POROČILO O IZVEDBI
PROGRAMA ZA LETO 2017

Poročilo za sejo UO ZBDS

Ljubljana, 23. 2. 2018

Besedilo letnega poročila je rezultat pregleda poročila strokovnega odbora, ki ga je pripravila predsednica
Strokovnega odbora Tjaša Mrgole Jukič, predsedniki sekcij so pripravili poročila za posamezno sekcijo. Poročilo
o ponudbi informacijskih servisov je prispevala mag. Karmen Štular Sotošek. Poročilo o reviji Knjižnica Damjana
Vovk.
Besedilo letnega poročila ZBDS so pregledale članice Izvršnega odbora: Irena Sešek, Katja Bevk, Damjana Vovk,
Polona Marinšek in Tjaša Mrgole Jukič. Poročilo je uredila predsednica ZBDS Sabina Fras Popović
Medijske objave so v letnem poročilu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije namenjene interni uporabi.
Medijsko spremljanje za ZBDS opravlja Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo
prosto razmnoževati in distribuirati!

1

Kazalo

Zgodovina razvoja stanovskega društva.................................................................................................. 4
Stanje stanovskega društva danes .......................................................................................................... 4
Izhodišča pri oblikovanju programov stanovskega društva .................................................................... 6
Vizija, poslanstvo in strateške usmeritve Zveze bibliotekarskih društev Slovenije................................. 8
Realizacija letnih ciljev in uresničevanje programa 2017........................................................................ 9
STROKOVNA IN ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST ORGANOV IN DELOVNIH TELES .............................. 10
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST ............................................................................................................ 16
MEDNARODNA DEJAVNOST IN UDELEŽBA NA MEDNARODNIH KONFERENCAH ............................. 25
PROMOCIJA ....................................................................................................................................... 26
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST .............................................................................................................. 30
ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKIH VIROV (EBSCOhost) ................................................................... 41
FINANČNI OBRAČUN............................................................................................................................. 42
ZBDS................................................................................................................................................... 43
REVIJA KNJIŽNICA .............................................................................................................................. 44
KALANOV SKLAD ................................................................................................................................ 45
STEPIŠNIKOV SKLAD .......................................................................................................................... 45
HARTMANOV SKLAD.......................................................................................................................... 46
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2017 ............................................................... 46
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ........................................................................................... 48

2

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 sklad dr. Bruna Hartmana, 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 2017 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 2017 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 2017 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. – delno uresničili

Realizacija letnih ciljev in uresničevanje programa 2017
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
DELOVNIH TELES

ORGANIZACIJSKA

DEJAVNOST

ORGANOV

IN

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.
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
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
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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 tremi leti smo naredili izračun povprečnega obsega delovnih
obveznosti in jih v lanskem letu ponovno pregledale. Pri obsegu vpletenosti lahko zaznamo upad ur,
kar je vezano na to, da nismo bili v letu sprejemanja novih zakonodajnih dokumentov in je tako
število ur povprečno manjše. Je pa res, da lansko leto spet ni bilo tipično leto prav zaradi jubileja in
volitev. Oboje je od ožje ekipe zahtevalo precejšno zavzetost in predanost. Materialni dokaz za to je
tudi zbornik prispevkov ter javno dostopni posnetki vseh predavanj na kongresu. Za lansko leto lahko
zapišemo naslednje povprečne vrednosti: predsednik 80 ur mesečnega dela, za tajnika in blagajnika
(50), za urednika spletne strani (90), za koordinatorja stikov s tujino in drugimi deležniki (100). 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 1.300 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.
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, ki jih je spremljal, zasnoval, izvedel ali pri njih
sodeloval:
1. Koordinacija knjižnične dejavnosti
 Priprava programa ZBDS za leto 2017-2018 (vsebinski in finančni načrt).
 Izdelava vsebinskega in finančnega poročila za leto 2016
 Predstavitev programa ZBDS 2017 strokovni skupini na Ministrstvu za kulturo
 Priprava gradiv za Občni zbor, sklic občnega zbora in izvedba.
 Izdelava poročila 2016 in načrta 2017 za javno objavo.
 Sestanki Upravnega odbora.
 Sestanki Izvršnega odbora.
 Sestanki Nadzornega obora
 Izvedba korespondenčnih sej Upravnega in Strokovnega odbora ter Izvršnega odbora.
 Priprava in objava razpisa za Čopove diplome in Čopova priznanja 2017.
 Priprava in objava razpisa za nagrade Kalanovega sklada.
 Sestanek IO ZBDS, uredništva revije Knjižnice in članov časopisnega sveta revije Knjižnica.
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Sestanek sekcije za šolske knjižnice (priprava na udeležbo na Poletni šoli, mnenje o pravilniku
za učbeniški sklad).
Sestanki IO sekcije za specialne knjižnice (priprava strokovnega dogodka Dan specialnih
knjižnic).
Sestanki sekcije za splošne knjižnice (Dan dobrih praks, dan slovenskih splošnih knjižnic –
letna akcija)
Sestanek IO sekcije za potujoče knjižnice.
Sestanki Sekcije študentov bibliotekarstva (priprava in izvedba strokovne ekskurzije; izvedba
vpisa študentov v sekcijo in področna društva, priprava in izdaja revije Štubidu).
Sprejem in realizacija naročil za publikacije ZBDS.
Priprava mnenj za Kulturniško zbornico Slovenije (sveti in strokovni sveti knjižnic). Zbornica
sicer tudi v letu 2017 še ni izkazala nobene aktivnosti, razen posredovanih dokumentov v
javni razpravi in podanih prošenj za predstavnike ZBDS v svetih knjižnic.
Sodelovanje v delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost in udeležba na sejah.
Organizacija okrogle mize na Kulturnem bazarju
Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo –
predstavitev ZBDS na sestanku študentov
Vodenje finančnega poslovanja ZBDS in priprava dokumentacije za računovodski servis,
izdelava potnih nalogov in obračun stroškov službenih poti.
Udeležba predstavnikov ZBDS na različnih kulturnih prireditvah.
Priprava mnenj in stališč glede aktualnih dogodkov v stroki.
Objava mnenj in stališč na spletni strani.
Sodelovanje s področnimi društvi – predstavitev Bibliosa.
Oblikovanje nove članske izkaznice in izbira izvajalca.
Priprava sponzorskih paketov, iskanje sponzorjev in dogovarjanje za donacije.
Organizacijo strokovnega dogodka Sekcije za visokošolske knjižnice v sodelovanju z CTK.
Zbiranje prijav za Dan specialnih knjižnic, za Dan dobrih praks (sekcija za splošne knjižnice).
Sodelovanje pri pripravi mnenj o spreminjanju avtorske zakonodaje (EU).
Priprava in izvedba nominacijskega in kandidacijskega postopka.
Priprava mnenja o predlogu Nacionalnega programa za kulturo.
Priprava mnenja o predlogu Nacionalne strategija za razvoj bralne pismenosti.
Priprava prijave na javni poziv za financiranje društva.
Priprava programa za leto 2018.
Prijava programa in predstavitev programa pred strokovno komisijo na Ministrstvu za
kulturo.
Priprava obvestila za opravljene funkcije v mandatu 2013-2017.
Priprava obvestilo o izvolitvi na funkcije v mandatu 2017-2021.
Priprava in izvedba rednega volilnega občnega zbora.
Priprava poročila o izvedbi programa v dveh delih z vlogo za finančni zahtevek za Ministrstvo
za kulturo.
Priprava načrta naročanja novih izkaznic za člane.
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Izpeljali smo postopek za imenovanje člana NSKD za novo mandatno obdobje.
Vzpostavili sodelovanje z drugimi društvi na področju bralne kulture.
Priprava protokola ravnanja v ZBDS.
Objava razpisa in izbira nagrajencev za stanovske nagrade (Kalanov sklad in Čopove nagrade)
Priprava in izvedba podelitve stanovskih nagrad..

