoj delež k vsebini dogodka 

1 1% 5% 86% 

 Zdela se mi je previsoka, saj jih težko pride več iz ene knjižnice; predlagam popust za  

 soavtorje prispevka. 
1 1% 5% 91% 

 Še vedno je visoka. 1 1% 5% 95% 

  Ker si takšne kotizacije večina knjižnic ne more privoščiti (šolske knjižnice, specialne itd.) 1 1% 5% 100% 

  Skupaj 22 21% 100%    
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  Prosimo, da ocenite naslednje elemente organizacije Posvetovanja sekcij ZBDS 2016. 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

     
zelo sem 

zadovoljen 

sem 

zadovoljen 

deloma 

sem 
zadovoljen 

nisem 

zadovoljen 

sploh 

nisem 
zadovoljen 

Skupaj             

 Kraj  54 (53%) 30 (30%) 9 (9%) 7 (7%) 1 (1%) 
101 

(100%) 
101 106 1.7 1.0 

 Najava (vsebina na spletni strani,  
 komunikacijska sporočila, ki ste  

 jih prejemali na vaše naslov) 

56 (57%) 34 (34%) 9 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 99 (100%) 99 106 1.5 0.7 

 Prizorišče (dvorana) 41 (41%) 46 (46%) 12 (12%) 1 (1%) 0 (0%) 
100 

(100%) 
100 106 1.7 0.7 

 Časovna razporeditev (trajanje  

 predavanj, odmori, dnevna  

 razporeditev) 

45 (45%) 45 (45%) 9 (9%) 1 (1%) 0 (0%) 
100 

(100%) 
100 106 1.7 0.7 

 Sprejem 50 (53%) 36 (38%) 6 (6%) 2 (2%) 0 (0%) 94 (100%) 94 106 1.6 0.7 

 Podelitev nagrade Hartmanovega  
 sklada 

42 (51%) 35 (42%) 5 (6%) 1 (1%) 0 (0%) 83 (100%) 83 106 1.6 0.7 

 

 

  Ali bi želeli še kaj dodati? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 Ne 1 1% 3% 3% 

 Pohvalila bi dekoracijo predavalnic. Zelo simpatično. 1 1% 3% 6% 

 Meni osebno je super, da je organizirano kosilo. Ni nam treba  

 hiteti, najde se čas, da lahko poklepetaš s kolegi/cami. 
1 1% 3% 9% 

 Uspešno še naprej! 1 1% 3% 13% 

 Čestitam! 1 1% 3% 16% 

 Bravo glavni ekipi in podpornim ekipam, ki se vedno potrudijo. Super se mi je zdela tudi  
 končna najava dogodka naslednje leto. 

1 1% 3% 19% 

 Preprosta in super okrasitev dvorane (volnene niti, knjige); pa vsako leto me navduši vaša  

 pozitivna in nevzvišena energija - tudi nasmejani smo lahko dovolj strokovni in popolni:) 
1 1% 3% 22% 

 Krasno bi bilo, če bi bila lokacija posvetovanja zraven knjižnice - vsako leto nekje drugje,  
 ne vedno v mb in sicer v bližini knjižnice, ki bi se lahko aktivno vključila v dogajanje  

 posveta, udeležencem pa omogočila vpogled v katero izmed območnih k., ki jih ne poznajo.   
 Npr. V Novi Gorici, Ravnah na k., Kranju, Kopru, NM ipd. Tako bi se veliko bolje 

povezali.  

1 1% 3% 25% 

 Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje najdi svojo pot... (svet je tvoj: nina pušlar) 1 1% 3% 28% 

 Pri paketni prijavi starejših in mlajših sodelavcev, bi bilo dobro, da bi dobila potrditev oba  

 prijavljena, torej na dva e-naslova. Sicer čestitke za izvedbo posvetovanja. Odlično in s  
 srcem narejeno! 

1 1% 3% 31% 

 Da se izvede analiza o odnosih med zaposlenimi v knjižnicah in predavanja o možnostih  

 izboljšanja 
1 1% 3% 34% 

 Le tako naprej pogumno v nove čase in priložnosti! 1 1% 3% 38% 

  / 4 4% 13% 50% 

 Hvala vam za super organizacijo in velikooooo pozitivne energije! Le tako naprej, super  

 ekipa ste. 
1 1% 3% 53% 

  Bilo je lepo. 1 1% 3% 56% 

  Bila sem samo en dan na posvetovanju, v torek, v vednost 1 1% 3% 59% 

 Zelo pohvalno za organizacijsko ekipo, vse informacije vedno pri roki. In za vsebinski  
 izbor, ki mreži in združi v celoto na prvi videz ne tako povezane vsebine. Bravo, le tako  

 naprej! 

1 1% 3% 63% 

 Bilo je super. 1 1% 3% 66% 

 Izjemno domiselna, izvirna in estetska dekoracija dvoran - pohvalite oblikovalca, prosim! 1 1% 3% 69% 
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 Čestitam ekipi za profestionalno izvedbo in upam, da bo mariborska adrenalinska injekcija  
 trajala nekaj časa. Pa da bodo referati objavljeni, vsaj prosojnice, ker nismo uspeli slišati  

 vseh zaradi sočasnega izvajanja in ker bi jih radi delili z ostalimi zaposlenimi. Hvala vsem! 

1 1% 3% 72% 

 Mislim, da bi bilo potrebno več truda vložiti v kvaliteto samih predavateljev in vsebino  
 predavanj. Večino teh vsebin sem nekje že slišala, videla ali prebrala. Naj poudarim, da je  

 bilo tudi nekaj svetlih izjem. Prav tako udeleženci nismo prejeli niti plastenke vode, včasih  

 niti čistega kozarca. Mislim, da je bil tudi na tem področju narejen korak nazaj.  

1 1% 3% 75% 

 Čestitke za organizacijo posvetovanja, vse je bilo res na nivoju. Hvala vam za ta dogodek! 1 1% 3% 78% 

 Med odmori bolj vidna voda. Na tej lokaciji bi bilo možno izvesti tudi kakšno predavane  
 zunaj, na terasi ali kje drugje. Ker, če si res na konferenci, potem dva dneva ne vidiš sonca. 

1 1% 3% 81% 

 Zelo skromne pogostitve med odmori. 1 1% 3% 84% 

 Čestitke organizatorjem, odličen kongres, vreden obiska. 1 1% 3% 88% 

 Hvala skupini organizatorjev za gostoljubje, izjemen programski sklop, brezhibno  

 organizacijo in drobne tople pozornosti, ki smo jih bili deležni pred, med in po 

posvetovanju.  
 Posvetovanje je bilo vsebinsko bogato in pestro, vzdušje pa nadvse prijetno in v vseh 

smereh  

 naklonjeno. Za vse vam čestitam in res hvala. 

1 1% 3% 91% 

 Manjka kakšen družaben dogodek, ki bi druževal in zadržal udeležence, da preživijo skupaj  

 več časa - npr. Ples, karaoke itd. 
1 1% 3% 94% 

 Organizacija super, le dvorano je vsake toliko malo streslo, da smo se spraševali ali 
moramo  

 bežati, ker je potres? Dobra ideja prikaza mreženja z raznobarvnimi vrvicami po porstoru!   

