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Mariborska knjižnica  
Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI 
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si 

 
ZAPISNIK 

 

3. redne seje strokovnega sveta Mariborske knjižnice, 

ki je bila v torek, 13. 11. 2018, na Rotovškem trgu 9, uprava Mariborske knjižnice 

 

Prisotni člani strokovnega sveta: Mira Petrovič, Sandra Kurnik Zupanič, mag. Barbara Kovář, Anka Rogina 

in Dragica Turjak (vabljena), dr. Sabina Fras Popović (vabljena) 

 

Opravičeno odsoten član strokovnega sveta: Mirko Nidorfer 

 

 

Dnevni red:  

 

1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje 

2. Pregled zapisnika 2. redne seje (priloga vabila) 

3. Program Mariborske knjižnice 2019 – predlog  (priloga vabila)  

4. Pripombe Združenja splošnih knjižnic na osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za 

nekatere nujne programe RS v kulturi  (Predlog zakona: 

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi

/2018/objava_20180927-1.pdf) 

5. Informacije o novih Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice (za obdobje 2018-

2028) - 

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedisci

no/Knjiznicna_dejavnost/2018/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2018-2028_objava.pdf 

6. Informacije o vzpostavitvi Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici 

7. Informacije o Programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2019 

8. Razno 

 

K 1: 

Člani strokovnega sveta potrdijo dnevni red 3. redne seje. 

 

K 2: 

Barbara Kovář poda pojasnilo k točki 4, zapisnika 2. seje: Poslovni model optimizacije postopkov nabave in 

obdelave knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah: 

Člani delovne skupine pri Združenju splošnih knjižnic so zaradi izrazitega nezadovoljstva  in negativnega 

mnenja, ki ga je predstavitev modela povzročila pri predstavitvi po slovenskih območnih knjižnicah želeli 

organizirati v nekaj knjižnicah testni poskus modela, vendar ni bilo naklonjenosti in pripravljenosti, model se 

testno preizkuša trenutno le med Mestno knjižnico Ljubljana in Knjižnico Grosuplje. 

 

Dragica Turjak poda informacijo k sklepu točke 7, zapisnika 2. seje:  

Konkretnih pobud za razširitev sodelovanja med Mariborsko knjižnico in UKM na področju domoznanstva s 

strani UKM ni bilo, zato ostaja v veljavi Dogovor o sodelovanju na področju domoznanske dejavnosti med 

MK in UKM, sklenjen leta 2013. 

 

K 3: 

Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice predstavi predlog Programa Mariborske knjižnice za leto 

2019. Pojasni, da program še ni dokončen in ga še dopolnjujemo, predan bo v potrditev strokovnemu svetu po 

dokončnem sprejetju vseh proračunov v letu 2019.  

 

Člani strokovnega sveta so se s predlogom Programa MK 2019 seznanili in se po debati z njim strinjali. 
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K 4:  

Dragica Turjak predstavi pripombe Združenja splošnih knjižnic na osnutek predloga Zakona o zagotavljanju 

sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (»kulturni euro«), ki so navedene pod PRILOGA 1. 

 

Člani strokovnega sveta so se s pripombami seznanili in se po debati z njimi tudi strinjali. 

 

K 5: 

Barbara Kovář poda nekaj informacij o novih Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice (za 

obdobje 2018-2028): 

 Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je kot posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije v skladu 

z Zakonom o knjižničarstvu na 78. seji, 16. marca 2018, sprejel Strokovna priporočila in standarde za 

splošne knjižnice 2018–2028, ki so zamenjali Standarde za splošne knjižnice iz leta 2005. Dokument 

so pripravili strokovnjaki s področja bibliotekarske stroke v okviru delovne skupine za pripravo 

strokovnih priporočil za splošne knjižnice pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost, v obdobju 

od novembra 2015 do marca 2018. Mandat delovne skupine se je s sprejetjem novih strokovnih 

priporočil zaključil. 

 Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je nato na 82. seji, 14. junija 2018 potrdil nove člane delovne 

skupine za strokovna priporočila splošnih knjižnic za čas trajanja njegovega mandata (do 18. 3. 2023). 