2.

Organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin
 Strokovna ekskurzija članov sekcije potujočih knjižnic.
 Sestanek članov programskega odbora za pripravo Kongresa ZBDS.
 Priprava poziva za zbiranje referatov za Kongres ZBDS.
 Dogovori o lokaciji izvedbe kongresa, naveza stikov s predstavniki lokacij.
 Priprava najave, objava, prijavnice.
 Organizacija in izvedba Dneva specialnih knjižnic.
 Organiziranje in izvedba Kongres ZBDS 2017

3.

Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah
 Udeležba članov sekcije za šolske knjižnice na strokovnem srečanju hrvaških šolskih
knjižničarjev - poletni šoli šolskih knjižničarjev, Hrvaška
 Udeležba članov na srečanju hrvaških potujočih knjižnic.
 Spremljali smo aktivnosti IFLE, IBBY, EBLIDA, ALA itd.
 Plačane so bile članarine IFLA, EBLIDA in IBBY.
 Izvedene so bile registracije in rezervacija prevozov za udeležbo na mednarodnih
konferencah oz. za obisk tujih gostov pri nas.
 Sodelovanje s kolegi iz Avstrije.
 Udeležba na IFLA konferenci.
 Udeležba na strokovnem dogodku hrvaških knjižničarjev.
 Udeležba na ALA.
 Udeležba na QQML.

4.

Promocijska dejavnost
 Dan splošnih knjižnic.
 Mesec šolskih knjižnic
 Promocija stanovskih nagrad
 Predstavitev dejavnosti preko spletne strani ZBDS.
 Organizacija okrogle mize ob jubileju revije.
 Priprava sporočil za medije ob dogodkih v ZBDS.

5.

Izdajanje strokovnih publikacij
 Pripravljeno je bilo poročilo revije Knjižnica za 2016 in načrt dela 2017.
 Pripravljeno je bilo poročilo 2016 za ARRS .
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Poziv za tematsko številko revije.
Poziv za udeležbo na dogodku ob jubileju revije.
Izdali smo vse številke revije.
Izdali smo publikacijo z naslovom Proaktivna knjižnica.
Izdali smo zbornik ob jubileju društva.
Spletna stran eKnjižnica se redno dopolnjuje in je bila prenovljena ter vključena v sklop strani
ZBDS
Sestala sta se uredništvo in svet revije, kjer je bilo obravnavano letno poročilo o delu revije in
načrti za tekoče leto.

6. Ponudba informacijskih storitev za knjižnice
Dostop EBSCOhost servisa za splošne knjižnice je zagotovljen tudi za leto 2017– Servis EBSCO
zagotavljata knjižnicam NUK (sredstva ARRS; plačilo akademske licence) in ZBDS (sredstva MK; plačilo
licence za splošne knjižnice).
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. 17.12. 2017 so mandat nastopili novi člani
strokovnega odbora. Poročila so posredovali predsedniki sekcij v mandatnem obdobju 2013-2017.
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 2017 ti dve sekciji nista
delovali. Sekcija za izobraževanje in kadre tudi v letu 2017 ni bila aktivna.
V letu 2016 smo izvedeli 2 redni seji strokovnega odbora (marec, september).
ZBDS je na željo članov organiziral prevoz na kongres svetovnega knjižničarskega in informacijskega
kongresa (IFLA) in 83. generalne skupščine, ki sta potekala v Wrotslawu od 19. – 25. avgusta 2017,
na Poljskem, relativno blizu Slovenije. Tako se nas tega dogodka udeležilo kar nekaj članov ZBDS
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udeležilo.

Naslov IFLA WLIC 2017 je bil »Library. Solidarity. Society«, Takšen kongres prinaša povezovanje
knjižničarjev iz vsega sveta, naše sodelovanje pri uresničevanju poslanstva in izgradnjo velike
knjižničarske skupnosti.
Sekcije so v letu 2017 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.
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
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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).

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Osrednji izobraževalni dogodek ZBDS je potekal med 27. in 29. septembrom v Podčetrtku. Kongres, ki
je bil namenjen jubileju društva, je prinesel vrsto zanimivih prispevkov, ob tem pa smo prvič poskrbeli
tudi za posnetke vseh prispevkov, ki so dostopni na spletni strani ZBDS.
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 šesto 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. Obdelavo ankete
je opravila Polona Marinšek. Kljub temu, da sedaj že vrsto let pripravljamo ta dogodek, nas odgovori
nekaterih udeležencev vedno znova presenetijo. Tokrat je bil zmagovalni ta, kjer je nekdo sporočil, da
vsebina večinoma ni bila zanimiva za šolske knjižničarje. Si pa tudi tokrat želimo, da bi vsi tisti, ki so v
knjižnicah določeni za udeležbo na tem dogodku in si te udeležbe ne želijo, zmogli pogum in se
vljudno zahvalili ter dali možnost nekomu drugemu iz njihove sredina. Žal pa nam te ankete vsako
leto znova pokažejo zanimiv obraz naše stroke v ogledalu: poznavanje poimenovanja strokovnih
nazivov nam je precej tuje oziroma jih ne poznamo.

Rezultati anketnega vprašalnika
1.

Kako pogosto se udeležujete srečanj, ki jih organizira ZBDS?

2.

Na kakšen način ste doživeli dogodek? (n = 48)
Možnih je več odgovorov
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(n = 48)

Predavanje, ki me je premaknilo v glavi:
 Okrogla miza ob 60-letnici knjižnice; M. Debevc: branje... s pomočjo terapevtskega psa
 Sabina Fras Popović: znanje je biti človek – 2x
 Gabi Čačinovič Vogrinčič - 2x
 Rot Gabrovec, Čačinovič, Grilc
 Divina Frau-Meigs
 Od kmetskih slik do ljubezni na seniku
Drugo:
 Srečanje s kolegi iz drugih krajev in drugih vrst knjižnic.
 Vsebina večinoma ni bila uporabna za šolske knjižničarje.

3.