1 1% 3% 97% 

 Za nekatera predavanja prekratko odmerjen čas. 1 1% 3% 100% 

  Skupaj 32 30% 100%    

 

 

  Delovna doba v knjižničarstvu? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  0-5 let 6 6% 6% 6% 

  6-10 let 9 8% 9% 15% 

  11-15 let 19 18% 19% 34% 

  16-20 let 31 29% 31% 66% 

  21-25 let 14 13% 14% 80% 

  26-30 let 12 11% 12% 92% 

  več kot 30 let 8 8% 8% 100% 

  Skupaj 99 93% 100%    

 

 

  Vaše delovno mesto oziroma delovne naloge, ki jih opravljate: 

Podvprašanja Enote Navedbe 

   Frekvence Veljavni 
% - 

Veljavni 
Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % 

  direktor/vodja knjižnice 8 97 8% 106 8% 8 5% 

  vodja organizacijske enote (služba/oddelek/enota) 31 97 32% 106 29% 31 19% 

  vodja krajevne knjižnice 7 97 7% 106 7% 7 4% 

  izposojevalec 27 97 28% 106 25% 27 17% 

  informator 25 97 26% 106 24% 25 16% 

  katalogizator in/ali klasifikator 20 97 21% 106 19% 20 12% 

  organizator bibliopedagoških dejavnosti 15 97 15% 106 14% 15 9% 

  raziskovalec 3 97 3% 106 3% 3 2% 

  svetovalec 9 97 9% 106 8% 9 6% 

  univerzitetni profesor 1 97 1% 106 1% 1 1% 

  drugo: 15 97 15% 106 14% 15 9% 

  SKUPAJ  97  106  161 100% 
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  Q14 (drugo: ) 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  strokovni sodelavec v izobraževanju 1 1% 8% 8% 

  knjižničar-multipraktik 1 1% 8% 17% 

  organizator prireditev 1 1% 8% 25% 

  območni koordinator domoznanske dejavnosti 1 1% 8% 33% 

  bibliograf 1 1% 8% 42% 

  študent 1 1% 8% 50% 

  bibliotekar 1 1% 8% 58% 

  nabava gradiva 1 1% 8% 67% 

  strokovni sodelavec 1 1% 8% 75% 

  domoznanec 2 2% 17% 92% 

  spletni strani dobreknjige.si in pomurci.si 1 1% 8% 100% 

  Skupaj 12 11% 100%    

 
 

  V kateri vrsti knjižnice ste zaposleni? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  šolska knjižnica 0 0% 0% 0% 

  splošna knjižnica 51 48% 52% 52% 

  visokošolska knjižnica 23 22% 23% 76% 

  specialna knjižnica 4 4% 4% 80% 

  nacionalna knjižnica 13 12% 13% 93% 

  nisem zaposlen v knjižnici 6 6% 6% 99% 

  drugo: 1 1% 1% 100% 

  Skupaj 98 92% 100%    

 
 

  Spol: 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  Moški 8 8% 9% 9% 

  Ženski 86 81% 91% 100% 

  Skupaj 94 89% 100%    

 

 

  V katero starostno skupino spadate? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  do 20 let 0 0% 0% 0% 

  21 - 40 let 28 26% 29% 29% 

  41 - 60 let 65 61% 68% 98% 

  61 let ali več  2 2% 2% 100% 

  Skupaj 95 90% 100%    

 
 

  Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  srednješolska izobrazba 6 6% 6% 6% 

  višja ali visoka strokovna izobrazba oz. prva bolonjska stopnja izobrazbe 9 8% 9% 16% 

  univerzitetna izobrazba oz. druga bolonjska stopnja izobrazbe 59 56% 62% 78% 

  podiplomska izobrazba oz. tretja bolonjska stopnja izobrazbe (znanstveni magisterij,  
  doktorat) 

20 19% 21% 99% 
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  ne želim odgovoriti 1 1% 1% 100% 

  drugo: 0 0% 0% 100% 

  Skupaj 95 90% 100%    

 
 

  Vaš strokovni naziv: 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  knjižničar 2 2% 3% 3% 

  samostojni bibliotekar 4 4% 6% 9% 

  bibliotekarski specialist 3 3% 5% 14% 

  univ.dipl.bibliotekar 1 1% 2% 16% 

  bibliotekar 4 4% 6% 22% 

  samostojna bibliotekarska sodelavka 1 1% 2% 23% 

  samostojni bibliotekarski referent 1 1% 2% 25% 

  višja bibliotekarska svetovalka 1 1% 2% 27% 

  / 1 1% 2% 28% 

  univ. dipl. bibliotekar 1 1% 2% 30% 

  visja bibliotekarka 1 1% 2% 31% 

  nižji bbliotekarski svetnik 1 1% 2% 33% 

  višji bibliotekar 10 9% 16% 48% 

  višji bibliotekarski referent 1 1% 2% 50% 

  nižja bibliotekarska svetnica 3 3% 5% 55% 

  samostojna bibliotekarka 2 2% 3% 58% 

  samostojni bibliotekar  1 1% 2% 59% 

  bibl. specialist 1 1% 2% 61% 

  knjižničarska referentka 1 1% 2% 63% 

  bibliotekarki specialist 1 1% 2% 64% 

  bibliotekarska specialistka 5 5% 8% 72% 

  višji bibliotekarski svetovalec 1 1% 2% 73% 

  višji knjižničar  1 1% 2% 75% 

  bibliotekarka 1 1% 2% 77% 

  bibliotekar specialist 1 1% 2% 78% 

  višji bibliotekarski sodelavec 1 1% 2% 80% 

  samostojna knjižničarska referentka 1 1% 2% 81% 

  samostojni bibliotekarski sodelavec 2 2% 3% 84% 

  višja bibliotekarka 5 5% 8% 92% 

  višji bibliotekatar 1 1% 2% 94% 

  višji knjižničar 1 1% 2% 95% 

  nižji bibliotekarski svetnik 2 2% 3% 98% 

  strokovni sodelavec 1 1% 2% 100% 

  Skupaj 64 60% 100%    
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 Ker si želimo, da z nami soustvarjate naše strokovne dogodke, vam dajemo priložnost, da nam sporočite vaše predloge (teme,  

 predavatelje...) vsebin naslednjih strokovnih dogodkov: 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 Pošljem naknadno, ko bo malo več časa. Predlagam stalni nabiralnik idej in pobud na strani  
 ZBDS, podobno kot je http://predlagam.vladi.si/ 

1 1% 3% 3% 

 Zelo dobrodošli so primeri dobrih praks 1 1% 3% 7% 

 Glasovanje za najboljše predavanje:  

 - ogled lokalne kulturne ustanove, po možnosti knjižnice, muzeja ip.   

 - selitev kraja posvetovanja po Sloveniji, ja tudi v Ljubljano ali Celje! (nižji stroški! Prevoza -    
   večja udeležba)   

 - za 70 letnico ZBDS kaka posebna ponudba, da se nas bo dogodka udeležilo čim več    

 - ponovna uvedba rednih sekcijskih posvetovanj   
 - prevetritev organizacijskih in programskih odborov posvetovanj   

 - poskrbeti za medijsko pokritost   

 - pogrešala sem popoldansko kavo (kotizacija je le znašala 150 eur!);)   
 - privabiti odlične predavatelje, tudi s področja, ki je v knjižničarstvu, vsaj na strokovnih  

  srečanjih, slabše pokrito npr. Psihologija, zelo primerno tudi za temo kongresa 

1 1% 3% 10% 

 Problematika bibliografij, odprtega dostopa, digitalizacije ... Je bila zelo dobro predstavljena,  
 je pa na to temo mogoče še zelo veliko povedati, se naučiti oz. Si izmenjati izkušnje.   

1 1% 3% 14% 

 Glejte opombo na prejšnji strani 1 1% 3% 17% 

 Izbrana tema (branje...) Za naslednje posvetovanje se mi zdi zelo primerna 1 1% 3% 21% 

 Spretnosti komunikacije 1 1% 3% 24% 

 Nabava in obdelava gradiva 1 1% 3% 28% 

 Odnosi raziskovalci-knjižnica, vpliv knjižnice na okolje, odprti dostop, neetične prakse,  

 promocijske dejavnosti knjižnic 
1 1% 3% 31% 

 Pri delu uporabne teme - delo s problematičnimi/konfliktimi uporabniki, medosebni odnosi,  
 mediacija na delovnem mestu, preobremenjenost zaposlenih zaradi kroničnega in desetletja   

 trajajočega pomanjkanja kadrov ...  

