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NAGOVOR PREDSEDNICE ZBDS mag. SABINE FRAS –POPOVIĆ NA  

DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2013 

(Rogaška Slatina, 20. november 2013) 

 

Spoštovani, 

 

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije letos praznuje 66 let in Sekcija za splošne 

knjižnice ji sledi tesno za petami, odeta v številko 63. V teh letih se je spremenilo 

veliko, a v osnovi zelo malo: ostale so tablice, le da so današnje drugačne kot tiste 

takrat, ostale so zgodbe, le da se današnje berejo lahko drugače, ostale so 

informacije, le dostop se je spremenil. Nekaj pa je ostalo popolnoma enako. Zavzetost 

knjižničarjev za uresničevanje poslanstva knjižnice.  

Splošne knjižnice so biser lokalne skupnosti, ki ta trenutek potrebuje vsak glas, da 

spregovori o knjižnicah. Skozi te osebne izkušnje posameznikov se vrednoti prispevek 

knjižničarjev v lokalnem okolju. Knjižničarji se zavedamo, kako pomembno poslanstvo 

nam je zaupano, a težko je biti prerok v lastni hiši. Potrebujemo tiste, za katere 

snujemo programe in iščemo nove načine, kako ohraniti tisto, kar so zastavili naši 

predhodniki in vgradili v sistem javne službe. Potrebujemo zagovornike, da glasno in 

jasno povedo, da so knjižnice pomembne kulturne institucije, ki jih potrebuje vsak 

prebivalec naše lepe dežele in nekaj, brez česa nam živeti ni. 

Knjižničarji imamo radi številke. Število članov, obiska, izposoje, gradiva, dogodkov, 

krajevnih knjižnic, vse te številke zgovorno prikazujejo razsežnost knjižnične javne 

službe, ki omogoča, da smo družba znanja. Številke ustvarjajo ljudje. Knjižničarji in 

uporabniki, ki se srečajo vsak dan, teden, mesec, morda le enkrat na leto in ustvarijo 

poseben odnos. Najpogosteje takšen, ki pritegne in spremeni naključnost v način 

življenja ter širi poseben virus. Virus navdušenja, predanosti in odvisnosti. Le »moj« 

knjižničar je tisti pravi, ki me pozna, ki loči mojo željo od moje potrebe in odgovorno 

skrbi za oblikovanje takšne ponudbe, ki mi pomaga pri osebni in strokovni rasti. In z 
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menoj kaj kmalu posvoji celo mojo družino. In takšnega knjižničarja ne dam. Če je 

potrebno, se hitro oglasim za mojega knjižničarja in mojo knjižnico.  

Knjižničarji, povezani v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, se radi oglasimo za vse 

knjižnice, saj verjamemo, da le povezane knjižnice omogočamo družbo znanja. 

Verjamemo pa tudi, da se vzgoja za odgovorno državljanstvo prične pri urah pravljic v 

splošni knjižnici.  

Dan slovenskih splošnih knjižnic, ki ga je že kar nekaj let nazaj zasnovala takratna 

ekipa Sekcije za splošne knjižnice, je že več kot opravičil svoj namen. V Zvezi 

bibliotekarskih društev Slovenije smo veseli, da se kot virus hitro širi v druga okolja, 

med specialne in šolske knjižnice in ob tem opozarja na povezanost knjižničarjev med 

seboj.  

Naj današnji dogodek, ki sovpada s svetovnim dnevom otrok, pokaže pomembnost 

knjižničarjev, ki ustvarjajo zgodbe iz knjižnic, saj prav skozi te zgodbe naši uporabniki 

postanejo naši zagovorniki. 

 