Kdaj boste lahko pridobljeno novo znanje uporabili pri delovnih nalogah v knjižnici? (n = 48)

Drugo:
 Ne delam v knjižnici.
 V primeru, da dobim službo v šolski ali splošni knjižnici, mi bodo pridobljena znanja zelo koristila.
4 Ali se strinjate z naslednjimi trditvami glede koristnosti udeležbe na Kongresu, za delovno okolje:
Odgovori
zelo
se
deloma se se ne sploh se ne
Skupaj
se strinjam strinjam strinjam strinjam strinjam
Srečal sem kolege, s katerimi sem se
46
18 (39%) 15 (33%) 7 (15%) 3 (7%)
3 (7%)
dogovoril za sodelovanje.
(100%)
Okrepil sem stike s kolegi, s katerimi
46
18 (39%) 20 (43%) 6 (13%) 1 (2%)
1 (2%)
že sodelujem.
(100%)

17

Veljavni Št. enot Povprečje

Std.
Odklon

46

48

2.1

1.2

46

48

1.8

0.9

Spoznal sem nove kolege, s katerimi
bom sodeloval v prihodnje.
Nisem navezal stikov ali vzpostavil
dogovorov, ki bi mi pomagali pri
mojem delu.

5.

13 (28%) 11 (24%) 18 (39%)
3 (7%)

4 (9%)

2 (4%)

2 (4%)

7 (15%) 10 (22%) 22 (48%)

46
(100%)

46

48

2.3

1.1

46
(100%)

46

48

4.0

1.3

Ali ste dobili kakšno novo idejo za vaš osebni in karierni razvoj? (n = 48)

Drugo:
 Morda

6. Ali ste dobili kakšno novo idejo za vaše delovno okolje (za vašo knjižnico)? (n = 48)

7.

Kaj vam pomeni udeležba na osrednjem strokovnem dogodku ZBDS? (n = 48)

Možnih je več odgovorov
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Drugo:
 Neformalni delovni sestanki, kjer se marsikaj izkristalizira in dogovori zelo preprosto in hitro.
 Vpogled v stroko, ki ga sicer v šoli nimam.
 Pridobivanje širšega pogleda v stroko.
 Novo znanje.
8 Kako ste zaznali sponzorje Kongresa?
Podvprašanja

Enote
Frekvence Veljavni % - Veljavni

Navedbe
Ustrezni % - Ustrezni Frekvence

%

Obiskal sem enega ali več sponzorjev na njihovem
predstavitvenem mestu.

20

48

42%

48

42%

20

38%

V predstavitvah sponzorjev sem izvedel nekaj novega.

22

48

46%

48

46%

22

42%

V programu nisem posebej zaznal predstavitev sponzorjev.

8

48

17%

48

17%

8

15%

Drugo: (1 odgovor: vsem sem pobral svinčnike)

2

48

4%

48

4%

SKUPAJ

48
9.

Prosimo, da ocenite naslednje elemente organizacije Kongresa ZBDS 2017: (n = 48)

10. Bi želeli še kaj dodati?


48

Je bilo že bolj divje, ni bilo pa slabo.

19

2

4%

52

100%


















Čestitke organizatorjem! Obvladovati tako množico udeležencev, predavateljev, sponzorjev je zelo zahtevno, vendar vama je to
brezhibno uspelo.
Prekratki so bili odmori za pogovor; v popoldanskem delu sem pogrešala predlog za ogled krajevne znamenitosti npr. Lekarne in cerkve
v Olimju, ali muzeja krapinskega neandertalca ....; vsebina bibliotekarskega dela je tudi domoznanstvo s poudarki na kulturni dediščini
...ob dejstvu, da je Olimje prejemnik evr prejemnik mnogih
Hvala, ker se trudite.
Ta dogodek se me je zelo dotaknil, dotaknili so se me ljudje s svojimi predstavitvami, s svojo osebnostjo; dotaknile so se me vsebine, iz
katerih sem potegnila, kolikor se je le dalo; in to veliko
Udeležba bi morala postati obvezna za strokovne delavce iz področij, ki zajemajo vsebine predavanj
Bilo je lepo in hvala vam!
Občudujem predsednico, ker je res človek v pravem pomenu besede!
Preveč napolnjen program, premalo oz. Preozek prostor za druženj pred dvoranami, sicer pa odlično.
Zahvala organizatorjem in prirediteljem dogodka!
Ostanite tako krasni še naprej!
Skoraj ni kaj dodati, mogoče kakšna ura za sprostitev...
Hvala predsednici, organizacijskemu in programskemu odboru za čudovit, strokovno bogat dogodek, ki je prikazal stanje v slovenskem
knjižničarstvu v pozitivni luči, da so se predstavili novi, mlajši obrazi, da so se povezali knjižničarji, avtorji, založniki, da smo lahko
začutili sveže sape v naši stroki...
Hvala organizatorjem zbds, ki so pričarali profesionalno in prijetno srečanje. Timsko delo vseh, ki ste sodelovali, je lahko zgled za vsako
knjižnico. Skupaj smo močnejši.
Dvorana z manj umetne svetlobe ali več pavze za nadihanje svežega zraka
Na enem od večernih dogodkov nisem bila, torej se ne morem odločiti, ali sem zadovoljna, pa mi taka možnost odgovora ni ponujena.
Pa še to: občutek imam, da stroka(fakulteta, nuk ipd. Nima niti pojma niti interesa vedeti, kaj se dogaja v šolskih knjižnicah, ki tako
ostajajo povsem ob robu dogajanja prepuščene same sebi.
Organizacijski odbor si zasluži vse možne pohvale. Veliki hvala vsem.

11. Delovna doba v knjižničarstvu? (n = 48)

12. Vaše delovno mesto oziroma delovne naloge, ki jih opravljate: (n = 48)
Možnih je več odgovorov
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Drugo:
 Organizator prireditev za odrasle
 Študent
 Edina oseba v šolski knjižnici. Torej sem drugo? Oz. Skoraj vse zgoraj našteto!
 Zunanja strokovna sodelavka
 Pomočnik ravnatelja
 Kek (razlaga: knjižnica enega knjižničarja)
13. V kateri vrsti knjižnice ste zaposleni? (n = 46)

Drugo:
 upokojenka
14. Spol: (n = 48)
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15. V katero starostno skupino spadate? (n = 48)

16. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? (n = 48)

17.