Pristojnost delovne skupine je omejena na spremljanje uresničevanja priporočil, promocijo priporočil, 

evidentiranje in utemeljevanje potreb po spremembi priporočil, pripravo predlogov sprememb in 

poročanje NSKD. Skupina se do konca leta 2018 posveča promociji strokovnih priporočil, saj v letu 

ali dveh po vsej verjetnosti ni pričakovati predlogov za spremembo strokovnih priporočil. V ta namen  

do konca leta organizira tiskovno konferenco (september 2018) in predstavitve v osrednjih območnih 

knjižnicah v Celju, Mariboru, Ljubljani, Novem mestu, Novi Gorici in Kopru (oktober do december 

2018). 

 Strokovna priporočila, sprejeta 2005, so poudarjala temeljna področja za vzpostavitev sistema splošnih 

knjižnic. Osredotočila so se na ustreznost razvoja knjižnične mreže, izgradnjo knjižnične zbirke, 

načrtovanje knjižničnih prostorov in opreme, kadrovsko zasedbo in vrednotenje delovanja splošne 

knjižnice. Poudarila so pomen enakomerne in usklajene razvitosti vseh pogojev dela ter tudi pomen 

kvantitativnih kazalcev za načrtovanje, financiranje in spremljanje splošnih knjižnic. Osredotočala so 

se v samo knjižnico in organizacijo delovanja. 

 Nova Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 2018–2028 pa se osredotočajo navzven, 

v okolje: 

 uveljavljajo razvojno vizijo proaktivne knjižnice kot dejavnika razvoja lokalne skupnosti, 

 dajejo razvojne usmeritve splošnim knjižnicam, ki so samoiniciativno usmerjene k spremembam in 

se odzivajo na potrebe lokalne skupnosti v kateri delujejo, 

 določajo okvir upravljanja splošne knjižnice, v katerem izpostavljajo strateško načrtovanje, 

knjižnične politike za posamezna področja delovanja, organiziranje, vodenje, nadzor in vrednotenje 

delovanja, 

 uvajajo knjižnične vloge, ki določajo področja, v okviru katerih lahko splošna knjižnica pripomore k 

uresničevanju posameznikovih in družbenih ciljev, v skladu s potrebami lokalne skupnosti, kjer 

deluje. 

 Nabor 11 knjižničnih vlog predstavlja idealno podobo programa in ponudbe storitev splošne 

knjižnice, ki glede na okolje v katerem deluje in v skladu z razpoložljivimi viri (materialni, finančni, 

kadrovski…) določi  prioritete med posameznimi vlogami oziroma katere vloge bo razvijala in 

katerih morda ne. 

 Splošne knjižnice lahko razvijajo in ponujajo storitve v okviru naslednjih knjižničnih vlog: 

(1) Razvoj predbralne pismenosti. (2) Bralna kultura in bralna pismenost otrok. (3) Bralna kultura in 

bralna pismenost mladostnikov. (4) Bralna kultura in bralna pismenost odraslih. (5) Pridobivanje znanja. 

(6) Informacijsko in računalniško opismenjevanje. (7) Vključevanje v družbo.  (8) Domoznanska 

dejavnost. (9) Informacijsko središče lokalne skupnosti. (10) Seznanjanje z javnimi zadevami in 

spremljanje aktualnega dogajanja v družbi. 11) Spodbujanje povezovanja ter sodelovalne kulture in 

ustvarjalnosti v lokalni skupnosti. 

 

Člani strokovnega sveta so se seznanili z novimi Strokovnimi priporočili in standardi za splošne knjižnice. 
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K 6: 

Sabina Fras Popović poda informacije o Centru za spodbujanje bralne pismenosti pri Mariborski knjižnici. 

 

Mariborska knjižnica je ena od desetih osrednjih območnih knjižnic. V letu 2017 je za program  nalog osrednje 

območne knjižnice v letu 2018 prijavila projekt Spodbujanje bralne pismenosti. Vsebinska utemeljitev projekta 

temelji na strateškem cilju, ki je opredeljen v četrtem poglavju Nacionalne strategije za spodbujanje bralne 

pismenosti: predlog, 5.4.2017. »Strateški cilj razvoja bralne pismenosti je pri vseh prebivalkah in prebivalcih 

