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Izvleček
Italija je zibelka knjižnic in knjižničarstva na evropskih tleh. V italijanski preteklosti so
odigrale pomembno vlogo državne javne knjižnice z dragoceno knjižno dediščino. Šele
v zadnjih tridesetih letih je zaslediti razvoj splošnih knjižnic po vzoru anglo-ameriških
»public library«. Italija nima enotnega oziroma splošnega zakona o knjižnicah. Na državni
ravni urejajo to področje posamezni zakoni, na deželni ravni pa obširna zbirka raznovrstnih zakonov in predpisov. Knjižnic ne ločujejo po osnovnih tipih. Strokovni delavci, ki so zaposleni v italijanskih knjižnicah imajo srednješolsko ali univerzitetno izobrazbo. Zahtevnost strokovnih del, ki jih opravljajo, je odvisna od vrste in velikosti
knjižnic. Nosilec razvoja knjižnične dejavnosti je ministrstvo za kulturno dediščino,
pod okriljem katerega delujejo Centralni inštitut za enoten katalog italijanskih knjižnic
in bibliografske podatke, Centralni inštitut za patologijo knjig in Agencija za spremljanje mednarodnih programov za področje knjižnic.
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Abstract
In the European extent, Italy is the cradle of libraries and library sciences. In the past,
Italian national public libraries played an important role through their vast book treasury. But only during the last thirty years have public libraries been developed fol-
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lowing the Anglo-American public library model. Italy does not have any uniform or
general legislation concerning libraries. On the state level, this area is regulated by
some separate acts, while on the regional level there is a collection of various acts and
regulations. Libraries are not strictly divided into general categories. It is required
that the professionals engaged in Italian libraries should have secondary or university
education. The level of their professional tasks depends on the type of library and its
capacity. The competency for the development in the field of librarianship is assigned
to The Ministry of Cultural and Environment Heritage as well as to its subordinate
institutions (Central Institute for the Union catalogue of Italian Libraries and for Bibliographic Information, Central Institute for Book Pathology, Observatory for International Libraries Programmes).
Key words: library science, libraries, library system, Italy

1

Uvod

Knjižnični sistemi so odprti in dinamični in kot taki v stalni interakciji s svojim
okoljem, zato je upoštevanje vplivov iz okolja predpogoj uspešnega raziskovanja
in razumevanja razvoja knjižničnih sistemov v posameznih državah.
Smernice, ki so raziskovalcem knjižničnih sistemov v pomoč, se po Dantonu
(cv: Berčič, 1998) delijo v dva sklopa. Prvega predstavljajo dejavniki okolja (zgodovinski, geografski, sociološki, ekonomski, kulturni, upravnopolitični,
izobraževalni in komunikacijski), drugega pa elementi knjižničnega sistema (npr.
zgodovinski mejniki v razvoju knjižnic, knjižnična tradicija, število in vrste
knjižnic, upravljanje knjižnic, vloga države, pokrajin in občin pri razvoju knjižnic,
pravne osnove in zakonodaja, osrednje in specialne službe za knjižnice, organiziranje knjižnic, zaposleni v knjižnicah, strokovna združenja knjižničarjev, študijski programi za strokovne knjižničarske delavce, vidiki razvoja knjižničarstva,
povezovanje in usklajevanje knjižnic).
V prispevku so predstavljene splošne značilnosti knjižničnega sistema v Italiji,
ki ga kljub geografski bližini slabo poznamo. Raziskovalno delo je temeljilo na
študiju strokovne literature, pregledu številnih spletnih strani knjižnic, ustanov,
ki skrbijo za knjižnice, in fakultet, ki izvajajo študijske programe bibliotekarstva, ter pogovorih z italijanskimi knjižničarkami in knjižničarji1 .
Italija in Slovenija si delita isti kulturni in zgodovinski prostor in sta si podobni
po prevladujoči veroizpovedi, razlikujeta pa se po velikosti ozemlja, številu in

1
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Obiskali sva javno knjižnico, ki jo upravlja država v Gorici, in splošni knjižnici, ki delujeta pod
upravo lokalnih skupnosti v Miljah in Trstu.
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sestavi prebivalstva, zgodovinski vlogi, upravni ureditvi, gospodarski razvitosti in kulturnem bogastvu. Italija leži na jugu Evrope in obsega 301.277 km2 površine. Razdeljena je na dvajset dežel (regioni)2 -3 : Piemont, Dolino Aoste, Lombardijo, Južno Tirolsko, Veneto, Furlanijo - Julijsko krajino, Ligurijo, EmilijoRomanjo, Toskano, Umbrijo, Marke, Lacij, Abruco, Molise, Kampanjo, Apulijo,
Bazilikato, Kalabrijo, Sicilijo in Sardinijo. Ta razdelitev ni samo geografska, ampak
tudi etnična in kulturna. Dežele4 se nadalje delijo na pokrajine (provincie) (95), ki
nosijo ime po glavnem mestu pokrajine, in občine (comune) (8.103). Glavno mesto je Rim, večja mesta so še Torino, Milano, Genova, Neapelj, Bologna, Firence
itd. Po podatkih popisa iz leta 1998 ima Italija 57.650.000 prebivalcev (Cambridgeov podatkovnik, 2000).
Italija je surovinsko revna država. Znana je po bogatih nahajališčih različnih tipov stavbnega kamenja (marmor iz Carrare). Industrija je zgoščena predvsem na
severu. Okrog 7 odstotkov prebivalstva je zaposlenega v kmetijstvu, gozdarstvu
in ribištvu, 32 odstotkov v industriji, 61 odstotkov v državnih in zasebnih storitvenih dejavnostih. Čeprav je kar 80 odstotkov italijanskega ozemlja goratega
oz. gričevnatega, je obdelane kar 60 odstotkov celotne površine. Pomemben vir
dohodka je tudi turizem.