Vaš strokovni naziv:
Odgovori
Knjižničarka
Nižja bibliotekarska svetnica

Frekvenca
1
1
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Odstotek
2%
2%

Veljavni
3%
3%

Kumulativa
3%
5%

Veljavni

Magistra bibliotekarstva
Samostojna bibliotekarka
Univerzitetni diplomirani politolog
Svetnik
Bibliotekarka
Dipl.
Samostojna knjižničarska referentka
Samostojni bibliotekar
Bibliotekarska višja svetnica
Bibliotekarski specialist
Bibliotekar
Bibliotekar specialist
Višji bibliotekar
Samostojna bibliotekarska sodelavka
Samostojni bibliotekarski sodelavec
Višja svetovalka
Uni. dipl. bibl., prof. zgod., mag. komunikologije
Nižji bibliotekarski svetnik
Univ.dipl. bibliotekarka
Višja bibliotekarka
Uni. dipl. bibliotekar
Višji bibliotekar
Bibliotekarska specialistka
Skupaj

1
1
1
1
2
1
1
2
1
3
2
3
1
1
2
1
1
2
1
2
1
4
1
38

2%
2%
2%
2%
4%
2%
2%
4%
2%
6%
4%
6%
2%
2%
4%
2%
2%
4%
2%
4%
2%
8%
2%
79%

3%
3%
3%
3%
5%
3%
3%
5%
3%
8%
5%
8%
3%
3%
5%
3%
3%
5%
3%
5%
3%
11%
3%
100%

8%
11%
13%
16%
21%
24%
26%
32%
34%
42%
47%
55%
58%
61%
66%
68%
71%
76%
79%
84%
87%
97%
100%

18. Ker si želimo, da z nami soustvarjate naše strokovne dogodke, vam dajemo priložnost, da nam sporočite vaše predloge (teme,
predavatelje...) vsebin naslednjih strokovnih dogodkov:
 Zagovorništvo (še vedno zelo potrebno, saj npr. na zadnjem kongresu ni bilo opaziti uradnih predstavnikov financerjev; knjižnic ni v
predlogu npk 2018-2025, ipd.). Nadaljevati sodelovanje s krogom knjige: avtor-založnik-knjigotržec-knjižničar-bralec; delo z
depriviligiranimi skupinami uporabnikov (da se nam npr. ne zgodi ameriški sindrom http://www.webjunction.org/news/webjunction/opioidcrisis-town-hall-recap.html) hibridna knjižnica; knjižnica kot kulturna dediščina
 O delu potujoče knjižnice, ki ga marsikdo ne pozna, oz. ga premalo pozna.
 Knjižničar kot učitelj.
 Primeri dobrih praks - še naprej, dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti- še naprej, e-pismenost knjižničarjev, profesionalni razvoj in
samopodoba knjižničarjev, kaj lahko naredimo za boljši status in ugled poklica knjižničarja itd
 Mogoče malce manj predavanj na račun več časa za neformalna srečanja in pogovore.
 Pripadnost stroki, poklicna etika, etični kodeks.
 Odprti dostop, vrednotenje znanstveno-raziskovalnega dela.
 Obdelava in nabava gradiva. Programsko teoretično in iz prakse..
 Branje leposlovnih besedil in knjižnica
 Samo tako naprej. Edino, kar bi pripomnila, da bi mogoče lahko kdaj upoštevali manj je več načelo. Drugače ste pa super, pupe!
 Bibliopedagoško delo za tretjo triado, motivacijske dejavnosti za starostnike.
 Odprti dostop, elektronski viri, digitalna pismenost knjižničarjev in uporabnikov/bralcev.
 Ena izmed tem bi lahko bila: osebna odgovornost posameznika za lasten strokovni razvoj na vseh področjih svojega dela (tudi pri
informacijski pismenosti).
 Kako privabiti ne člane v knjižnico.... Čuječnost v knjižnici.
 Promocija knjižnic, dogodki v knjižnici...
 Manj izpovednih predavanj, več raziskovalno podprtih.
 Ustvarjanje podatkov.
 Obdelava gradiva. Možnost obiska lokalnih knjižnic ali drugih kulturnih ustanov v kraju, kjer se kongres odvija.
 Pred dogodkom vprašajte knjižničarje po najbolj perečih problemih in jih nekaj uvrstite v program, da jih skupaj poskusimo rešiti. Da ne bo
navzven izpadlo, kot da je vse rožnato. Ljudje pa rešujejo probleme sami kakor vedo in znajo brez podpore stroke.
 Malo mešano!
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 Arhivistika ter povezovanje z muzeji (slovensko muzejsko društvo, arhivsko društvo Slovenije); povezovanje splošnih knjižnic med seboj z
evropskimi projekti bralne pismenosti; informacijska pismenost med starejšimi bralci.
 Komunikacija z uporabniki in reševanje konfliktov.
 Knjižnica kot prostor za več različnih dejavnosti - sožitje, težave, prednosti.
 Združevanje različnih dejavnosti v prostorih knjižnice, kako vključevati knjižnico v lokalno življenje.

Člani IO SVK so se v letu 2017 redno udeleževali dogodkov povezanih s področjem dela visokošolskih
in drugih vrst knjižnic, na primer: »Dan specialnih knjižnic« (maj 2017), »Visokošolske knjižnice:
primeri dobrih praks in novosti« (junij 2017), »Strokovno srečanje slovenskih nabavnih konzorcijev
mednarodne znanstvene literature« (november 2017), »Izposoja v očeh knjižničarjev« (november
2017). Na nekaterih od naštetih dogodkov so člani IO SVK sodelovali kot aktivni udeleženci.
Sekcija za splošne knjižnice: Knjižničar – knjižničarju: Dan dobrih praks - tretjič
Sekcija za splošne knjižnice je pripravila srečanje knjižničarjev na temo dobrih praks. Dan dobrih
praks so pripravile: Urška Lobnikar Paunović, Luana Malec, Breda Podbrežnik Vukmir, Maja Vunšek in
Urška Orešnik.
Dogodka, ki je potekal v Cankarjevi knjižnici Vrhnika in s katero smo dogodek tudi organizirali, se je
udeležilo 97 obiskovalcev. Program v letu 2017 je bil oblikovan s pomočjo nabora dobrih praks
oziroma projektov, s katerimi so se knjižnice v letu 2016 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: Domoznanski utripi
Cankarjeva knjižnica Vrhnika: Predstavitev krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika
Kosovelova knjižnica Sežana: Literarne čajanke v Kosovelovi Knjižnici Sežana
2. sklop: Na mladih svet stoji
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper: Lego zgodbe
Mariborska knjižnica: Hokejska bralna postava
Mestna knjižnica Ljubljana: Mladi.Kreativnost.Literatura.
3. sklop: Čez mejo, poglobljeno
Splošna knjižnica Slovenske Konjice: Prevetravanja
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: Trdinov literarni pohod na Gorjance
Ljudska knjižnica Metlika: Vlak knjige in prijateljstva
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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 ALA
Konference ALA sta se udeležila urednik revije Knjižnica dr. Gorazd Vodeb in mag. Aleš Klemen, član
uredniškega odbora revije Knjižnica.
Udeležba na konferenci QQML
Konference sta se udeležila mag. Marijan Špoljar, predsednik uredniškega sveta revije Knjižnica in
Sandra Jesenek.

