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2013  

– zagovorništvo – 
Tukaj smo za ljudi in zaradi ljudi. 

 

Poiščimo naše podpornike in prijatelje knjižnic ter jim dajmo besedo! 
  
Letošnji dan slovenskih splošnih knjižnic bomo praznovali v Rogaški Slatini.  Pričakujemo vas 
v sredo, 20. novembra 2013, v  Aninem dvoru. 
 
Letošnja tema se navezuje na Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, kjer bo eden 
od sklopov posvečen zagovorništvu (ang. advocacy). Izvršni odbor sekcije za splošne 
knjižnice, ki deluje pri ZBDS, je zasnoval vsebinske okvirje za naše praznovanje. Glede na 
krizne čase je prav, da se obrnemo k ljudem in tako izpostavimo pomen knjižnice za naše 
uporabnike ter lokalno skupnost. Zato bomo na tokratnem praznovanju prepustili besedo 
predstavnikom šol, vrtcev, občinskih uprav, pisateljem, založnikom, znanim osebnostim in 
našim rednim uporabnikom, ki imajo pozitivne izkušnje s knjižnico, si brez knjižnice ne 
predstavljajo življenja in bodo s svojo zgodbo in javno izraženim mnenjem zaradi svoje 
prepoznavnosti ali vpliva lahko pripomogli k drugačnem dojemanju knjižnic. Skratka, besedo 
bodo imeli naši uporabniki – zagovorniki. Praznovanje bomo pripravili skupaj s Knjižnico 
Rogaška Slatina in Združenjem splošnih knjižnic, ki bo k programu prispevalo svoj delež.  

 
Glavna ideja letošnjega dneva slovenskih splošnih knjižnic je v tem, da skupaj izpeljemo 
zanimivo akcijo in tako okrepimo naše skupno sporočilo, in sicer: tukaj smo za ljudi in zaradi 
ljudi. Vse knjižnice naj bi za dan knjižnic prispevale bodisi fotografijo bodisi posnetek enega 
od zagovornikov z njegovo izjavo. Gradivo bi uporabili na osrednjem dogodku ob 
praznovanju v Rogaški Slatini, saj je v dvorani dovolj opreme za predvajanje multimedijskih 
vsebin. Gradivo boste lahko uporabili tudi na spletnih straneh, družabnih omrežjih, dogodkih 
v knjižnicah in v vaših publikacijah. Ne pozabite teh izjav vključiti v letna poročila in programe 
dela knjižnic. Pomembno je, da se slišijo besede naših zagovornikov in njihovo prepričanje o 
nujnosti delovanja knjižnic. 
  
V Izvršnem odboru Sekcije za splošne knjižnice menimo, da bi tako pritegnili pozornost 
medijev in tudi naših ustanoviteljev. Več informacij še sledi. Če imate že kakšne predloge za 
način praznovanja ali glede vaših in naših zagovornikov, jih, prosim, posredujte. Z veseljem 
jih pričakujemo na elektronskem naslovu breda.podreznik@kam.sik.si. 
 
Do takrat lepe pozdrave in veliko kreativnega razmišljanja, 

mag. Breda Podbrežnik Vukmir,  
predsednica Sekcije za splošne knjižnice 
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