2
Splošne značilnosti italijanskega knjižničnega
sistema
2.1

Klasifikacija knjižnic

V italijanski bibliotekarski literaturi prevladuje mnenje, da je glede na dejansko
stanje vsako togo klasificiranje knjižnic neutemeljeno (Traniello, 1999; Carosella, 1992). Serrai (1995) ločuje tipe knjižnic na osnovi sledečih kriterijev:
a) pripadnost določeni ustanovi;
b) cilji, namen, naloge;

2

Italijanska ustava je leta 1948 uzakonila novo teritorialno politično enoto – deželo, kateri ni bila
poverjena samo upravna, ampak tudi zakonodajna avtonomija. 114. člen ustave odreja, da se
republika deli na dežele, pokrajine in občine. Lokalna upravna ureditev se torej členi na treh
nivojih; pokrajina je med občino in deželo.

3

Določenih italijanskih izrazov ni mogoče dobesedno prevajati. Originalna poimenovanja so navedena v ležečem tisku ali dodana v oklepajih.

4

Dežele so politično samostojne. Pet dežel, ki so na etnično mešanih področjih, ima poseben statut
(statuto speciale): Južna Tirolska, Dolina Aoste, Furlanija - Julijska krajina, Sicilija in Sardinija. Južna Tirolska se dodatno deli na dve avtonomni pokrajini – Trento in Bolzano; v zadnji
etnično prevladuje nemška manjšina.
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c) zbirke;
d) tipi uporabnikov;
e) postopki pri procesu posredovanja dokumentov.
a) Knjižnice so lahko zasebne ali v lasti države, lokalnih skupnosti, univerz, šol,
akademij, kulturnih institucij, upravnih, industrijskih in raziskovalnih ustanov, profesionalnih, kulturnih, sindikalnih in religioznih združenj, pravnih
ustanov, mednarodnih organizacij itd.
b) Cilji, namen in naloge delijo knjižnice na nacionalne, splošne, visokošolske
oz. univerzitetne (centralne, oddelčne, fakultetne, knjižnice inštitutov in laboratorijev), šolske, raziskovalne, industrijske, upravne in arhivske.
c) Po kriteriju zbirke razvrščajo knjižnice glede na velikost in celovitost oziroma omejenost področja, ki ga pokriva, in sicer v univerzalne in splošne
knjižnice ter specializirane oz. panožne knjižnice.
d) Tipi uporabnikov določajo naslednje vrste knjižnic: splošne, visokošolske
oz. univerzitetne za študente in učno osebje, šolske, strokovne (za zdravnike,
odvetnike itd.), knjižnice za otroke, raziskovalce, za kmečko prebivalstvo,
bolnike, zapornike; ministrske, parlamentarne knjižnice, knjižnice narodnostnih manjšin, knjižnice za slepe itd.
e) Glede na postopke in uporabljene oblike pri procesu posredovanja dokumentov ločijo: anglosaksonski model knjižnice z gradivom, postavljenim po določeni klasifikacijski shemi in v prostem pristopu, knjižnice evropskega celinskega stila z imenskimi in predmetnimi katalogi in gradivom v skladiščih;
avtomatizirane knjižnice; klasične (ročno vodene) knjižnice; specialne
knjižnice.
Montecchi in Venuda (1997) navajata, da obstajajo različni tipi knjižnic z različnimi nalogami: splošne knjižnice, ki imajo nalogo razširjati kulturo prebivalcev;
velike državne knjižnice, ki opravljajo naloge hranjenja knjižničnega gradiva;
knjižnice univerz, ki podpirajo znanstveno raziskovanje, in specialne knjižnice,
ki podpirajo interese ustanov in združenj, katerim pripadajo. Poleg omenjenih
obstajajo knjižnice, ki zagotavljajo prenos znanja iz ene generacije na drugo, torej knjižnice, z nalogo ohranjanja intelektualnega bogastva naroda. V ta tip
knjižnic se uvrščata osrednji nacionalni knjižnici, ostale knjižnice nacionalnega
pomena, državne univerzitetne knjižnice, nastale pred letom 1860, in vse druge
državne knjižnice, tudi specialne (zgodovinske t. i. biblioteca storica, muzejske
itd.), katerih cilj je ohranjanje znanja. Za te knjižnice so značilna velika skladišča,
v katerih hranijo gradivo, ki se uporablja le izjemoma, vendar je na voljo vsakemu, ki bi ga potreboval. Druge knjižnice prenašajo znanje znotraj iste generacije
in razširjajo ideje ter spoznanja z uporabo gradiva. V ta tip knjižnic spadajo splošne knjižnice, knjižnice, ki delujejo v okviru univerz (oz. fakultet, oddelkov, inštitutov itd.), specializirane knjižnice raziskovalnih ustanov in velikih podjetij.
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Za te knjižnice je značilen funkcionalni vidik; njihov namen je knjižnico in njene
storitve čim bolj približati uporabnikom, zato je knjižnično gradivo na razpolago uporabnikom v čitalnicah in oddelkih, ki so odprti za javnost.
Carosella (1992, str. 476) meni, da vsakršna »delitev knjižnic v toge razrede po
tipih ne ustreza resničnosti, a vseeno razlikujemo nacionalne in osrednji nacionalni knjižnici, centralne univerzitetne knjižnice, knjižnice fakultet in inštitutov,
javne ali poljudne, šolske, splošne in specializirane« knjižnice.
Terminologija, ki se uporablja v zakonskih predpisih na področju knjižničarstva
pa razlikuje, na eni strani državne javne knjižnice pod okriljem države, na drugi
strani pa deluje množica nedržavnih javnih knjižnic. To so takoimenovane
knjižnice lokalnih skupnosti in pravnih ustanov oz. knjižnice lokalnega interesa, ki jih urejajo predpisi posameznih dežel, v okviru katerih knjižnice delujejo.
To razlikovanje med državnimi in nedržavnimi javnimi knjižnicami je posledica
zgodovinske zapuščine, ki ima svoje korenine v prvih letih zedinjenja, ko se je
vlada v želji po uveljavljanju enotnosti knjižničarskih in upravnih postopkov
raje odrekla skupni viziji vseh italijanskih knjižnic in se na hierarhičen in birokratski način zavzela samo za državne knjižnice. To je bil model, ki ga je centralna uprava sicer ponujala tudi številnim mestnim in občinskim knjižnicam, ki so
zrasle v glavnih mestih na osnovi lokalne pobude.
2.1.1 Državne javne knjižnice
Državne javne knjižnice z bogato zgodovino in knjižnimi zakladi so različnih
kategorij, imajo različne naloge in so odprte za javnost. Večina jih je obstajala že
pred zedinjenjem italijanskih državic. Na osnovi predpisov o izvoru jih upravlja
ter financira država. Mednje se uvrščajo:
a) osrednji nacionalni knjižnici iz Firenc in Rima5 ;
b) ostale nacionalne knjižnice: v to kategorijo se uvršča sedem knjižnic iz Torina, Milana, Benetk, Neaplja, Barija, Cosenze in Potenze. Nacionalna knjižnica
iz Torina nosi tudi naziv univerzitetna knjižnica, nacionalka iz Neaplja pa ima
ločen oddelek v Macerati. Tem knjižnicam bi lahko prišteli še nekdanjo nacionalno knjižnico iz Palerma, ki pa je leta 1975 prešla pod regionalno upravo dežele Sicilije;