1 1% 3% 34% 

 Live streaming za odsotne/zainteresirane?  1 1% 3% 38% 

 Odlična izbira teme za 2017 - široka, aktualna, morda se udeležim kot predavatelj. 1 1% 3% 41% 

 Več predavateljev in tem z drugih strok, ki se povezujejo s knjižnicami (sociologija, vzgoja in  

 izobraževanje...) 
1 1% 3% 45% 

 Izpeljati čim več nacionalnih projektov, ki opozarjajo družbo na pomen knjižnic in jezika , za  

 različne ciljne skupine.ob elektronski knjižnici bo potrebno vzdrževati in razvijati  
 tradicionalno knjižnico z ciljnimi storitvami.    

1 1% 3% 48% 

 Splošna knjižnica kot prostor nenadomestljivega osebnega stika v sodobni družbi, knjižnice in  

 kulturna dediščina, vrednotenje knjižničnih zbirk (uporabnost, promocija knjižničnega gradiva  
1 1% 3% 52% 

 Izkušnje iz tujine  kako pritegniti najstnike v splošne knjižnice  obstranske dejavnosti v  

 knjižnicah (ne samo branje in knjige)  kako priti do sponzorskih, razpisnih sredstev   
1 1% 3% 55% 

 Predstavnik mladinske knjige - tudi podpirajo branje :-) 1 1% 3% 59% 

 Novi trendi pri bibliografski obdelavi / katalogizaciji 1 1% 3% 62% 

 Zanimala bi me predavanja, ki bi z različnih zornih kotov govorila o vlogi knjižnice v življenju  

 otrok in mladostnikov in odgovarjala na vprašanja:   kako v času dostopnosti informacij na  

 spletu mladostniki vidijo vlogo knjig, knjižice in knjižničarjev? Kakšne storitve pričakujejo?  
 Kakšna je vloga knjižnic v prostem času otrok?      

1 1% 3% 66% 

 So bili pravkar vključeni 1 1% 3% 69% 

 Simbioza bralec knjižničar,  obknjižnične dejavnosti v sik,  stimulativno okolje in odnosi v  

 sik 
1 1% 3% 72% 

 Odprti dostop - financiranje, univerzitetno založništvo, vloga visokošolskih knjižnic, vloga  
 splošnih knjižnic, vloga šolskih knjižnic,  

1 1% 3% 76% 

 Poti, rezultati in vplivi sodelovanja in povezovanja knjižnic in knjižničarjev (medsebojnega in  

 z drugimi inštitucijami) na zadovoljstvo in kakovost bivanja v sloveniji  
1 1% 3% 79% 

 Potrebujem čas za razmislek. 1 1% 3% 83% 

 Prikaz primerov dobrih praks iz tujine, povezovanje z gospodarstvom in turizmom, še več  

 predavanj kot je bilo predavanje zdravka kafola in dr. Lobnikarja  
1 1% 3% 97% 

 Bralna pismenost 1 1% 3% 100% 

  Skupaj 29 27% 100%    
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MEDNARODNA DEJAVNOST IN UDELEŽBA NA MEDNARODNIH 

KONFERENCAH 

Sodelovanje v mednarodnem prostoru je osnovno izhodišče tako za prepoznavnost naših dosežkov v 

tujini kot tudi vrednotenje in prenos tujih znanj in spoznanj v naše okolje. Spremljali smo aktivnosti 

IFLA, 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. 

 

Udeležba na konferenci IFLA  

Predsednica Sekcije za visokošolske knjižnice Nataša Knap se je skupaj s predsednico Sekcije za 
potujoče knjižnice udeležila svetovnega knjižničarskega kongresa in 82. generalne skupščine IFLA, ki 
sta potekala v Columbusu v ameriški zvezni državi Ohio (ZDA) od13. – 19. avgusta 2016. Naslov IFLA 
WLIC 2016 je bil »Connections. Collaboration. Community.« Takšen kongres prinaša povezovanje 
knjižničarjev iz vsega sveta, naše sodelovanje pri uresničevanju poslanstva in izgradnjo velike 
knjižničarske skupnosti. Udeležba na IFLA WLIC kongresu predstavlja neprecenljivo strokovno 
izkušnjo in možnost pridobivanja najnovejših strokovnih spoznanj, ki sta jih predsednici sekcij s 
predstavitvijo na posvetovanju sekcij ZBDS prenesli tudi v domače strokovno okolje.  
 

Udeležba na konferenci DIGIFEST 

Mag. Karmen Štular Šotošek ima pomembno vlogo pri vodenju konzorcijskega dela pri nas in veliko 

mednarodnih izkušenj, ki jih prenaša v naše strokovno okolje. Še posebej v povezavi z EBSCHost in 

ZBDS. Redno sodeluje s prispevki na domačih in mednarodnih konferencah. JISC je številka 1 glede 

konzorcijskega dela na svetu. V 2016 so na tej konferenci med številnimi drugimi temami s področja 

digitalnih storitev predstavili 2 izjemno aktualni temi: letni finančni izkazi in konzorciji ter gradnja zbirke 

e-knjig. Sodelovanje na takšni konferenci pomeni ohraniti vpogled v najsodobnejše trende na izjemno 

hitro rastočem in razvijajočem se področju, ki dnevno posega v knjižnično javno službo in tako tudi 

spreminja navade obnašanja uporabnikov knjižničnih storitev. https://www.jisc.ac.uk/digifest 

Udeležba na konferenci ELINET Conference 

http://www.eli-net.eu/about-us/3rd-elinet-conference/ Predsednica Sekcije za splošne knjižnice 

Urška Lobnikar Paunović se je skupaj s predsednico Sekcije študentov bibliotekarstva Urško Plaznik 

udeležila zaključne konference ELINET, ki je potekala od 20. do 22. januarja 2016 v Amsterdamu. Po 

konferenci sta pripravili tudi predstavitev na Posvetovanju sekcij v Mariboru. 

Sekcija za šolske knjižnice 

Sodelovali so z ostalimi sekcijami, ZRSŠ, SirIKT, VIVID, IBBY.  

Proljetna škola školskih knjižničara Hrvatske: aktivna udeležba s prispevkom Nevenke Poteko in 

predsednice Mirjam Klavž Dolinar.  

Sodelovanje s Sekcijo za školske knjižnice pri Hrvatskem knjižničarskem društvu (HKD).  

https://www.jisc.ac.uk/digifest
http://www.eli-net.eu/about-us/3rd-elinet-conference/
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Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice - bralni projekt s hrvaškimi  šolskimi knjižnicami – 

vodenje in koordinacija projekta (Mirjam Klavž Dolinar). 

IASL - Internatinal Assotiation of School Librarianship - v okviru meseca oktobra (Urša Bajda). 

Mednarodni projekti preko spletnega omrežja eTwinning – World Book Day (April 2016). 

 

Strokovne ekskurzije sekcij 

Sekcija študentov bibliotekarstva: strokovna ekskurzija v tujino (21. – 26. april 2016): Nizozemska 
(Amsterdam). Bibliotekarski ogledi: Openbare Bibliotheek Amsterdam (splošna knjižnica), Amsterdam 
University Library (HvA Wibauthuis in UB Singel) – dve visokošolski knjižnici, Oddelek za medijske 
študije Filozofske fakultete Univerze v Amsterdamu in International Institute of Social History (IISH) – 
specialna knjižnica. Povezava na spletno stran Strokovne ekskurzije v Amsterdam: 
http://ancicesarek.wixsite.com/amsterdam2016. Strokovna ekskurzija v Sloveniji (3. marec 2016). 
Odpravili smo se v Ajdovščino in si ogledali Lavričevo knjižnico, bibliobuse, predstavili so nam Sekcijo 
za potujoče knjižnice. Ogledali smo si tudi enoto v Vipavi in Lanthierijev dvorec.  

PROMOCIJA  

V tem sklopu izpostavimo vse tiste dogodke, s katerimi želimo poudariti prisotnost knjižničarstva v 

širši javnosti, včasih pa na pomen strokovnega dela opozoriti tudi znotraj strokovnih krogov. V tem 

sklopu smo tudi spremljali prisotnost našega društva in z našim društvom poveznih aktivnosti v 

medijih ter ugotovili, da smo pogosto zelo korektno predstavljeni. 