Udeležba na konferenci IFLA
Konference sta se udeležili predsednica strokovnega odbora Tjaša Mrgole Jukič in blagajničarka
Polona Marinšek.
Udeležba na posvetovanju hrvaških splošnih knjižnic v Crikvenici
Sekcija za splošne knjižnice je poleg Narodne in univerzitetne knjižnice sodelovala v programskem
odboru posvetovanja hrvaških splošnih knjižnic z mednarodnim sodelovanjem, ki je potekalo od 11.
do 13. oktobra 2017 v Crikvenici. Člani programskega odbora iz Slovenije so bili: Urška Lobnikar
Paunović, Milena Bon in Aleš Klemen. Urška Lobnikar Paunović in Milena Bon sta bili moderatorki na
posvetovanju, mag. Aleš Klemen pa je imel vabljeno predavanje o možnosti izposoje e-knjig. Naslov
posvetovanja je bil Mreža narodnih knjižnica – suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju
javnosti.
Na posvetovanju je bilo predstavljenih 7 plenarnih predavanj, v katerih je bila predstavljena mreža
nizozemskih, slovenskih in hrvaških knjižnic, e-kultura in branje, možnosti e-izposoje, FryskLab in
Digitalna knjižnica Slovenije. Na še 35 prijavljenih predavanjih, od katerih je bilo 14 predstavitev v
obliki Pecha Kucha so govorili o e-knjižničarstvu, modelih povezovanja splošnih knjižnic v e-okolju,
vloga spletnih strani pri dostopnosti in promociji splošnih knjižic v javnosti, mreža splošnih knjižnic –
sodelovanje pri razvoju digitalnih vsebin in predstavljanju teh vsebin javnosti, sodelovanje –
komunikacija – digitalizacija, projekti in portali, ki so nastali s sodelovanjem različnih ustanov in
različne kampanje knjižnic. Na posvetovanju je bilo 5 predavanj iz Slovenije, od katerih so bila tri
vabljena in dve prijavljeni
Sekcija za šolske knjižnice
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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).
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).

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 2017 izpostavili stanovske nagrade in mesec knjižnic. Že drugič smo osrednji
izobraževalni dogodek predstavili v reviji Bukla in tako tudi predstavitev naše dejavnosti pripeljali v
zelo različne kotičke.
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Dan slovenskih splošnih knjižnic
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Za leto 2017 smo se v Sekciji za splošne knjižnice odločili, da bo naš prispevek k Dnevu slovenskih
splošnih knjižnic nekoliko drugačen. Prvič po dolgih
letih nismo razmišljali o samem dogodku v smislu,
katerega gosta izbrati, kako doseči, da se bo za
dogodek slišalo in kako narediti zanimiv dogodek, na
katerega bi prišlo čim več knjižničarjev, politikov,
podpornikov knjižnic in še koga. Vse to delo smo letos
prepustili Združenju splošnih knjižnic, ki je za
promocijo namenila višja sredstva, kot so bila Sekciji
za
splošne knjižnice na voljo in letošnji gostiteljici
Knjižnici Šmarje pri Jelšah.
Pri Sekciji za splošne knjižnice, ki deluje v okviru Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije smo letos izvedli
natečaj Berem, torej sem. K sodelovanju smo povabili
bralce in uporabnike vseh knjižnic, z njim pa smo
želeli predstaviti branje kot eno od pomembnejših
življenjskih dejavnosti, brez katere ne moremo
delovati, se učiti, rasti. Zato smo naše bralce povabili, da so v bralnih utrinkih opisali svojo bralno
izkušnjo, želeli smo tudi, da navedejo, katero splošno knjižnico obiskujejo, saj smo z natečajem
poleg promocije branja želeli promovirati tudi slovenske splošne knjižnice.
Bralne utrinke smo zbirali od maja do novembra na portalu dobreknjige.si. Na portal je prispelo 45
razmišljanj, ki so bila vsebinsko, povedno in jezikovno zelo različna. V vseh utrinkih je bilo čutiti
veselje do branja, želja deliti izkušnje o prebranem in v večini primerov tudi ponuditi razlog zakaj
prebrati točno to knjigo. Komisija je imela težko in zahtevno nalogo izbrati nagrajence. Nazadnje je
izbrala 12 razmišljanj, ki so jo posebej prepričala in ki so bila izbrana tudi za objavo v koledarju
Berem, torej sem. Avtorji izbranih bralnih utrinkov so bili (navedeni po abecedi: Danijel Bezek, Breda
Biščak, Tomaž Bešter, Asja Fabijan, Maja Furlan, Tanja Grunfeld, Nina Jelen, Špela Kragelj Bračko, Tina
Košir Mazi, Irena Milivojevič Kotnik, Marko Pavliha, Marjan Tomšič, Renata Vidic in Zala Žnidarič.
Nagrajenci so v dar prejeli knjigo Moč branja, koledar Berem, torej sem in priznanje, za kar je
poskrbela Valvasorjeva knjižnica Krško.Zahvaljujem se Zvezi bibliotekarskih društev, ki nam je
omogočila izdelavo koledarja, čeprav smo se zanj na pobudo in željo iz večih različnih knjižnic
(splošnih, šolskih, specialnih) odločili naknadno in ni bil del prvotnega programa dela v letu 2017. V
letu 2017 je bilo naročenih 430 koledarjev, tako, da je bil strošek izdelave koledarjev pokrit. Zraven
smo razdelili še nekaj več kot 100 koledarjev. Kakšna bo odločitev sekcije in vodstva ZBDS glede
izdelave koledarjev v prihodnje, prepuščam naslednici. Je pa dejstvo, da se je koledar med različnimi
knjižnicami zelo prijel in da ga knjižnice nekako pričakujejo. Vsekakor pa je zanimivo, da vodstvo
ZBDS-ja v letošnjem letu ni naročilo nobenega koledarja, pa čeprav bi bila to po našem mnenju
odlična promocija.
28

 Podelitev nagrad Kalanovega sklada
Nagrado Kalanovega sklada smo letos podelili na Kongresu ZBDS. Nagrado je prejela dr. Sabina Fras
Popović za znanstveno monografijo Vodenje s poslanstvom.


Podelitev stanovskih nagrad – najvišjih državnih nagrad – Čopovih diplom, priznanj in
plaket
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), krovna organizacija slovenskih knjižničarjev, ki je
21.12.2017 praznovala 70. let 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.
Tudi tokrat smo izdali tudi publikacijo z
utemeljitvami nagrajencev.

Večer, 23.12.2017, str.18
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Čopovo diplomo za leto 2016 sta prejeli mag. Darja Lavrenčič Vrabec in Maja Logar, Čopovo
priznanje so prejeli Marjan Gujtman, Tomaž Bešter in mag. Marijan Špoljar, Čopovo plaketo pa sta
prejeli Narodna in univerzitetna knjižnica ter Društvo bibliotekarjev Gorenjske.

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 predstavitev dejavnosti v okviru ZBDS še
dve, in sicer Potujoče novice in revija Štubidu.