5

Z zedinjenjem leta 1861 je mlada država postala dedič vseh knjižnic, ki so pripadale predzedinjenim
vladam. Zaradi razbitosti na mnogo državic ni bilo knjižnice s centralno funkcijo. Tako so knjižnico
v Firencah z dekretom določili za nacionalno knjižnico, kateri se je leta 1875 pridružila rimska
nacionalka. Kasneje so pridobile ta naziv še knjižnice iz Neaplja in Palerma, nato iz Torina, Milana in Benetk, po vojni pa so se jim pridružile še knjižnice iz Barija, Cosenze in Potenze. Šele leta
1885 so rimski in florentinski knjižnici s pravilnikom podelili naslov ‘osrednji’ nacionalni knjižnici
in s tem tudi pripadajoče naloge bibliografske kontrole (Traniello, 1999).
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c) univerzitetne knjižnice: poleg že omenjene nacionalne knjižnice iz Torina, ki
ima obe funkciji, je italijanskih univerzitetnih knjižnic še deset. Nastale so
pred letom 1860, pripadale pa so prvim visokim šolam in univerzam zgodovinskega pomena (Bologna, Padova, Neapelj, Pisa, Rim itd.). So avtonomne in
jih ne smemo enačiti z množico visokošolskih knjižnic, ki delujejo pod okriljem današnjih univerz. Omenimo še bivši državni univerzitetni knjižnici iz
Messine in Catanie, ki sta leta 1975 prešli, skupaj z nacionalko iz Palerma,
pod regionalno upravo Sicilije;
d) ostale državne javne knjižnice (zakon iz leta 1967 jih je imenoval ‘knjižnice
s posebno vlogo in nalogami’): teh knjižnic je šestnajst in opravljajo med seboj
zelo različne funkcije. Nekatere se bolj usmerjajo k hranjenju gradiva (npr.
Biblioteca Medicea Laurenziana), druge izvajajo storitve za javnost – za uporabnike - in se približujejo tipu mestne oz. splošne knjižnice (Biblioteca statale Isontina iz Gorice, Biblioteca statale Antonio Baldini iz Rima) ali pa se
razglašajo kot specializirane knjižnice (Biblioteca di archeologia e storia dell’arte, Biblioteca medica statale, oddelka za glasbo knjižnic Cecilia di Roma
in Biblioteca Palatina di Parma). Poleg teh spada v skupino državnih javnih
knjižnic še enajst knjižnic znamenitih samostanov, kot so Montecassino,
Grottaferrata in drugi. Čeprav lahko od države prejemajo denarno pomoč in
tehnično podporo, so podrejene ustanovam, katerim pripadajo.
Med državne knjižnice spadajo tudi knjižnice le deloma odprtega tipa. To so
knjižnice, ki so namenjene le omejenemu krogu uporabnikov npr. šolske
knjižnice, knjižnice univerz (fakultet in inštitutov) in specialne knjižnice.
2.1.2 Knjižnice lokalnih skupnosti
Knjižnice lokalnih skupnosti in knjižnice lokalnega interesa (krajše: lokalne
knjižnice) opravljajo naloge in funkcije sodobnih splošnih knjižnic po vzoru
anglo-ameriške »public library« (ki je javna ustanova in omogoča lokalni skupnosti, ki jo ustanovi, vzdržuje in financira, splošen dostop do gradiva in informacij). Te knjižnice lahko vzporejamo z našimi splošnimi knjižnicami. Med njimi
so najpomembnejše občinske knjižnice.
Lokalne skupnosti, katerim pripada večji del splošnih knjižnic, so v največ primerih občine, v srednji in Južni Italiji je lahko lastnik knjižnic tudi pokrajina,
včasih pa je to lahko konzorcij (združenje) več lokalnih ustanov. Ne obstajajo pa
knjižnice, ki bi neposredno pripadale deželam, razen v primeru dveh dežel s
posebnim statutom, in sicer Sicilije, ki je v svojem deželnem zakonu predvidela
regionalizacijo bivše nacionalne knjižnice iz Palerma in dveh državnih univerzitetnih knjižnic iz Catanie in Messine, ter dežele Dolina Aoste, ki je ustanovila v
glavnem mestu deželno knjižnico.
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Tem knjižnicam se pridružujejo knjižnice lokalnega interesa, ki predstavljajo
knjižnice, ki ne pripadajo pravim lokalnim skupnostim, ampak pravnim ustanovam, npr. skladom, fundacijam, društvom, cerkvenim ustanovam in drugim zvezam ter opravljajo knjižnično dejavnost javnega pomena na krajevnem področju.
Te knjižnice so v zakonih izenačene z občinskimi ali pokrajinskimi knjižnicami
(Traniello, 1993).