Pri promocijski dejavnosti smo pri programu za leto 2016 izpostavili srečanje potujočih knjižnic, 

stanovske nagrade in mesec knjižnic.  

 18. festival in strokovno srečanje potujočih knjižnic Slovenije (Kamnik, Domžale, 27. in 28. maj) 
 

Permanentni projekt, bienalne narave, je strokovno srečanje, ki ga povežemo s festivalom potujočih 

knjižnic, kjer se pravilom predstavimo vse potujoče knjižnice Slovenije. Povabimo »tudi sosede«, tako 

so se Hrvatom, s katerimi sodelujemo že leta, pridružili še Madžari. Zaradi aktivnega, strokovnega in 

inovativnega sodelovanja s sodelavci iz kamniške knjižnice je bil dogodek z naslovom MODERNI 

BIBLIOBUS, ki je trajal od 27. do 28. maja 2016, ne le uspešen, ampak zelo uspešen.  

Srečanje smo začeli s tiskovno konferenco. Veseli smo bili, da se nam je pridružila predsednica ZBDS, 

dr. Sabina Fras Popović. Na Šutni so se zbrale vse slovenske potujoče knjižnice, za nameček pa še 

kombija iz Križevc in Rijeke (Hrvaška) in bibliobus iz Pechu (Madžarska). Otvoritveno slovesnost so 

pripravili knjižničarji Knjižnice Franceta Balantiča v centru mesta v sklopu občinskega dogajanja, v 

sodelovanju s šolami, ob bibliobusih pa je bilo še cel kup aktivnosti. V popoldanskem času smo 

opravili izjemno zanimiv strokovni del, drugi dan pa smo se predstavili v Volčjem potoku. V Volčjem 

potoku sta nas obiskala dva ministra: g. Tone Peršak, minister za kulturo in g. Gorazd Žmauc, minister 

za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ogledala sta si prav vse bibbliobuse.  

http://ancicesarek.wixsite.com/amsterdam2016
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Program Festivala Potujočih knjižnic,  

       petek 27. maj 2016 

7.45 - 8.15 zbiranje bibliobusov na parkirišču pred Arboretumom  

8.15 odhod konvoja bibliobusov proti Kamniku in parkiranje na Šutni  

9.00 – 10.00 registracija udeležencev, pred Maistrovo hišo na Šutni  

9.30 tiskovna konferenca v Maistrovi hiši  

10.00 odprtje Festivala potujočih knjižnic Slovenije s kulturnim programom: govorniki:  župan 

občine Kamnik, Marjan Šarec,  direktorica knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, mag. Breda 

Podbrežnik Vukmir, predsednica ZBDS,  dr. Sabina Fras Popović, predsednica Sekcije za potujoče 

knjižnice, Tjaša Mrgole Jukič 

13.30 – 17.00 strokovno posvetovanje  

13.30 – 13.50 Tjaša Mrgole Jukič (predsednica Sekcije za potujoče knjižnice): Slovenske potujoče 

knjižnice 2010 - 2015  

13.50 - 14.10 Iva Pezdir (predsednica Sekcije za potujoče knjižnice): Hrvaške potujoče knjižnice  

14.10 – 14.30 Gorana Tuškan (Mestna knjižnica Rijeka): Kako smo »pogurali« bibliobus 

(predstavitev najnovejšega Hrvaškega bibliobusa)  

14.30 – 15.00 odmor  

15.00 - 16.20 okrogla miza: Moderni bibliobus Karel Novak (AS Domžale d.o.o.) Primož Kocbek 

(Fera avto d.o.o.) Marjan Gujtman (Ministrstvo za kulturo)  

16.20 - 16.30  Ksenija Trs & Co. (Mariborska knjižnica): Toti novi bibliobus, (Got) off line...  

16.30 - 16.35  podelitev potrdil  

17.00 – 19.00 na Šutni, vsak pred svojim bibliobusom - predstavitve obiskovalcem  

19.00 odhod konvoja bibliobusov proti Snoviku 

sobota 28. maj 2016 

9.00 sestanek vseh članov sekcije  

9.30 odhod v konvoju v Arboretum  

10.00 – 12.45 ogled parka  

13.00 odhod v konvoju  

13.30 - 14.30 kosilo (Pri zlati kaplji - Radomlje) in zaključek 

Vabila so bila narejena v e- obliki v slovenskem in angleškem jeziku.  

http://ebook.creativelabdevelop.eu/PotujoceNovice/ZBDS/Vabilo/index.html#p=1 

bit.do/SlovenianMobileLibraryFestival2016  

Objave v medijih: 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-dnevnik/174408096 

 

 Dan slovenskih splošnih knjižnic 
Tudi v letu 2016 je sekcija pripravila Dan slovenskih splošnih knjižnic, ki se ga je udeležilo 98 

obiskovalcev. Slogan Dneva slovenskih splošnih knjižnic v letu 2016 je bil »Rastemo z e-viri.« 

http://ebook.creativelabdevelop.eu/PotujoceNovice/ZBDS/Vabilo/index.html#p=1
http://bit.do/SlovenianMobileLibraryFestival2016
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-dnevnik/174408096
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Praznovanje v letu 2016 smo pripravili: Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev 

Slovenije v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in Goriško knjižnico Franceta Bevka Nova 

gorica.  

Skupaj smo pripravili tudi zloženko z e-viri, ki jih ponujajo splošne knjižnice. To zloženko smo razdelili 

splošnim knjižnicam v tiskani in e-obliki. Nekatere knjižnice so v tednu od ponedeljka,  21. 11., do 

petka, 25. 11. 2016, na različne načine predstavljale različne elektronske vire in baze podatkov, ki jih 

ponujajo.  

Osrednja prireditev ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic je bila 21. 11. 2016 ob 10. uri v Goriški 

knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici. Prisotne so pozdravili: predsednica Sekcije za splošne knjižnice 

Zveze bibliotekarskih društev Slovenije Urška Lobnikar Paunović, predsednica Zveze bibliotekarskih 

društev Slovenije dr. Sabina Fras Popović direktorica novogoriške knjižnice Irena Škvarč, župan 

Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon in minister za kulturo Anton Peršak. 

O tem, kako lahko rastemo z e-viri, so spregovorili: Polonca Kavčič in Saša Vidmar, ki uspešno izvajata 

projekt Rastem z e-viri med novogoriškimi srednješolci, Štefan Krapše, glavni urednik založbe EDUCA 

Izobraževanja in Primož Forte, akademski igralec in član ansambla Slovenskega stalnega gledališča 

Trst. Prireditev je povezovala Martina Arčon. Temeljno sporočilo vseh govorcev je bilo, da so e-viri 

super, da jih uporabljajo, da nam lajšajo ali tudi otežijo naš vsak dan, vendar je še vedno prva izbira 

tiskana knjiga. 

Sledila je podelitev nagrade Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic v letu 

2016, ki jo je podelila predsednica ZSK Vesna Horžen. Dan je zaključil Rudi Bučar.  

Že drugo leto je bila tudi kotizacija – ena nova knjiga. Zbrane knjige (ca. 80 kom) smo podarili 

Dnevnemu centru Žarek, Center za socialno delo Nova gorica. 

Temeljno sporočilo Dneva slovenskih splošnih knjižnic je bilo: Knjižnice so že dolgo časa več kot le 

izposojevališče »klasičnih« knjig. Poleg socialne vloge imajo pomembno vlogo pri učenju in razvoju 

družbe in posameznika. Učenja pa v današnjem času ni brez dostopa do pomembnih baz podatkov , 

prav tako pa ni razvoja brez relevantnih informacij. Knjižnice ponujajo dostop do relevantnih virov, 

saj so knjižničarji strokovnjaki, ki poznajo potrebe uporabnikov in zmorejo ovrednotiti pomen ter 

vsebino posredovanih virov. Prav zato knjižnice sporočajo uporabnikom in odločevalcem: z e-viri  

rastemo!. Tudi v letu 2016 so o Dnevu slovenskih splošnih knjižnic poročali slovenski mediji. 