Republike Slovenije razvijati spretnosti, zmožnosti, odnos in znanja, povezana z branjem, ki bodo omogočali 

zdravo, do okolja in družbe odgovorno življenje in delo ter učinkovito in ustvarjalno poklicno in družbeno 

delovanja.« (str.5). Za dosego tega cilja je potrebno med drugim »podpreti knjižničarsko dejavnost in različne 

projekte za učinkovito promocijo branja v skupnosti« (str. 5) in »stalno usposabljati strokovni kader za razvoj 

bralne pismenosti in bralne kulture v vseh vrstah knjižnic« (str.13). Mariborska knjižnica si je tako v okviru 

nalog osrednje območne knjižnice zadala nalogo vzpostaviti center za spodbujanje bralne pismenosti, ki »bo 

namenjen knjižničarjem vseh slovenskih splošnih knjižnic z dolgoročnim ciljem, zagotoviti relevantne 

informacije o dogajanjih na tem področju, svetovati in koordinirati delovanje posameznih knjižnic na tem 

področju« (Program o delu za leto 2018). Zastavljena cilja za leto 2018 sta bila: 

1. pripraviti osnove za oblikovanje centra za spodbujanje bralne pismenosti ter  

2. nadgradnja in izboljšanje znanja in veščin pripovedovalcev, ki sodelujejo v točno določeni dejavnosti, 

in to je pravljični večeri za odrasle na območjih (v sezoni 2018/2019 v projektu sodeluje 17 splošnih 

knjižnic).  

Pri uresničevanju prvega cilja, to je pri pripravi osnov za oblikovanje centra za spodbujanje bralne pismenosti, 

smo v letu 2018: 

1. prepoznali ključne akterje na področju bralne pismenosti v slovenskem širšem prostoru, 

2. pregledali dejavnosti na tem področju, ki se v splošnih knjižnicah že izvajajo, 

3. pregledali izbrana dela strokovne literature s področja bralne pismenosti, 

4. sestavili strategijo delovanja centra za spodbujanje bralne pismenosti. 

Pri oblikovanju strategije delovanja Centra za spodbujanje bralne pismenosti smo se osredotočili na v letu 2018 

sprejeta  Strokovna priporočila in standarde za splošne knjižnice za obdobje 2018-2018. Strategijo razvoja in 

delovanja Centra za spodbujanje bralne pismenosti bomo v letu 2019 vezali na vzpostavitev modela proaktivne 

splošne knjižnice na področju bralne kulture in bralne pismenosti.  

Programe izobraževanja in strokovnega usposabljanja bomo pričeli pri prvi in temeljni knjižnični vlogi Razvoj 

predbralne pismenosti. Program za leto 2019 bo obsegal tri strokovne dogodke in eno delavnico za izmenjavo 

mnenj. 

 

Člani strokovnega sveta so se seznanili z načrtom Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski 

knjižnici. 

 

K 7: 

Anka Rogina predstavi predlog Programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2019 

Glavni poudarki: 

1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   

 Oddaljen dostop do elektronskih virov (IUS info, Encyclopaedia Britannica in Press Reader) 

 Brezplačna medknjižnična izposoja po »Dogovoru o izvajanju brezplačne medknjižnične izposoje za 

uporabnike med splošnimi knjižnicami na štajerskem območju«, ki je bil sklenjen med knjižnicami na 

območju leta 2016. 

2. Strokovna pomoč knjižnicam območja  

 Nudenje strokovne pomoči v različnih oblikah, organizacija in izvedba celodnevne delavnice 

»Izmenjava dobrih praks«, delavnica »Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: izziv za 

območne knjižnice«, strokovna pomoč na področju IKT, organizacija več dogodkov, katerih cilj je 

izboljšanje socialne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin v knjižnico 

 Uredništvo Kamre in portala Dobre knjige 

 Delovanje Centra za spodbujanje bralne pismenosti 

 V okviru delovne skupine pri Združenju splošnih knjižnic nadaljevali s postopki za vzpostavitev 

novega portala slovenskih splošnih knjižnic 

 Druge redne aktivnosti v okviru izvajanja območne funkcije 

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

 Digitalizacija 9 zbirk 

 Druge stalne aktivnosti v okviru izvajanja koordinacije domoznanstva na območju 
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Skupni zneski na letni ravni za ureditev prostorskih pogojev, ki so navedeni v prilogah predlaganega 

zakona, so z vidika knjižnic, ki bi za svoje delovanje  nujno potrebovale nove oziroma prenovljene 

prostore, skromni, saj v tem trenutku na prenovo, dozidavo ali novogradnjo čaka vsaj sedem 

knjižnic, katerih seznam smo Ministrstvu za kulturo posredovali že v letu 2015, ko se je prvič 