2.2

Knjižničarska zakonodaja

Zakonodaja na področju knjižničarstva v Italiji je edinstvena, raznovrstna in
zapletena. Zanjo je značilno, da nima enotnega oz. splošnega knjižničarskega
zakona, temveč na ozko področje omejene državne zakone in celo vrsto deželnih
zakonov, kar predstavlja obsežno in težko pregledno zbirko zakonov (Traniello,
1985, 1993). Posamezni deželni zakoni urejajo s predpisi samo tisto teritorialno
območje oziroma deželo, za katero veljajo. Vzrok je v italijanskem ustavnem
sistemu, ki podeljuje lokalnim upravnim enotam (deželam) administrativno,
normativno in zakonodajno avtonomnost. Tako so med drugimi področji tudi
knjižnice leta 1972 doživele korenite spremembe, tako zaradi sprejetja serije
dekretov, ki so prenesli administrativne pristojnosti na področju lokalnih knjižnic
z države na dežele, kot tudi z ustanovitvijo Ministrstva za kulturno dediščino
leta 1975 (Ministero per i beni culturali e ambientali)6 ter posledično preoblikovanjem
glavne uprave in Centralnega urada za knjižno dediščino in kulturne ustanove
(Uffico centrale per i beni librali, gli istituti culturali e l’editoria).
Enotnega knjižničarskega zakona, ki bi urejal področje državnih knjižnic, Italija
torej nima (tako kot to velja za vse države članice Evropske Unije), ampak ga
urejajo različni področni zakoni, kot npr. Normativi za organizacijo in delovanje
Ministrstva za kulturno dediščino, Pravilnik o državnih javnih knjižnicah, Zakon
o obveznem izvodu, zakonski predpis o univerzitetnem osebju in organizaciji
šolstva itd.
Italija je upravno razdeljena na 20 dežel. Dežele so sprejele vrsto zakonov, normativnih odlokov in predpisov, ki urejajo delovanje knjižnic lokalnih skupnosti
in knjižnic lokalnega interesa na območju posamezne dežele, nekatere urejajo
področje knjižničarstva s konkretnimi zakoni o knjižnicah, druge v okviru splošnih zakonov o kulturnih dobrinah ali pa s posebnimi predpisi, ki urejajo panožna
področja (Traniello, 1993).

6

Ministrstvo so leta 1998 z dekretom D.Lgs. 20. 10. 1998, št. 368 prestrukturirali in preimenovali
v Ministero per i beni e le attivita culturali.
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3

Povezovalne ustanove, pristojne za upravljanje
s knjižno dediščino (zlasti v državnih knjižnicah)

Upravljanje in strokovni nadzor nad državnimi knjižnicami izvaja Ministrstvo
za kulturno dediščino7 . Ustanovljeno je bilo leta 1975 za nadzor in zaščito splošnih kulturnih dobrin, med njimi tudi knjižnih. Sestavljajo ga glavna uprava, ki
se ukvarja z administracijo in zaposlenimi, ter trije centralni uradi, od katerih je
eden posebej zadolžen za knjižnično dejavnost, tj. Centralni urad za knjižno dediščino in kulturne ustanove. Svetovalno telo ministrstva je Državni svet za
kulturno dediščino (Consiglio nazionale per i beni culturali), ki je kolegijski organ s
centralno posvetovalno funkcijo in splošno pristojnostjo. Njegovo delo dopolnjujejo in poglabljajo s svojim prispevkom odbori posameznih sektorjev (Comitati di settore), kolegijski organi s posebnimi pristojnostmi in pa tudi periferni
kolegijski organi regionalnega značaja.

3.1

Centralni urad za knjižno dediščino in kulturne
ustanove

Centralni urad opravlja administrativno dejavnost, nadzoruje in varuje knjižno
premoženje in zvočne dokumente, izdelane v Italiji, podpira knjižno založništvo,
promovira širjenje kulture doma in v tujini, nadzoruje kulturne ustanove in koordinira delovanje 47 državnih javnih knjižnic. Izdaja različne publikacije, med
njimi Annuario delle Biblioteche Italiane (Letopis italijanskih knjižnic) in revijo
Accademie e Biblioteche d’Italia (Akademije in knjižnice Italije).
Pod okrilje Centralnega urada za knjižno dediščino spadajo Centralni inštitut za
enoten katalog italijanskih knjižnic in bibliografske podatke (Istituto centrale per
il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ICCU),
Centralni inštitut za patologijo knjig (Istituto centrale per la patologia del libro - ICPL),
Državna diskoteka (Discoteca di Stato) in Agencija za spremljanje mednarodnih
programov za področje knjižnic (Osservatorio dei programmi internazionali per le
biblioteche - OPIB).
3.1.1 Centralni inštitut za enoten katalog italijanskih knjižnic in bibliografske
podatke
ICCU8 skrbi za katalogizacijo in dokumentiranje knjižničnega gradiva javnih
knjižnic, za standardizacijo in poenotenje pravil, koordinira objavljanje Italijan7

