
 
 

 

Upravni odbor Kalanovega sklada pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije 

razpisuje na osnovi veljavnega pravilnika Kalanovega sklada 

 

NATEČAJ ZA NAGRADE KALANOVEGA SKLADA 

 

1. Za nagrade Kalanovega sklada lahko kandidirajo v obdobju med 15. 7. 2017 in 15. 7. 

2019 objavljena dela: 

 

 Samostojna strokovna ali znanstvena dela in prispevki na temo 'Vizija in ideje za 

knjižnice prihodnosti':  

 

Sodobni svet se hitro spreminja. Družbene, ekonomske, tehnološke, demografske, 

podnebne, migracijske in še kakšne spremembe, vsakodnevno v majhnih odmerkih in z 

majhnimi koraki, občasno pa z močjo in katastrofalno, vplivajo na naša življenja. 

Ozaveščajo nas, da so vrednote in prioritete v življenju lahko tudi drugačne od trenutno 

prevladujočih. Sodelovanje, povezovanje, širjenje in deljenje znanja z drugimi, 

spoštovanje drugačnosti in različnosti, empatija, pomoč, skrb za sočloveka in okolje, 

odzivnost, ustvarjalnost, inovativnost, drznost … so lastnosti, ki izpodrivajo 

tekmovalnost, potrošništvo, egocentrizem, individualizem ... Od nas zahtevajo 

proaktivno delovanje in iskanje novih poti, na ta način nastali produkti in storitve pa 

imajo na novo osmišljen družbeni vpliv.  

Družbeno odgovorno, sodelovalno, trajnostno, angažirano in kritično knjižničarstvo so 

koncepti  oz. usmeritve, ki že sami po sebi intuitivno spodbujajo napredek, premišljeni 

in načrtovani pa krepijo in plemenitijo posameznika in skupnost, še več − imajo lahko 

pomemben družbeni vpliv. Prepletajo se, lahko so med seboj skladni, dopolnjujoči, 

vsekakor pa zastavljajo drugačno − proaktivno knjižničarstvo. Knjižničarstvo nove 

generacije. 

 

 Druga samostojna strokovna ali znanstvena dela in prispevki, ki so bili objavljeni v 

slovenskem ali tujem strokovnem oz. znanstvenem tisku. Prednost bodo imela dela, 

ki bodo obravnavala temi: 

- uporabniška izkušnja – metoda načrtovanja storitev po meri uporabnika, 

- odprti dostop v kontekstu upravljanja s knjižničnimi zbirkami. 

 

2. Strokovna in znanstvena dela, objavljena v Sloveniji ali v tujini, ki kandidirajo za 

nagrado Kalanovega sklada, lahko Upravnemu odboru Kalanovega sklada predložijo 

posamezna bibliotekarska društva, njihovi člani ali člani Upravnega ali Strokovnega 



 
odbora Zveze, lahko pa jih predlagajo tudi člani Upravnega odbora Kalanovega sklada 

sami. 

3. Predlagatelj mora predložiti upravnemu odboru Kalanovega sklada predlagano 

strokovno ali znanstveno delo s kratko obrazložitvijo predloga.  

4. Predlogi za nagrade Kalanovega sklada morajo biti predloženi upravnemu odboru 

Kalanovega sklada najkasneje do 1. 8. 2019.  

5. Predloge za nagrade morajo predlagatelji predložiti pisno na naslov:  

 

Kalanov sklad 

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

Turjaška 1, 1000 Ljubljana 

 

Upravni odbor Kalanovega sklada si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če predložena dela 

po njegovi presoji ne ustrezajo razpisanim pogojem.  

 

 

Upravni odbor Kalanovega sklada 

za mag. Dunja Legat 

 

 