Revija Knjižnica
V letu 2017 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)
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-

dr. Primož Južnič, izr. prof. (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana)
- mag. Aleš Klemen (Mestna knjižnica Ljubljana)
- dr. Zdenka Petermanec (Univerzitetna knjižnica Maribor)
Mednarodno uredništvo:
- dr. Boris Bosančić, Oddelek za informacijske znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Osijeku
(Hrvaška),
- dr. Wolfram Horstmann, Državna in univerzitetna knjižnica Univerze v Göttingenu (Nemčija),
- dr. Sofija Klarin Zadravec, Narodna in univerzitetna knjižnica (Hrvaška),
- dr. Günter Mühlberger, Univerza v Innsbrucku (Avstrija),
- dr. Kornelija Petr Balog, Oddelek za informacijske znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v
Osijeku (Hrvaška),
- mag. Abigail Potter, Kongresna knjižnica (ZDA),
- dr. Sigrid Reinitzer, Univerzitetna knjižnica Graz (Avstrija),
- dr. Jurgita Rudžionienė, Inštitut za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, Fakulteta za
komunikacije, Univerza v Vilniusu (Litva),
- dr. Mirna Willer, Oddelek za informacijske znanosti, Univerza v Zadru in Oddelek za
informacijske znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Osijeku (Hrvaška)
Uredniški svet:
- Marjana Abe (Mestna knjižnica Ljubljana)
- dr. Jerneja Ferlež (Univerzitetna knjižnica Maribor)
- 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.
Kratkoročni cilji na naslednjih področjih
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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
 prenesti starejše članke na drug OJS sistem;
 omogočiti e-dostop do baze celotnih besedil člankov, objavljenih pred letom 2000, z
individualno urejenimi avtorskimi pravicami; opredeliti pogoje rabe gradiv po licenci CC;
 e-Knjižnica bo ostala brezplačna in odprtodostopna (z embargom enega meseca);
 začeti izvajati elektronsko uredništvo z odprtokodnim sistemom Open Journal System (OJS),
in tako omogočiti večjo preglednost in poenostavljene postopkov objavljanja (v reviji in na
svetovnem spletu), avtorjem pa omogočiti spremljanje statusa prispevkov;
 skrbeti, da bo e-različica revije hranjena v ustreznem repozitoriju;
 ažurirati povezave na celotna besedila v COBISS zapisih.
Vsebina
 obeležitev 70-letnice ZBDS in 60-letnice izdajanja revije Knjižnica;
 priprava tematske številke na temo »Organizacija znanja in knjižnice: sodobni izzivi pri
strokovni obdelavi informacijskih virov«;
 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;
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skrbeli bomo za razvoj slovenske bibliotekarske terminologije, tako da bomo spodbujali
objavo prispevkov, ki uvajajo nove strokovne termine.
Promocija revije
 izvedba strokovnega dogodka ob 60-letnici izdajanja revije;
 promocija izdanih številk, njihove vsebine in avtorjev na svetovnem spletu, preko
promocijskih kanalov ZBDS in množičnih medijev;
 promocija na strokovnih srečanjih in konferencah;
 razširiti možnosti nakupa revije preko drugih (tudi spletnih) prodajnih mest (ZBDS publikacije
ipd.);
 udeležba enega od urednikov na mednarodnem strokovnem srečanju v tujini (predvidoma
IFLA);
 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.
Obseg
 V letu 2017 se načrtuje izdajo 4 rednih številk v obsegu vsaj 35 AP.
URESNIČITEV PROGRAMA IN CILJEV ZA LETO 2016
Obseg izdajanja
V 61. letniku so bile v skladu z načrtom doslej izdane 3 redne številke revije Knjižnica – ena tematska
dvojna številka (jun. 2017/1–2) in ena enojna številka (december. 2017/3. Bili so uresničeni
predvideni načrti glede realizacije revije.
Preglednica 1: Statistika revije Knjižnica 61(2017), stanje 18. december 2017
Številke
v
letniku 2017

Št. prisp.
skupaj

Št.
znan.
prisp.

Znanstv.
AP

v

Št. strok.
prisp.

Strok. v AP

Ostali
prisp.

Ostalo v
AP

Št.
AP.
Skupaj

1-2

12

7

14,94

5

5,42

1

0,58

20,95

3

8

5

10,79

2

2,67

1

1,17

14,63

20

12

25,73

7

8,09

2

1,75

35,58

4
letnik 61

Preglednica 2: Statistika revije Knjižnica 44(2000) – 61(2017), stanje 18. december 2017
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Letnik
in leto

44(2000)
45(2001)
46(2002)
47(2003)
48(2004)
49(2005)
50(2006)
51(2007)
52(2008)
53(2009)
54(2010)
55(2011)
56(2012)
57(2013)
58(2014)
59(2015)
60(2016)
61(2017)1

Št.
prisp. skupaj

Št.
znan. prisp.

30
28
38
30
42
45
35
33
35
21
38
45
41
22
24
29
33
20

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

Znanstv
AP.

30,43
33,10
31,95
30,07
29,67
22,65
42,95
28,86
43,06
41,09
26,50
27,25
30,74
32,18
25,73

Št. strok.
prisp.

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

Strok. v
AP.

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

Ostali
prisp.

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

Ostalo v
AP.

Št. AP.
Skupaj

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

43,09
37,26
49,85
42,58
50,56
48,99
41,61
46,55
36,31
50,41
39,20
54,50
44,32
36,60
33,21
38,11
41,51
35,58

Naklada, tisk in distribucija
Leta 2017 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 decembra 2017 1.096. V letu 2017 je število naročnikov glede na
prejšnja leta (Preglednica 3) ostalo na isti ravni (957 članov ZBDS, 104 drugi posamezni naročniki, 24
naročnikov iz tujine (od tega 9 izvodov članom mednarodnega uredniškega odbora) in 16 obveznih
izvodov 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.
1

Upoštevane so številke 1–3. Številka 4 bo izšla v letu 2018.
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Preglednica 3: Število naročnikov 2006–2017
leto
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

št. naročnikov
1.345
1.340
1.316
1.364
1.435
1.399
1.355
1.260
1.154
1.161
1.106
1.101