Podrobnejše informacije o ministrstvu dobimo na naslovu: http://www.librari.beniculturali.it

8

Inštitut predstavlja svoje aktivnosti, načrte in projekte na naslovu: http://www.iccu.sbn.it
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ske nacionalne bibliografije in Biltena sodobnih tujih del, nudi bibliografske
podatke in vzdržuje stike z ostalimi italijanskimi in tujimi bibliografskimi ustanovami.
Inštitut je prevzel sedanje ime leta 1975 in je nasledil nekdanji Nacionalni center
za enotni katalog (Centro nazionale per il catalogo unico), ki je bil ustanovljen leta
1951 za popis celotne državne kulturne in intelektualne dediščine. Doseganje
tega cilja mu danes uspeva na osnovi tesnega sodelovanja s knjižnicami (tudi
tistimi, ki imajo različne upravne lastnike) na celotnem državnem teritoriju. Z
namenom, da bi poenostavili dostop uporabnikom in izboljšali poznavanje bibliografskih zbirk, koordinira popisovanje glasbenih tiskov, rokopisov, italijanskih izdaj 16. stoletja in sodobnih del. Poleg naštetih dejavnosti je odgovoren
tudi za širjenje standardnih norm za katalogizacijo različnih tipov gradiva - od
rokopisov do multimedijskega gradiva. Ukvarja se tudi z objavljanjem, izdaja
priročnike ter vodiče za katalogizacijo (npr. Italijanska pravila za abecedni imenski katalog – RICA9 ) in razna bibliografska pomagala npr. Edizioni italiane del XVI
secolo (Italijanske izdaje 16. stoletja) in Catalogo delle biblioteche d’Italia (Katalog
knjižnic Italije). Opravlja tudi didaktično dejavnost na svojem področju.
Najpomembnejša dejavnost, ki jo ICCU danes opravlja, je tehnično upravljanje
in usklajevanje delovanja Nacionalnega knjižničnega servisa (Servizio Bibliotecario nazionale - SBN), informacijske mreže državnih, lokalnih in univerzitetnih
knjižnic, ki sodelujejo v medknjižnični izposoji in skupni katalogizaciji pri
ustvarjanju vzajemnega kataloga.
Nacionalni knjižnični servis SBN10 je mreža italijanskih knjižnic. Vanjo je
vključenih čez tisoč državnih, deželnih, univerzitetnih, akademskih, kulturnih
ter drugih javnih in zasebnih ustanov. Skupni cilj je odpraviti razcepljenost
knjižničnih struktur, tako značilnih za politično in kulturno zgodovino Italije, in
»izoblikovati tak nacionalni knjižnični sistem, ki bo izkoristil vsako knjižnično
storitev, ki je na voljo na območju (bodisi državne, šolske, univerzitetne, lokalne
knjižnice itd.), in ki bo zagotovil razširitev specifičnih funkcij in mrežo povezav
tako, da bo na zadovoljiv način služila celotni nacionalni skupnosti« (Della Bella, 1999, str. 22 - 23). Rezultat je javni vzajemni katalog, ki je preko svetovnega
spleta dostopen študentom, raziskovalcem in vsem državljanom.
Mreža ima zvezdno arhitekturo. Knjižnice, ki sodelujejo v SBN, se združujejo v
lokalna vozlišča (poli locali). Vsako vozlišče je sestavljeno iz večjega ali manjše-

9

RICA – kratica Regole italiane di catalogazione per autori pomeni pravila nacionalnega značaja,
ki pa upoštevajo načela, sprejeta na mednarodni konferenci leta 1961 v Parizu in druge kasnejše
mednarodne standarde o abecedni katalogizaciji avtorjev.

10

Nacionalni knjižnični servis SBN se predstavlja na spletnih straneh: http://www.iccu.sbn.it/
shn.htm in http://www.sbn.it
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ga števila knjižnic in je povezano s centralnim sistemom (Indice centrale). Prva
vozlišča so bila osnovana leta 1985. Državna mreža s povezavo med lokalnimi
vozlišči in centralnim sistemom pa se je realizirala z aktiviranjem centralnega
sistema leta 1992.
Z ustanoviteljskega vidika je dejavnost SBN urejena s protokolom o sodelovanju
med državo in deželami, podpisanim leta 1984, kateremu je leta 1992 sledil programski sporazum med Ministrstvom za kulturno dediščino in Ministrstvom za
univerze ter leta 1994 nov protokol, podpisan s strani obeh omenjenih ministrstev in koordinatorjem dežel. Na vsakem deželnem teritoriju SBN predvideva
ustanovitev enega ali več vozlišč, in sicer na osnovi dogovora med ICCU in posamezno zainteresirano deželo. Ustanovitev vsakega vozlišča pa je urejena z
dogovori med deželo in sodelujočimi knjižnicami, ki lahko pripadajo različnim
upravam, tako državnim kot lokalnim.
Sistem SBN dopušča, da knjižnice delujejo samostojno in so hkrati integrirane v
kooperativni sistem. Osnovni princip sistema temelji na soudeležbi pri katalogizaciji. Knjižnica, ki prva nabavi določen dokument, vnese kataložni vpis, ostale bibliografskemu opisu dodajo samo lokacijo. Zgradba sistema omogoča stalno dopolnjevanje in ažuriranje vzajemnega kataloga ter dostop do drugih podatkovnih baz.
Sistem nudi poleg možnosti iskanja po vzajemnem katalogu OPAC SBN11 še
naslednje storitve:
- info SBN: informacije o mreži, vozliščih in knjižnicah SBN;
- informacije o italijanskih knjižnicah (naslovi, urniki, storitve) – baza podatkov ponuja informacije o približno 15.000 italijanskih knjižnicah;
- iskanje italijanskih izdaj 16. stoletja (avtor, naslov, tiskar itd.);
- informacije in dokumentacijo o vseh rokopisih, ki se hranijo v Italiji;
- SBN on-line: iskanje knjig, tiskov, muzejskih zbirk idr. po italijanskih in tujih
katalogih.
SBN on-line 12 med drugim dovoljuje domačim in tujim uporabnikom ter
knjižničarjem osnovno in zahtevnejše iskanje po spletnem SBN katalogu, po
drugih italijanskih in tujih katalogih, po katalogih nekaterih muzejev in arhivov,
predstavitev in izpis rezultatov iskanja v analitičnem formatu (SUTRS), UNIMARC, USMARC in glede na opcije izbranega kataloga, povezavo z lokalnimi
OPAC katalogi in medknjižnično izposojo doma in v tujini.