 

 Podelitev stanovskih nagrad – štipendija spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
V lanskem letu je bila prvič podeljena štipendija spominskega sklada dr. Bruna Hartmana. Nagrado je 

prejela mag. Petruša Miholič.  
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 Podelitev stanovskih nagrad – najvišjih državnih nagrad – Čopovih diplom, priznanj in 
plaket 

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), krovna organizacija slovenskih knjižničarjev, ki je 

21.12.2016 stopila v 70. leto delovanja, 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 pomena in prispevajo k napredku stroke. Tokrat 

smo izdali tudi publikacijo z utemeljitvami nagrajencev.  

Čopovo diplomo za leto 2016 sta prejeli mag. Breda Podbrežnik Vukmir in mag. Tatjana Likar, Čopovo 

priznanje so prejele mag. Urška Bajda, Roža Kek in Barbara Bračič Fabjančič, Čopovo plaketo pa sta 

prejela EBSCO Information Services in dr. Martin Žnidaršič.  

 

PUBLICISTIČNA DEJAVNOST 

Revija Knjižnica je stalnica na področju publicistične dejavnosti Zveze bibliotekarskih društev 

Slovenije. Pri tem projektu zelo dobro sodelujemo z Narodno in univerzitetno knjižnico. 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 2016 izdali ene Potujoče novice, ki pa so obsežne za dve številki. Distribuiramo jih v vse 

slovenske splošne knjižnice. Časopis je dostopen v e-obliki in tudi na spletni strani ZBDS 

http://bit.do/PotujoceNovice2016.  

 

Revija Knjižnica 

V letu 2016 je uredništvo revije Knjižnica delovalo v sledeči 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) 

- Doris Dekleva Smrekar (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani) 

- dr. Anja Dular (Narodni muzej Slovenije, Ljubljana) 

- Romana Fekonja (Zavod za šolstvo RS) 

- dr. Primož Južnič, izr. prof. (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana)  

http://bit.do/PotujoceNovice2016
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- 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) 

- mag. Magdalena Svetina-Terčon (Kosovelova knjižnica Sežana) 

- mag. Marijan Špoljar, predsednik (Mestna knjižnica Ljubljana) 
 

Dolgoročni cilji (2014-2017) 

 nenehna skrb za kakovost revije (prispevkov); 

 povečanje 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 in posledično višanje lastnega prihodka (priprava 

promocijskih gradiv – zgibanka, koledar ipd.; pridobivanje sponzorjev; oglaševanje v 

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 baze 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 zagotavljanje indeksiranja v že obstoječih bazah. 
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Kratkoročni cilji na naslednjih področjih 

Kakovost revije 

 dosledno izvajati recenzijski postopek za vse strokovne in znanstvene prispevke in poskrbeti 

za usklajenost recenzentov glede upoštevanja kriterijev za ocenjevanje in razvrščanje 

prispevkov; 

 redni obseg revije naj bo namenjen v prvi vrsti strokovnim in znanstvenim prispevkom;  

 v reviji mora biti najmanj 76% prostora namenjenega znanstvenim prispevkom; 

 dosledno dopolnjevati znanstveno opremljenost prispevkov (npr. tipologija članka, UDK, 

ključne besede, razširjeni izvleček v angleščini oz. slovenščini – do 700 besed); 

 revija bo izhajala v 4-ih številkah, od katerih bo ena dvojna; 

E-izdaja 

 omogočiti e-dostop do baze celotnih besedil člankov za objave pred letom 2000 z 

individualno urejenimi avtorskimi pravicami; opredeliti pogoje rabe gradiv po licenci CC; 

 e-Knjižnica bo ostala brezplačna in odprtodostopna; 

 prenesti starejše članke na nov OJS sistem; 

 skrbeti, da bo e-različica revije hranjena v ustreznem repozitoriju; 

 ažurirati povezave na celotna besedila v COBISS zapisih. 

Vsebina 

 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 tipov knjižnic; 

 večja interdisciplinarnost; 

 zlasti bomo spodbujali temeljne in aplikativne izvirno znanstvene in pregledne znanstvene 

prispevke; 

 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 prodajnih mest (ZBDS publikacije ipd.); 

 razširjanje pomena revije v slovenskem prostoru ter pomoč članov Sveta in mednarodnega 

uredništva pri pridobivanju novih člankov. 

Pridobivanje sredstev 

 uredništvo bo poskušalo pridobiti čim več sredstev za izdajanje revije, zato se bomo prijavljali 

na vse ustrezne razpise in se povezovali z vsemi, ki so zainteresirani za sodelovanje, 

objavljanje plačljivih oglasov ipd.  

 

URESNIČITEV PROGRAMA IN CILJEV ZA LETO 2016 

Obseg izdajanja  

 

V 60. letniku so bile v skladu z načrtom doslej izdane 3 redne številke revije Knjižnica – ena enojna 

številka (jun. 2016/1) in ena tematska dvojna številka (okt. 2016/2-3. Bili so uresničeni predvideni 

načrti glede realizacije revije.   

 

Preglednica 1: Statistika revije Knjižnica 60(2016), stanje 8. december 2016 

Številke v 

letniku 2016 

Št. prisp. 

skupaj 

Št. 

znan. 

prisp. 

Znanstv. v 

AP 

Št. strok. 

prisp. 
Strok. v AP 

Ostali 

prisp. 

Ostalo v 

AP 

Št. AP. 

Skupaj 

1-2 13 6 10,96 / / 7 2,28 13,24 

3 11 5 7,62 5 5,99 1 0,28 13,89 

4         

letnik 60         

 

 

Preglednica 2: Statistika revije Knjižnica 44(2000) – 60(2016), stanje 8. december 2016 

Letnik 

 in leto 

Št. 

prisp. skupaj 

Št. 

znan. prisp. 

Znanstv 

AP. 

Št. strok. 

prisp. 

Strok. v 

AP. 

Ostali 

prisp. 

Ostalo v 

AP. 

Št. AP. 

Skupaj 

44(2000) 30 19  11    43,09 

45(2001) 28 16  12    37,26 

46(2002) 38 20  18    49,85 

47(2003) 30 19 30,43 11 10,50 3 1,65 42,58 

48(2004) 42 20 33,10 9 9,04 13 8,33 50,56 

49(2005) 45 18 31,95 19 15,28 8 1,75 48,99 

50(2006) 35 16 30,07 11 10,08 8 1,46 41,61 

51(2007) 33 20 29,67 13 14,30 11 2,58 46,55 

52(2008) 35 14 22,65 13 12,17 8 1,49 36,31 

53(2009) 21 11 42,95 8 7,96 2 0,50 50,41 

54(2010) 38 20 28,86 5 3,91 15 6,00 39,20 

55(2011) 45 27 43,06 12 10,76 8 0,76 54,50 
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Naklada, tisk in distribucija 

Leta 2016 je naklada znašala 1.300 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 novembra 2016 1.106. V letu 2016 se je število naročnikov glede 

na prejšnja leta (Preglednica 3) minimalno zmanjšalo (988 članov ZBDS, 118 drugih posameznih 

naročnikov, 14 naročnikov iz tujine in 11 podarjenih izvodov na račun izmenjave publikacij ali drugo 

in 16 obveznih izvodov ter 9 izvodov članom mednarodnega uredniškega odbora ter avtorski izvodi).  