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. Z novim letnikom 61 smo posodobili grafično podobo ovitka.
Kakovost in vsebina
Pri oblikovanju revije so bili upoštevani vsi priporočeni standardi znanstvene opreme. Pri znanstvenih
in strokovnih prispevkih je bila izvedena anonimna recenzija, poleg tega je uredništvo vsak članek
dodatno pregledalo ter se odločilo o vsebinski in terminološki ustreznosti ter pomembnosti za širšo
bibliotekarsko stroko.
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 61 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.
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V letu 2017 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 61(1–2) Organizacija znanja in knjižnice: sodobni izzivi pri
strokovni obdelavi informacijskih virov. Poziv uredništva za prispevke je naletel na dober odziv v
strokovni javnosti. Rezultat je obsežna dvojna številka, ki odslikava stanje in trende na tem podočju.
Predstavljeni so bili novi model, katalogizacijski pravilniki, spremembe v zasnovi računalniških
katalogov, prizadevanja za kakovost zapisov, ovrednotenje modula COBISS/Katalogizacija, prevedena
je bila tudi revidirana izjava o katalogizacijskih načelih itn. Tretja številka bo delno jubilejno obarvana,
saj bo vsebovala analizo strokovnega jezika v reviji Knjižnica in bibliometrijsko analizo revije. Četrta
številka bo vsebovala prispevke, ki so bili namenjeni za izobraževanje splošnih knjižničarjev za delo na
portalu Dobreknjige.si.
Uredništvo si je prizadevalo za enakomerno pokritost raziskovalnih področij. V okviru 61. letnika so
bili v prvih dveh številkah objavljeni sledeči prispevki:
61(1-2)
1. Maja Žumer: IFLA Library Reference Model (IFLA LRM), pomemben korak k sodobnim
bibliografskim informacijskim sistemom
2. Marija Petek: Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA): razvoj,
spremembe in primerjava s Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga (PPIAK)
3. Irena Kavčič, Suzana Šulek: Identifikacija entitet in odnosov med entitetama delo in izrazna
oblika v bibliografskih zapisih v podatkovni zbirki COBIB
4. Andreja Krajnc Vobovnik, Gordana Mazić: Združevanje bibliografskih zapisov v COBISS+:
začetek novih katalogov v sistemih COBISS
5. Sonja Svoljšak: Starejši monografski viri: povezovanje in kontekstualizacija specifičnih
bibliografskih (meta)podatkov na ravni pojavne oblike (izdaje) in posamezne enote (izvoda) v
formatu COMARC
6. Branka Badovinac: Izhodišča za proučevanje kakovosti podatkov v bibliografskih in
normativnih zapisih: kakovost podatkov v kontekstu in raziskovalne usmeritve v katalogizaciji
7. Janja Levičar, Marija Petek: Programska oprema COBISS3/Katalogizacija: ovrednotenje
sistemskih sprememb in funkcionalnosti modula z vidika katalogizatorjev
8. Ema Dornik, Branka Badovinac, Jelka Kos, Brigita Farkaš : Sistem zagotavljanja kakovosti
COBIB.SI: izbrane aktivnosti za leto 2016
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9. Tereza Poličnik-Čermelj: Seznami odpisanega gradiva za Narodno in univerzitetno knjižnico v
obdobju 2011–2016: odzivnost knjižnic na dopolnjevanje nacionalne zbirke z odpisanim
gradivom
10. Matjaž Kragelj, Mitja Kovačič: Uporabna vrednost podatkov spletnih zajemov: arhiviranje
spletnih mest in analiza spletnih vsebin
11. Irena Kavčič, Suzana Šulek: Revidirana Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP),
izdaja 2016 z manjšimi popravki, 2017
12. Irena Kavčič, Suzana Šulek: Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP), izdaja 2016 z
manjšimi popravki, 2017

61(3)
1. Ivan Kanič: Nekaj pogledov na strokovni jezik v bibliotekarskih objavah: korpusna analiza
strokovnih in znanstvenih člankov, objavljenih v reviji Knjižnica v letih od 1997 do 2016
2. Anika Zupančič, Primož Južnič: Bibliometrijska analiza revije Knjižnice v obdobju 2011–2016
3. Bojana Boh Podgornik, Tomaž Bartol, Andrej Šorgo, Blaž Rodič, Danica Dolničar: STIP –
slovenski test informacijske pismenosti študentov
4. Andreja Zubac: Informacijska praksa kroz povezane dimenzije s webom 3.0 u osnovnoj školi
5. Ana Češarek, Primož Južnič: Dostop do raziskovalnih rezultatov: primer doktoratov Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani
6. Jan Bezget, Aleksandra Grajfoner, Jerneja Grašič, Suzana Kikl, Aljoša Nikl, Vlasta Stavbar:
Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor
7. Alenka Kanič: Petdeset let mednarodnega identifikatorja ISBN
8. Urša Pajk: »Kje so tiste stezice« – komunikacijske poti v specialni knjižnici

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. V letu
2017 smo sklenili pogodbo z Znanstveno raziskovalnim centrom SAZU, ki uredništvo omogoča
brezplačno gostovanje in uporabo platforme Open Journal System. ZRC SAZU je prevzel skrb za
dopolnjevanje in prevajanje sistema. Upravitelj OJS je prenesel vsebino revije s sistema nameščenega
v NUK. Glavna urednica je uredila podatke o člankih, skupaj z odgovornim urednikom sta poskrbela
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za ustrezno predstavitev revije in podporno dokumentacijo v slovenski in angleški različici spletnega
mesta. V okviru tega je bilo potrebno pridobiti še strežniški certifikat za domeno (knjiznica.zbdszveza.si). Spletno mesto revije deluje na novi platformi OJS od decembra 2017 dalje.
Prizadevamo si za zbiranje dovoljenj avtorjev za objavo prispevkov iz leta 1996. V skladu s tem poteka
tudi digitalizacija prispevkov.
Elektronsko različico številk (PDF) smo poslali v NUK-ov sistem SVAROG – Sistem za varno arhiviranje
oddanega gradiva, ki se ga postavlja v dLib – Digitalno knjižnico Slovenije. S tem smo zagotovili
arhiviranje revije v ustreznem repozitoriju.
Promocija
V sklopu Kongresa ZBDS v Olimju je bila 27. septembra 2017 organizirana okrogla miza »Razvoj revije
Knjižnica v ogledalu časa: okrogla miza z uredniki ob 60-letnici izhajanja«, ki jo je moderiral Ivan
Kanič. Udeležili so se je nekdanji uredniki: dr. Melita Ambrožič, dr. Primož Južnič, dr. Alenka KavčičČolić, mag. Branka Badovinac ter sedanja urednika. Okrogla miza je bila deležna pozitivnega odziva
strokovne javnosti, saj je predstavila pomen revije za strokovno in znanstveno publiciranje v
slovenskem prostoru.
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.
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.
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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 2017
Cenik revije za leto 2017 je sprejel Svet revije in ga nato potrdil Upravni odbor ZBDS. V prvi polovici
leta 2017 so bili izplačani simbolični honorarji recenzentom ter honorarji avtorjem zadnje številke 60.
letnika. Ne izplačujemo več storitev katalogizacije, vloge za razpise, poročila, ključne besede in UDK.
V letu 2076 je veljal sledeči cenik naročnine:
 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 starejših številk za fizične in pravne osebe iz Slovenije ter naročnike iz tujine: 5,00 EUR + stroški
poštnine (do razprodaje zalog). 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 100,00 (neto)
primeru presežka/zadostnih sredstev)
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
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Sodelavci revije
Pri nastanku 61. letnika revije in izvedbi programa revije v letu 2017 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 in Eva Potisek (ažuriranje baze naročnikov, priprava nalepk naslovnikov za
distribucijo, urejanje arhiva revije, pridobivanje dovoljenj avtorjev za digitalizacijo starejših
letnikov, priprava avtorskih pogodb, skrb za arhiv revije)
 Tina Petrovič (lektorica za slovenski jezik)
 Renata Petrušić (lektorica za hrvaški 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 zbornik prispevkov Kongresa ZBDS in monografijo dr.
Polone Vilar z naslovom Proaktivna splošna knjižnica za bralno
pismenost in bralno kulturo.
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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.
V letu 2017 smo ustrezno predvidevali trend na valutnih tečajih in tako nismo potrebovali dodajati
razlike iz lastnih sredstev.
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FINANČNI OBRAČUN
PRIHODKI
1.
2.
3.
4.
5

ZBDS
KNJIŽNICA
KALANOV SKLAD
STEPIŠNIKOV SKLAD
HARTMANOV SKLAD

127.563,27
44.090,59
5.744,93
350,81
5.565,59

SKUPAJ PRIHODKI

183.315,19

ZBDS
KNJIŽNICA
KALANOV SKLAD
STEPIŠNIKOV SKLAD
HARTMANOV SKLAD

117.195,74
34.769,42
2.534,68

SKUPAJ STROŠKI

157.999,84

STROŠKI
1.
2.
3.
4.
5.