11

OPAC SBN – javno dostopni katalog najdemo na naslovu: http://opac.sbn.it

12

SBN on- line je dostopen uporabnikom svetovnega spleta na naslovu: http://sbnonline.sbn.it
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3.1.2 Centralni inštitut za patologijo knjig
Centralni inštitut za patologijo knjig13 je bil ustanovljen leta 1938 na pobudo
Alfonsa Galla, ki je uvidel, kako pomembno je zaupati vsak konservatorski in
restavratorski poseg na knjižničnem gradivu ustrezni znanosti oz. strokovni
službi. Inštitut se ukvarja s proučevanjem narave, izvora in poteka bolezni gradiva, z metodami preventive in sanacije celih zbirk ali posameznih primerkov ter
preizkušanjem restavratorskih posegov na redkem in dragocenem gradivu. Izvaja
izobraževanje na tem področju, organizira konference, simpozije in tečaje ter
vodene obiske njegovih laboratorijev in muzeja. Izdaja časopis Bollettino dell’Istituto di Patologia del Libro in dvomesečnik CABNewsletter. Conservazione negli archivi
e nelle biblioteche.
3.1.3 Državna diskoteka
Državna diskoteka (zbirka zvočnih zapisov)14 je glavna javna zbirka zvočnih
zapisov. Zagotavlja konservacijo, hranjenje in uporabo zbirke, ki je sestavljena
iz gramofonskih plošč, trakov, zgoščenk in videoposnetkov. Dostopna je vsem
zainteresiranim, tako da omogoča individualno poslušanje in reprodukcijo zapisov, seveda upoštevajoč avtorske pravice. Skrbi za stalno rast zgodovinske zbirke in za dopolnjevanje obstoječe, kar ji omogoča obvezni izvod diskografskih
hiš. Državna diskoteka je kraj zvokov preteklosti in sedanjosti, od klasične glasbe do folklore, od jazza do rocka, od pravljic in ustnega pripovedništva do zgodovinskih govorov.
3.1.4 Agencija za spremljanje mednarodnih programov za področje knjižnic
Agencija za spremljanje mednarodnih programov za področje knjižnic15 je bila
ustanovljena 7. februarja 1994 na podlagi Zakona št. 99. Zadolžena je za vključevanje italijanskih knjižnic v različne mednarodne programe in projekte, še zlasti
pa za sodelovanje italijanskih knjižnic in bibliografskih služb s tujimi, in sicer
preko programov Evropskega sveta in Evropske skupnosti.

13

Centralni inštitut za patologijo knjig nudi podrobnejše informacije o svojem nastanku, razvoju in
glavnih nalogah na naslovu: http://www.librari.beniculturali.it/struttura/icpl.htm

14

Državna diskoteka se predstavlja na naslovu: http://www.librari.beniculturali.it/struttura/
discoteca.htm

15

Več informacij o agenciji najdemo na naslovu: http://www.opib.librari.beniculturali.it
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4

Značilnosti posameznih tipov knjižnic

4.1

Nacionalne knjižnice

Nacionalne knjižnice imajo različne vzroke in korenine nastanka, ki so večinoma vezane na zgodovino prestolnic italijanskih državic pred zedinjenjem Italije.
»Glede na svoj knjižnični fond so nacionalke zgodovinske knjižnice, glede na tip
gradiva so knjižnice splošne kulture, glede na storitve in naloge, ki jih dejansko
opravljajo, so včasih univerzitetne in šolske, včasih knjižnice javnega branja in
knjižnice visoke kulture.« (Vinay, cv: Carosella, 1992, str. 504) Med nacionalne
knjižnice spadata dve osrednji nacionalni knjižnici iz Firenc in Rima. Njune glavne naloge se ne razlikujejo od nalog drugih nacionalk po svetu. Ostale nacionalne knjižnice pa so bile nacionalke v predzedinjenih državicah in danes zbirajo,
obdelujejo ter hranijo italijansko in tujo literaturo, vendar opravljajo le bibliografsko dejavnost regionalnega pomena (Traniello, 1985, 1993, 1999; Della Bella, 1999).
Osrednji nacionalni knjižnici iz Firenc in Rima prejemata na osnovi zakona o
obveznem izvodu primerek vsega, kar se izdaja in tiska v Italiji, zbirata, hranita
in popisujeta vso italijansko in na splošno tudi tujo kulturno dediščino ter opravljata bibliografsko dejavnost nacionalnega in mednarodnega pomena. S tem
namenom osrednja nacionalna knjižnica iz Firenc skrbi za Italijansko nacionalno bibliografijo (Bibliografia nazionale italiana - BNI), osrednja nacionalna knjižnica
v Rimu pa izdaja bilten vseh sodobnih tujih del, ki jih pridobijo državne javne
knjižnice (Bolletino delle opere moderne straniere acquisite dalle biblioteche pubbliche
statali - BOMS).