 

Naklado smo obdržali v istem obsegu, ker ta ne vpliva veliko na ceno tiska, odvečne številke pa lahko 

uporabimo tudi v promocijske namene. Preostali izvodi so bili razporejeni na sledeči način: avtorski 

izvodi ne-članom ZBDS, 15 izvodov za obvezni izvod in 10 izvodov daru NUK po pogodbi o 

soizdajateljstvu in arhivski izvodi revije za promocijo in dodatno prodajo ter izmenjavo (cca. 30 

izvodov). Poleg tega prejme po 1 izvod revije tudi vsak recenzent in člani mednarodnega uredništva 

(10). Število naročnikov sicer še naprej upada (Preglednica 3). Iz slovenskih knjižnic odpovedujejo 

naročila zaradi finančnih razlogov. V primeru drastičnega upada naročnin bo zmanjšana tudi naklada.  

 

Preglednica 3: Število naročnikov 2006-2016 

leto št. naročnikov 

2006 1.345 

2007 1.340 

2008 1.316 

2009 1.364 

2010 1.435 

2011 1.399 

2012 1.355 

2013 1.260 

2014 1.154 

2015 1.161 

2016 1.106 
 

56(2012) 41 29 41,09 9 12,45 4 0,80 44,32 

57(2013) 22 13 26,50 6 9,00 3 1,10 36,60 

58(2014)  24  15 27,25  5 4,01  4  1,96   33,21 

59(2015) 29  19 30,74 5 5,47 5  1,90 38,11   

60(2016) 24 11 18,58 5 5,99 8 2,56 27,13 
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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 160x235mm), ovitek s sijaj plastifikacijo (250g mat premazni papir; tisk CMYK 4/1). 

V letu 2012 smo posodobili grafično podobo ovitka in notranjosti revije. Nova urednika sta 

posodobila Navodila za avtorje v slovenskem in angleškem jeziku z razširjenimi primeri citiranja 

literature ter postavitev strani. 

 

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.  

 

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. Podatkov glede deleža glede znanstvenih objav za 

letnik 60 še nimamo.  

 

V tem letniku smo tudi skrbeli za večjo 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.  

 

V letu 2016 smo nadaljevali s postopkom pridobivanja dovoljenj za objavo v reviji Knjižnica, ki ureja 

avtorske pravice v primeru neplačanih prispevkov.  

 

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 tematsko številko se je uresničil cilj razširitve kroga 

avtorjev.  

 

Posebej bi radi izpostavili tematsko številko 60(2-3) Vrednotenje literarnih del v knjižničarstvu in 

razvoj bralne kulture, pri kateri smo sodelovali z gostujočima urednicama Polonco Kavčič in Luano 

Malec. Večina prispevkov je bila pripravljena na osnovi izobraževanja splošnih knjižničarjev za delo na 

portalu Dobreknjige.si, obravnavajo pa teoretske osnove vrednotenja literarnih del, podporo 

uporabnikom pri izbiri leposlovja, vsebinski opis leposlovja, pisanje anotacij, problematiko prevajanja 

itn.  

Uredništvo si je prizadevalo za enakomerno pokritost raziskovalnih področij. V okviru 60. letnika so 

bili v prvih treh številkah objavljeni sledeči prispevki: 

60(1) 
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1. Sabina Fras Popović: Uvodnik 

2. Igor Podbrežnik:Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s kakovostjo storitev v slovenski 

splošni knjižnici 

3. Gordana Budimir, Luka Juršnik, Philip Rachimis: Samocitiranost objav slovenskih raziskovalcev 

v podatkovnih zbirkah Web of Science in Scopus za obdobje 1996–2013 

4. Ivana Furi, Kornelija Petr Balog: Information seeking behaviour in the digital environment: 

information science vs. non-information science students 

5. Blaž Lesjak, Gorazd Vodeb: Stanje zagotavljanja digitalnih zbirk v slovenskih organizacijah s 

področja kulturne dediščine: rezultati tretje statistične raziskave ENUMERATE 

6. Dijana Machala: Uklopljeno knjižničarstvo: model knjižničarske djelatnosti novog vremena 

7. Milijana Mičunović, Boris Badurina, Boris Bosančić: The occurrence of technological triad: 

descriptive concept of today’s totality of reality 

8. Vili Kogovšek, Nada Čučnik Majcen, Miro Pušnik: In memoriam Slavica Ludvik (1924–2016) 

9. Beseda Čopove nagrajenke, Simona Resman: Podobe moje knjižnice  

10. Razpis za podelitev Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket v letu 2016 

11. Natečaj za nagrade Kalanovega sklada 

12. Pravilnik Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 

 

60(2-3)  

1. Luana Malec, Polonca Kavčič : Uvodnik, Kompetentni knjižničarji za kakovostno svetovanje na 

portalu Dobreknjige.si 

2. Luana Malec, Polonca Kavčič, Irena Škvarč: Dobreknjige.si – projekt slovenskih splošnih knjižnic 

3. Uroš Grilc: Spletni knjižni portali, vrednotenje založniške produkcije in knjižna kultura 

4. Miran Hladnik: Ko že vsak nekaj piše (O popisovanju slovenskih knjig) 

5. Aljoša Harlamov: Sestava anotacije s pomočjo teorije pripovedi 

6. Urška Perenič: Literarni kritik in knjižničar kot posrednika pri razvijanju bralne kulture 

7. Andrej Blatnik: Možnosti vzpostavitve založniških standardov in njihov učinek 

8. Alenka Šauperl: Kratek opis leposlovja: smernice za kratek vsebinski opis književnih del v 

knjižničnih katalogih in na portalu Dobreknjige.si 

9. Katarina Švab, Maja Žumer: Izbira leposlovja – še vedno izziv za knjižnice?: kriteriji, ki so 

pomembni za uporabnike 

10. Nada Grošelj: Trajne dileme pri prevajanju književnosti 

11. Briony Birdi: The supply, promotion and readership of minority ethnic English language fiction in 

the UK: a review of the literature 

 

60(4) 

1. Martina Dragija Ivanović: Vrednotenje vpliva knjižnice na skupnost: teoretično-metodološki izzivi 

in polemike 
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2. Darja Zaviršek, Marino Kačič, Gašper Krstulović, Ana M. Sobočan: Senzorno ovirani in osebe z 

oviro na področju branja pri dostopanju do bralnega gradiva v specialni in splošnih knjižnicah v 

Sloveniji 

3. Dejan Kalabić, Vlasta Zabukovec: Razlike med spoloma v informacijskem vedenju: iskanje 

informacij v splošni knjižnici 

4. Mira Petrovič: Kadri v domoznanski dejavnosti – pregled stanja 

5. Renata Šolar: Kartografske zbirke in konceptualne spremembe v pojmovanju kart in kartografije 

6. Teja Koler Povh: Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav s področja gradbeništva 

7. Miha Mali: Vrednotenje kakovosti uporabniških storitev v visokošolskih knjižnicah: zadovoljstvo 

uporabnikov in izpolnitev njihovih pričakovanj 

8. Klaudija Sedar: In memoriam dr. Franc Zadravec (1925–2016) 

9. Beseda Čopove nagrajenke, Vesna Horžen: Sedim v knjižnici in razmišljam … 

 

Revija je indeksirana v podatkovnih zbirkah:  

- DOAJ, 

- LISA (CSA), 

- LISTA (EBSCO), 

- Proquest Science/Technology Databases (HT&AJ, Technology Journals, Illustrata Technology), 

- Proquest Research Library, 

- ProQuest Library Science, 

- ERICH PLUS. 

 

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. 

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, o 

katerih se je pojavila problematika. Revijo smo promovirali na strokovnih srečanjih (srečanje DBL na 

temo strokovnega pisanja, predstavitev novosti v knjižničarstvu). Promocijo smo izvajali tudi med 

potencialnimi sponzorji, ki bi bili pripravljeni objaviti oglas v naši reviji.  

http://knjiznica.zbds-zveza.si/
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V letniku 60 smo objavili oglase sponzorjev, ki sponzorirajo kongres in posvetovanja ZBDS. Kljub 

temu, da imamo tarifo za oglaševanje, ti niso neposredno sofinancirali izdajo revije, ampak društvo 

ZBDS. Iskali smo druge sponzorje, ki niso bili zainteresirani za objavo. 