0,00
3.500,00

RAZLIKA MED PRIHODKI
IN ODHODKI
od tega za :

25.315,35

Knjižnico
Kalanov sklad
Stepišnikov sklad
delovanje ZBDS
Hartmanov sklad
Skupaj za prenos v leto 2017

9.321,17
3.210,25
350,81
10.367,53
2.065,59
25.315,35
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ZBDS
PRIHODKI

Znesek

1. Prenos prihodkov iz leta 2016

14.549,14

2. Ministrstvo za kulturo

63.000,00

3. Članarina ZBDS

14.291,00

4. Prodaja publikacij

3.690,00

5. Prihodki od obresti

2,82

5. Prihodki od kotizacij

25.985,00

6. Prih. sponzorjev

5.300,00

7. Strokovne ekskurzije

0,00

7. Prihodki od dohodnine-donacije fizičnih oseb

745,31
127.563,27

STROŠKI
Št. konta
1.

400,412

2.

Naziv konta

Znesek

Materialni stroški, promocijski material

2.669,28

4100,4192

Kotizacije, izobraževanje

2.426,26

4.

4104,4103

Tisk, zgibanke, spletna stran

5.550,13

5.

4162

Računovodske storitve

5.453,62

6.

4190

Medijsko spremljanje

1.583,80

8.

4140,4183

Dnevnice, prev. str. sl. potovanja

7.663,34

9.

4150

Bančne provizije

10.

4181

Avtor. honor., pog o delu - zbds

11.

4800

Članarine

300,00

12.

41050

Najemnine dvorane, tehnične opreme

366,00

13.

41051

Licenca EBSO

23.258,50

14.

41052,53

Organizacija in stroški posvetovanja

33.095,10

15.

4320

517,97

Amortizacija računalnikov

21.477,23

46,15
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16.

41091,42

Oblikovanje in oblik.realizacija

6.741,64

17.

4197

Stroški prevozov

5.516,00

18.

4101

Čopove nagrade

652,72

19.

4171,4172

Reklama in poslovna darila

244,00

SKUPAJ STROŠKI

117.195,74

Razlika za prenos v leto 2018

10.367,53

REVIJA KNJIŽNICA
PRIHODKI
1.

Prenos prih. iz l. 2016

2.

Prihodek iz članarin

3.

Min. za kulturo

4.

Prodaja revije,publikacij

3.888,00

5.

Refundacija NUK

7.807,33

19.395,26

0,00
13.000,00

SKUPAJ PRIHODKI

44.090,59

STROŠKI
št. konta

Naziv konta

1.

4114

Avtor. honorarji, pog. o delu

2.

4100

Prispevek za revijo

3.

4162

Računovodske storitve

2.037,20

4.

4168

Stroški lektoriranja

1.744,21

5.

4140

Mat.stroški

6.

4103,4104

Tisk knjižnice

15.038,50
0,00

551,75

SKUPAJ STROŠKI

15.397,76
34.769,42

R A Z L I K A za prenos v leto 2017

9.321,17
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KALANOV SKLAD
PRIHODKI
1.

Pren. prih. iz leta 2016

4.224,93

2.

Članarine 2017

1.520,00

3.

Ministrstvo za kulturo

0,00

SKUPAJ PRIHODKI

5.744,93

STROŠKI
3.

4053

Dekoracija

0,00

4.

4060

0,00

5.

4113

Pis.mat.
Avtorski hon.
(moderiranje, nastopi)

6.

4140

Potni stroški

7.

4163

Nagrade

1.360,50
174,18
1.000,00

SKUPAJ STROŠKI

2.534,68

RAZLIKA za prenos v leto 2017

3.210,25

STEPIŠNIKOV SKLAD
PRIHODKI
1.

Pren. prih. iz leta 2016

380,81

2.

Članarine 2017

-30,00

SKUPAJ PRIHODKI

350,81

STROŠKI
1.

4192

0,00
Tisk publikacij

0,00

SKUPAJ STROŠKI

0,00

RAZLIKA za prenos v leto 2017

350,81
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HARTMANOV SKLAD
PRIHODKI
1.

Prenos prih. iz leta 2015

1.

10% kotizacij od kongresa

5.565,59
0,00

SKUPAJ PRIHODKI

5.565,59

STROŠKI
1.

0,00

Štipendija

3.500,00

SKUPAJ STROŠKI

0,00

RAZLIKA za prenos v leto 2017

2.065,59

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2017
1. Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS333/2007), 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 so že vsa odpisana in nimajo knjigovodske
vrednosti.

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 1.209,00 €.
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 33.164,53 €.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Društvo nima kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev.
Društveni sklad
31.12.2016 društvo izkazuje društveni sklad v višini 25.315,35 €, od tega za revijo Knjižnica
9.321,17 €, za Kalanov sklad 3.210,25 €, za Stepišnikov sklad 350,81 €, za delovanje zveze in
njenih teles 10.367,53 € in za Hartmanov sklad 2.065,59 €.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Društvo nima rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev.
Dolgoročni dolgovi
Društvo nima dolgoročnih dolgov.
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Kratkoročni dolgovi do članov in dobaviteljev
31.12.2016 društvo izkazuje kratkoročne dolgove do dobaviteljev v višini 8. 948,28€.
Drugi kratkoročni dolgovi
Društvo izkazuje kratkoročno obveznost do 120,62€ 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 2017 znašajo 139.199,46 €.
Prihodke društva predstavljajo:
1. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev (Ministrstvoza kulturo, ARRS / Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) 76.000,00 €
2. Članarine in prispevki članov 21.081,00 €
3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev 41.370,33 €
4. Finančni prihodki - obresti od sredstev na vpogled 2,82 €
5. Donacija od dohodnine 745,31 €.
Celotni prihodki iz dejavnosti društva 155.999,84 € .
V letu 2017 smo ustvarili 18.800,38 € presežka odhodkov nad prihodki.
Finančno poročilo sestavila računovodja:
Marjeta Triler
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