4.2

Univerzitetne in ostale visokošolske knjižnice univerz

Med 18. in 19. stoletjem so bile univerzitetne knjižnice edine knjižnice, ki so bile
na voljo univerzitetnemu študijskemu procesu. Vendar pa so pri astronomskih
opazovalnicah, botaničnih vrtovih in drugih ustanovah postopoma začele nastajati ločene knjižnične zbirke, saj so omenjene ustanove potrebovale knjižnično
gradivo za vsakodnevno raziskovanje in študij, pri tem pa niso želele stalno
obremenjevali univerzitetne knjižnice. Temu naravnemu in fiziološkemu naraščanju decentraliziranih knjižničnih zbirk je leta 1876 sledila dodelitev uradnega dovoljenja univerzam, da lahko odprejo tudi knjižnice fakultet, inštitutov
in laboratorijev (Montecchi in Venuda, 1997).
Tako danes v Italiji ločujejo med dvema vrstama knjižnic, ki podpirajo univerzitetni študij, in sicer glede na njihovo pripadnost, upravljanje, financiranje in vlogo zaposlenih:
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-

državne univerzitetne knjižnice, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za kulturno dediščino;
ostale knjižnice univerz (fakultet in inštitutov), ki sodijo pod avtonomno
upravo posameznih univerz in prejemajo velik del finančnih sredstev za svoj
razvoj od Ministrstva za univerze, znanstveno raziskovanje in tehnologijo
(Ministero dell’Universitŕ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica).

Enajst državnih univerzitetnih knjižnic smo že omenili. Nastale so pri velikih
italijanskih univerzah in postale javne še pred zedinjenjem, ko so jih vlade posameznih državic, predvsem v 18. stoletju, sklenile narediti dostopne vsem obiskovalcem, ne glede na njihovo akademsko pripadnost. Ostale visokošolske
knjižnice, ki delujejo pod okriljem univerz, se razlikujejo med seboj po znanstvenih področjih, ki jih pokrivajo, in po funkcijah, ki jih opravljajo (inštitutske,
oddelčne, medoddelčne, fakultetne in univerzitetne). Ustanovitvenega zakona o
njihovem delovanju ni, razen Pravilnika 223/1909, ki priznava le njihov obstoj.
Kasneje so sicer omenjene v določilih o knjižničnem osebju na univerzah, ki
govore tudi o delovanju in organizaciji knjižnic univerz, in v Zakonu o avtonomiji univerz (9. 5. 1989, št. 168), ki obravnava tudi knjižnice.
Knjižnice univerz se delijo na dva osnovna tipa: področne knjižnice in skupne
knjižnice univerz. Področne knjižnice so knjižnice fakultet, medoddelčni centri,
pa tudi knjižnice posameznih oddelkov in inštitutov univerze. Skupne knjižnice
univerz pa so lahko takoimenovane knjižnice univerz (Biblioteca di Ateneo) (npr.
univerza v Trentu), ko v okviru univerze obstaja samo ena univerzitetna knjižnica
ali pa so to knjižnični sistemi univerz (Sistema bibliotecario di Ateneo) (npr. na univerzi v Bologni, Pisi, Torinu), ko v okviru univerze deluje osrednja univerzitetna
knjižnica, ki nadzoruje vse knjižnice, ki pripadajo fakultetam, združenim v univerzo. Knjižnični sistemi univerz so avtonomni centri in prejemajo sredstva
upravnega odbora ter prispevke študentov .
Že nekaj časa potekajo razprave o nujnosti in možnosti združevanja državnih
univerzitetnih knjižnic z univerzitetnimi upravami. Toda to bi bilo težko izvedljivo, saj so državne univerzitetne knjižnice v nekaterih mestih prevzele tudi
funkcijo pravih mestnih knjižnic in so prejemale pokrajinske obvezne izvode, ki
so jih pošiljali tiskarji na osnovi zakona o obvezni izročitvi tiskanih del. Novi
Pravilnik o državnih javnih knjižnicah (D.P.R. 5. 7. 1995, št. 417) sicer nakazuje
smer in možnost sodelovanja, ko v drugem členu pravi, da naj državne univerzitetne knjižnice sodelujejo z univerzami na področju nabave in knjižničnih storitev na načine, ki so zanje najbolj primerni.
Z naraščanjem števila italijanskih univerz se je seveda znatno povečalo tudi obseg
knjižničnih zbirk, povečalo se je število uporabnikov ter njihovih potreb po informacijskih virih za študij in raziskovanje. V zadnjih letih smo priča izboljšanju
kakovosti storitev, ki jo lahko pripišemo večji osveščenosti in razumevanju
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akademskih oblasti, znatnejšim finančnim investicijam in predvsem povečanju
števila bibliotekarjev z vedno bolj specifičnim tehničnim in strokovnim znanjem
(Montecchi in Venuda, 1997).