 

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.  

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. 

 

Cenik revije 2016 

Cenik revije za leto 2016 je sprejel Svet revije in ga nato potrdil Upravni odbor ZBDS. V prvi polovici 

leta 2016 so bili izplačani simbolični honorarji recenzentom ter honorarji avtorjem zadnje številke 59. 

letnika. Ne izplačujemo več storitev katalogizacije, vloge za razpise, poročila, ključne besede in UDK. 

V letu 2016 je veljal sledeči 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 oziroma imajo 

revijo podarjeno s strani ZBDS. Naročnikom iz tujine se dodatno obračunavajo stroški poštnine. 

 

Posebna ponudba (cena za 1 izvod):  

 Cena posebnih izdaj: 7,00 EUR 

 Cena Bibliotekarskega terminološkega slovarja (53(2009)3/4, cena za 1 izvod): 

- 13,00 EUR za fizične osebe – člani bibliotekarskih in sorodnih društev oziroma drugih 

pravnih oseb, ki so redni člani ZBDS 

- 15,00 EUR za druge fizične osebe (Slovenija) 

- 20,00 EUR za pravne osebe (Slovenija) 

- 27,00 EUR za fizične ali pravne osebe (tujina) 

 Cena starejših številk za fizične in pravne osebe iz Slovenije ter naročnike iz tujine: 2,00 EUR 

(do razprodaje zalog ponudba vključuje številke od 1(1957)4 do 52(2009)4, ponudba ne 

vključuje posebnih izdaj) 
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 Cena enojne številke za fizične in pravne osebe iz Slovenije ter naročnike iz tujine: 12,00 

EUR (do razprodaje zalog ponudba vključuje številke od 53(2009)1/2 naprej, ponudba ne 

vključuje posebnih izdaj in številko z Bibliotekarskim terminološkim slovarjem tj. 

53(2009)3/4) 

 Cena dvojne številke za fizične in pravne osebe iz Slovenije ter naročnike iz tujine: 17,00 

EUR (do razprodaje zalog ponudba vključuje številke od 53(2009)1/2 naprej, ponudba ne 

vključuje posebnih izdaj in številko z Bibliotekarskim terminološkim slovarjem tj. 

53(2009)3/4) 

Naročnikom iz tujine se dodatno obračunavajo stroški poštnine.* 

 

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 EUR / AP 

do 1AP 300,00 (bruto) 

nad 1AP dolžine oz. vsaka dodatna AP 100,00 (bruto) 

recenzija članka (se obračuna konec leta v 

primeru presežka/zadostnih sredstev) 

100,00 (neto) 

prevod v angl. 1AP 290,00 (bruto) 

prevod v slov. 1 AP 240,00 (bruto) 

lektoriranje slovenščine AP 45,00 (bruto) 

lektoriranje angleščina AP 50,00 (bruto) 

uredniški honorar AP št. AP * 0,15 * 300,00 (bruto) 

priprava za tisk, 2 x korekture AP AP * 9,5 * 2 (bruto) 

administrativna dela  7,00 EUR neto/uro  

 

Sodelavci revije 

Pri nastanku 60. letnika revije in izvedbi programa revije v letu 2016 so aktivno sodelovali sledeči: 

- Damjana Vovk (glavna urednica) 

- dr. Gorazd Vodeb (odgovorni urednik) 

- dr. Sabina Fras Popović (pogodbe, usklajevanje dela z ZBDS itn.) 

- Martina Rozman Salobir (usklajevanje dela s sozaložnikom NUK) 

- Polona Marinšek (ažuriranje baze naročnikov, priprava nalepk naslovnikov za distribucijo, 

urejanje arhiva revije, pridobivanje dovoljen avtorjev za digitalizacijo starejših letnikov, 

priprava avtorskih pogodb, skrb za arhiv revije) 
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- Tina Petrovič (lektorica za slovenski jezik) 

- Desanka Tavčar (lektorica za slovenski jezik) 

- mag. Helena Pečko-Mlekuš (lektorica in prevajalka v angleški jezik) 

- mag. Špela Zupanc in Mojca Trtnik (bibliografska obdelava člankov v COBISS in UDK) 

- mag. Špela Zupanc (vzdrževanje spletnega mesta revije) 

- Martina Berčič (sprejemanje in urejanje naročil za posebne izdaje v okviru ponudbe publikacij 

ZBDS) 

- Polonca Kavčič (gostujoča urednica) 

- Luana Malec (gostujoča urednica) 

 

Izdali smo spominski zbornik DBG, strokovni zbornik Domfest in znanstveno monografijo dr. Sabine 

Fras Popović z naslovom Vodenje s poslanstvom ter finančno omogočili prevod mednarodnega 

standarda ISO 16439 Infromation and documentation – Methods and procedures for assessing the 

impact of libraries.   

 

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKIH VIROV (EBSCOhost)  

Izjemno visoka statistika uporabe zgovorno dokazuje, da knjižnice z informacijsko storitvijo 

EBSCOhost smelo zadovoljujejo sodobne potrebe uporabnikov po enostavni dostopnosti do aktualnih 

informacij, referenčnega gradiva in znanstvenih ter strokovnih besedil. 

Najvišjo statistiko uporabe do sedaj torej beležimo v letu 2013:  

 890.680 prijav in kar 23.502.260 iskanj, kar priča o tem, da se vse več uporabnikov dlje časa 

zadrži na portalu, saj so opravili za 230 % več iskanj kot leto prej.  

 739.774 vpogledov v celotna besedila. 

 Število iskanj v letu 2014: 9.016.344.  

 Število vpogledov v celotna besedila v letu 2016 : 15.540 (podatek za splošne knjižnice). 

 

Statistični podatki izkazujejo sicer stabilen trend uporabe v letu 2014 s še vedno zelo visokimi 

vrednostmi uporabe. Hkrati smo ob koncu leta v skladu z mednarodnimi priporočili evaluacije e-virov 

skupaj z založnikom namestili potrebne parametre za beleženje statistike v skladu s protokolom 

COUNTER. COUNTER priporoča število vpogledov v celotna besedila kot najbolj relevanten kazalnik 

uporabe e-vsebin. Tako z letom 2015 zbirke EBSCOhost vrednotimo z novimi parametri. Odlično 

statistiko uporabe v letu 2013 in 2014 lahko pripišemo tudi načrtnim aktivnostim: izobraževanje 

končnih uporabnikov in knjižničarjev, številne predstavitve preko različnih medijev, delo z uporabniki 

ipd. S takšno prakso bomo nadaljevali tudi v letu 2016. Zlasti je pomembno, da pri promociji 

sodelujejo poleg ZBDS, NUK in založnika, tudi posamezne knjižnice, ki organizirajo promocije na 
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regionalnem in lokalnem nivoju. V okviru servisa EBSCOhost so uporabniki slovenskih splošnih, 

visokošolskih in specialnih knjižnic ter nacionalne knjižnice imeli neomejen dostop iz prostorov 

knjižnic do osmih podatkovnih zbirk. Servis omogoča tudi oddaljen dostop od koderkoli in kadarkoli 

(s časovno oznako 24/7) na podlagi PROXY serverja ali na podlagi omejenih gesel. V sodelovanju z 

založnikom smo izvedli tudi več svetovanj in pomoči za podporo pri uporabi zbirk in modula Admin 

ter oblikovanju lastnega portala za dostop do vsebin EBSCOhost. Največ tovrstne komunikacije je v 

tem času potekalo zaradi spremembe IP številk v posameznih knjižnicah.  