obravnaval predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi. Na 

področju knjižničarstva imamo v tem trenutku situacije, ko knjižnice delujejo v nemogočih 

razmerah, čeprav imajo nekatere od njih že dalj časa vso dokumentacijo za obnovo ali gradnjo novih 

prostorov. Knjižnična dejavnost je obvezna javna služba, za katero zagotavljajo finančna sredstva v 

največji meri občine (cca 95%), in knjižnične storitve uporablja več kot polovica prebivalstva RS. Po 

mnenju ZSK bi morale zaradi navedenih dejstev imeti knjižnice pri dodeljevanju sredstev za 

investicije na podlagi tega predloga zakona prednost pred drugimi zavodi in to bi moralo biti v 

predlogu zakona navedeno. 

Prav tako bi morale biti poimensko naštete tiste investicije za področje knjižnične dejavnosti, ki bi 

imele prednost pri sofinanciranju v obdobju, ki ga predlog Zakona obravnava. Predlagamo, da se že 

v predlogu Zakona predvidi, kakšen delež je namenjen posamezni investiciji (seveda pod določenimi 

pogoji, ki bi jih morala predhodno izpolniti lokalna skupnost), kar bi pomenilo uravnoteženo porabo 

sredstev in ne nazadnje spodbudo občinam za odločitev za začetek investicije. 

Kot že zgoraj omenjeno, nakupa  opreme za zavode, ki jih financira lokalna skupnost,  predlog 

zakona ne omenja, je pa nakup računalniške opreme za splošne  knjižnice znatna finančna 

obremenitev, ki jo težko ali pa mnogokrat sploh ne zmorejo.  Ta oprema pa je za knjižnice vitalnega 

pomena, saj knjižnica brez nje ne more delovati. Zato predlagamo, da se poleg sredstev za ureditev 

osnovnih prostorskih pogojev  v predlogu zakona predvidi tudi sredstva za nakup računalniške 

opreme za splošne knjižnice. 

1. Področje Podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah podpiramo, 

vendar pa opozarjamo, da je v predlaganem zakonu predvideni  sofinancerski delež proračunskih 

sredstev RS nižji kot je to sedaj, ko lahko država sofinancira nakup bibliobusa na podlagi poziva do 

višine  70 odstotkov končne vrednosti bibliobusa. Predlog zakona namreč predvideva sofinanciranje 

do višine 50 odstotkov končne vrednosti.  

Predlagamo, da se v predlogu zakon ta delež zviša do največ 70 odstotkov ali pa naj bodo v ta namen 

na razpolago dodatna sredstva Ministrstva za kulturo, na katere lahko kandidira knjižnica. 

2. Področje Ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, 

glasbene, baletne in plesne dediščine ter trajna hramba digitalnih kulturnih vsebin predvideva 

poleg ostalih vsebin  tudi digitalizacijo knjižničnega gradiva, ki je v zadnjih letih zaradi finančne 

podhranjenosti knjižnic tisto področje, ki ga knjižnice izvajajo v zelo omejenem obsegu. Knjižnice ta 

del predloga zakona podpiramo in upamo, da bo v prihodnosti možno za ta del naše dejavnosti 

nameniti več sredstev.  

 

V sedanjem  predlogu zakona za razliko od prejšnjega tovrstnega zakona ni za knjižnice zelo 

pomembnega področja, to je nakup knjižničnega gradiva. 

V obdobju zadnjih desetih let so se sredstva za nakup gradiva s strani države več kot prepolovila, 

kar zelo negativno vpliva  na dejavnost vseh deležnikov v knjižni verigi, ne samo direktno na 

knjižnice. Sedaj je nakup gradiva v povprečju toliko zmanjšan, da že resno ogroža aktualnost zbirk, 

obisk knjižnic, izposojo gradiva, predvsem pa ogroža bralno kulturo med prebivalstvom. 

Predlagamo, da se poskuša za ta namen pridobiti obseg sredstev, primerljiv z zmanjšanimi rednimi 

sredstvi za nakup gradiva, torej cca 50% sedanjih letnih sredstev za gradivo za vsako leto 

veljavnosti zakona,  kot edini kriterij obsega financiranja pa se določi število prebivalcev. 

 

V upanju, da boste naše predloge in pripombe upoštevali vas lepo pozdravljamo. 

 

Vesna Horžen, predsednica ZSK 
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