V letu 2016 smo ustrezno predvidevali trend na valutnih tečajih in tako nismo potrebovali dodajati 

razlike iz lastnih sredstev.  
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FINANČNI  OBRAČUN   

 
PRIHODKI    

     1. ZBDS  
  

116.083,46 
2.  KNJIŽNICA 

 
54.217,52 

3. KALANOV SKLAD 4.224,93 
4. STEPIŠNIKOV SKLAD 870,81 

5 HARTMANOV SKLAD 5.565,59 

     

 

SKUPAJ PRIHODKI 180.962,31 

STROŠKI 
    1. ZBDS 

  

101.534,32 

2. KNJIŽNICA 
 

34.822,26 
3. KALANOV SKLAD 0,00 
4. STEPIŠNIKOV SKLAD 490,00 

     

 

SKUPAJ STROŠKI 136.846,58 

     RAZLIKA MED PRIHODKI 
  IN ODHODKI 

  

44.115,73 
od tega za : 

    

 

Knjižnico 
 

19.395,26 

 
Kalanov sklad 

 
4.224,93 

 
Stepišnikov sklad 380,81 

 
delovanje ZBDS 

 
14.549,14 

 
Hartmanov sklad 

 
5.565,59 

Skupaj za prenos v leto 2017 
 

44.115,73 
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ZBDS   

P R I H O D K I 
 

Znesek 

1. Prenos prihodkov iz leta 2015 5.406,05 

2. Ministrstvo za kulturo  64.350,00 

3. Članarina ZBDS 14.438,00 

4. Prodaja publikacij 302,40 

5. Prihodki od obresti 3,46 

5. Prihodki od kotizacij 21.925,00 

6. Prih. sponzorjev  9.000,00 

7. Strokovne ekskurzije 0,00 

7. Prihodki od dohodnine-donacije fizičnih oseb 658,55 

 
 116.083,46 

S T R O Š K I  
  

 
Št. konta Naziv konta Znesek 

1. 400,412 Materialni stroški 276,02 

2. 4100,4192 Kotizacije, izobraževanje 1.354,00 

4. 4104,4103 Tisk, zgibanke, spletna stran 6.891,03 

5. 4162 Računovodske storitve 5.262,94 

6. 4190 Analiza medijev 5.418,15 

8. 4140,4183 Dnevnice, prev. str. sl. potovanja 6.390,84 

9. 4150 Bančne provizije 510,68 

10. 4181 Avtor. honor., pog o delu - zbds 23.110,68 

11. 4800 Članarine 924,55 

12. 41050 Najemnine dvorane, tehnične opreme 366,00 

13. 41051 Licenca EBSO 22.395,67 

14. 41052,53 Organizacija in stroški posvetovanja 16.460,93 

15. 4320 Amortizacija računalnikov 553,82 

16. 4163 Lektoriranje, prevodi 4.387,56 
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17. 41091,42 Oblikovanje in oblik.realizacija 4.185,00 

18. 4197 Stroški prevozov 3.019,49 

19. 4101 Čopove nagrade 26,96 

20. 4171,4172 Reklama in poslovna darila 0,00 

  
SKUPAJ STROŠKI 101.534,32 

 
Razlika za prenos v leto 2016 14.549,14 

 

REVIJA KNJIŽNICA 

P R I H O D K I   
     

1. Prenos prih. iz l.  2015 
  

31.805,14 

2. Prihodek iz članarin 
   

0,00 

3. Min. za kulturo  
   

12.500,00 

4. Prodaja revije,publikacij 
  

3.852,00 

5. Refundacija NUK 
   

6.060,38 

 
S K U P A J  P R I H O D K I 

  

54.217,52 

S T R O Š K I 
     

 

št. konta Naziv konta 
   

1. 4114 Avtor. honorarji, pog. o delu 15.454,53 

2. 4100 Prispevek za revijo 
 

0,00 

3. 4162 Računovodske storitve 
 

2.222,40 

4. 4168 Stroški lektoriranja 
 

1.601,97 

5. 4140 Mat.stroški 
  

0,00 

6. 4103,4104 Tisk knjižnice 
  

15.543,36 

 
S K U P A J  S T R O Š K I 

  

34.822,26 

 
R A Z L I K A  za prenos v leto 2017 19.395,26 
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KALANOV SKLAD 

P R I H O D K I 
     1. Pren. prih. iz leta 2015 

  
3.999,93 

2. Članarine 2016 
   

225,00 

3. Ministrstvo za kulturo 
   

0,00 

S K U P A J  P R I H O D K I 
  

  4.224,93 

S T R O Š K I 
     3. 4053 Dekoracija 

  
0,00 

4. 4060 Pis.mat. 
   

0,00 

5. 4113 Avtorski hon. 
  

0,00 

6. 4140 Potni stroški 
  

0,00 

7. 4163 Nagrade 
  

0,00 

S K U P A J  S T R O Š K I 
   

0,00 

 
RAZLIKA  za prenos v leto 2016 

 
4.224,93 

 

STEPIŠNIKOV SKLAD 

P R I H O D K I 
      1. 

 
Pren. prih. iz leta 2015 

   
265,81 

2. 
 

Članarine 2016 
    

605,00 

S K U P A J  P R I H O D K I 
    

870,81 

S T R O Š K I 
     

0,00 

1. 4192 Tisk publikacij     
  

490,00 

SKUPAJ STROŠKI 
    

490,00 

  
RAZLIKA  za prenos v leto 2017 

  
380,81 
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HARTMANOV SKLAD 

P R I H O D K I 
     1. Prenos prih.iz leta 2015 

   
5.565,59 

1. 10% kotizacij od kongresa 
  

0,00 

S K U P A J  P R I H O D K I 
   

5.565,59 

S T R O Š K I 
    

0,00 

1. Stroški     
  

0,00 

SKUPAJ STROŠKI 
    

0,00 

 
RAZLIKA  za prenos v leto 2016 

  
5.565,59 

 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  ZA LETO 2016 

1. Podlage za sestavo računovodskih izkazov 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS33-
3/2007), 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 
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Organi društva: občni zbor, upravni odbor, izvršni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče.   

BILANCA STANJA 
 

Opredmetena osnovna sredstva 
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 imajo knjigovodsko vrednost 46,15 €. 

  

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 
31.12.2016 društvo izkazuje terjatve do kupcev v višini 3.200,00 €. 
Druge kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe 
Društvo izkazuje terjatev do države v višini 10,72 €, finančni naložb nima. 
Denarna sredstva na računu 
31.12.2016 društvo izkazuje na transakcijsem računu pri NLB 51.112,76 €.                                                                            
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
Društvo nima kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev. 
Društveni sklad 
31.12.2016 društvo izkazuje društveni sklad v višini 44.115,73 €,  od tega za revijo Knjižnica 
19.295,26 €, za Kalanov sklad 3.224,93 €,  za Stepišnikov sklad 380,81 €, za delovanje zveze 
in njenih teles 14.549,14 € in za Hartmanov sklad 5.565,59 €. 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
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Društvo nima rezervacij in dolgoročnih  pasivnih časovnih razmejitev.  

Dolgoročni dolgovi 

Društvo nima dolgoročnih dolgov. 
Kratkoročni dolgovi  do članov in dobaviteljev 
31.12.2016 društvo izkazuje kratkoročne dolgove do dobaviteljev v višini 8.083,52 €.  
Drugi kratkoročni dolgovi 
Društvo izkazuje kratkoročno obveznost do 2.170,38 € do članov za avtorske honorarje in 
potne stroške. 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
Društvo nima pasivnih časovnih razmejitev. 

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 

Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški nastali v poslovnem letu, evidentirani po naravnih 
vrstah kot so stroški materiala, stroški storitev, amortizacija  

Celotni odhodki za leto 2016 znašajo 136.846,58  €. 

Prihodke društva predstavljajo: 

1. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev (Ministrstvoza kulturo, ARRS / Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) 76.850,00 €          

2. Članarine in prispevki članov  15.268,00 €         
3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev 41.139,78 €         
4. Finančni prihodki - obresti od sredstev na vpogled 3,46 € 
5. Donacija od dohodnine 658,55 €. 

Celotni prihodki iz dejavnosti društva  133.919,79 € . 

V letu 2016 smo ustvarili 2.926,79 €  presežka odhodkov  nad prihodki. 

Finančno poročilo sestavila računovodja:           

Marjeta Triler    

 