4.3

Šolske knjižnice

Šolske knjižnice so interne knjižnice osnovnih in srednjih šol, namenjene učencem za doseganje učnih ciljev in učiteljem za njihovo strokovno izpopolnjevanje.
V Italiji ne obstaja zakonski okvir, ki bi celovito urejal organiziranost, delovanje
in financiranje šolskih knjižnic, ampak se razcepljeno in nepopolno omenjajo
celo v ministrskih odredbah, metodoloških in organizacijskih indikacijah (Fasano, 1998). Prve omembe šolskih knjižnic zasledimo že pred zedinjenjem Italije
v zakonu iz leta 1859. Sledi že večkrat citirani kraljevi dekret R. D. 223/1909, ki
je med drugimi priznal tudi obstoj knjižnic srednjih šol, ter zakonski dekret
D. Lgt. 2. 9. 1917, št. 1521 o ustanavljanju knjižnic v osnovnih šolah. Predvidel
je knjižnico za učence v vsakem razredu osnovne šole (razen prvega) in šolsko
knjižnico s priključeno ljudsko knjižnico. To je bilo zasilno določilo, ki je poskušalo rešiti problem javnih lokalnih knjižnic z ljudskimi knjižnicami,
priključenimi k šolskim (Traniello, 1999). Obe knjižnici sta bili pod pristojnostjo občine (ki ji je takrat pripadalo osnovnošolsko izobraževanje) in prepuščeni
nadzoru in odgovornosti posameznega učitelja. Danes je ta predpis popolnoma
zastarel, predvsem zaradi drugačne organiziranosti šolskega sistema, in je nepomemben za ljudske knjižnice. Kraljevi dekret R. D. št. 965, ki je bil sprejet 30. 4.
1924, pa je vnesel v srednje šole razločevanje med šolskimi knjižnicami za učence
in knjižnicami za profesorje, ki lahko v krajih, kjer ni druge javne knjižnice, prevzamejo tudi njeno vlogo.
V teh številnih dekretih ne zasledimo nobenega normativa glede upravljanja, nalog
in izobrazbe zaposlenih v šolskih knjižnicah, razen odloka D. P. R. 417/1974, ki
pa »… ni vreden nobenega resnega upoštevanja« (Traniello, 1999, str. 42), in zaradi zdravstvenih razlogov dopušča zaposlovanje šolskega osebja, nesposobnega
za opravljanje svojih nalog, na druga delovna mesta. Med slednjimi je predvideno tudi vodenje in urejanje šolske knjižnice. V nadaljnjih letih so to vprašanje
reševali različni zakonski predlogi, a je do današnjih dni ostalo nerešeno. Omenili bi zakonske predloge iz leta 1983/555 o novih profesionalnih likih v šolski
knjižnici: o šolskem učitelju knjižničarju in asistentu v knjižnici, O. M. 1989/
282, ki je uvedel funkcijo koordinatorja knjižničnih storitev, in C. M. 1995/105,
ki omenja potrebo po zaposlovanju specializiranega šolskega knjižničnega osebja
za spodbujanje branja.
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Novi didaktični programi za osnovno šolo (D. P. R. 12. 2. 1985, št. 1049) predvidevajo uporabo razredne knjižnice, knjižnice šolskega zavoda (ali knjižnico vseh
šolskih ustanov) in splošne knjižnice. Večina osnovnih šol nima običajne šolske
knjižnice, ampak obstajajo po razredih posamezne zbirke knjig (razredne
knjižnice), ki služijo neposredno učnemu procesu. Omejenemu številu uporabnikov (en razred, približno 25 učencev) je na razpolago omejeno število knjig.
Razredne knjižnice so nastale iz praktičnih razlogov uporabe in zadovoljujejo
potrebo po stalni in neposredni bližini knjige (Panzeri, 1994), vendar pa imajo
takšne knjižnice oz. knjižnične zbirke veliko pomanjkljivosti (Brambilla, 1985).
Zaradi pomanjkljivega strokovnega vodenja razrednih knjižnic in izdelave bibliografskih pomagal (inventarne knjige, avtorski, predmetni katalog itd.), ki je
posledica zaposlovanja neustreznih kadrov, prihaja do nenadzorovanega zapravljanja sredstev, nepotrebnih dvojnic, izginjanja knjig in kopičenja izrabljenega
gradiva.
Knjižnice v srednjih šolah pokrivajo s svojim gradivom širša znanstvena in
kulturna področja, zato ne pridejo več v poštev razredne knjižnice, ampak centralne ali oddelčne šolske knjižnice.
Brambilla (cv: Panzeri, 1994) opozarja, da so za izboljšanje položaja šolskih
knjižnic pomembna predvsem ustrezna finančna sredstva za sistematično nabavo knjig in zaposlitev ustreznega osebja, to je šolskega knjižničarja. »To sta osnovna pogoja za normalno delovanje šolskih knjižnic in njihova uresničitev je najprepričljivejši dokaz priznavanja koristnosti šolskih knjižnic.« (prav tam, str. 8)

4.4

Specialne knjižnice

Specialne knjižnice so knjižnice javnih ali zasebnih družb, raznih organizacij in
zavodov. Naloge teh knjižnic so vezane na dejavnost, potrebe in namen matičnih
ustanov, v katerih delujejo. Dokumentirajo in hranijo posebno gradivo in služijo
posebnim skupinam uporabnikov. Serrai (1995) opozarja na pogosto (in napačno) zamenjevanje pojmov specialne in specializirane knjižnice. Medtem ko zbirke
specializiranih knjižnic pokrivajo posamezna znanstvena področja in služijo
potrebam določene stroke ali področja študija, specialne knjižnice običajno delujejo znotraj raziskovalnih institucij, v gospodarskih ali industrijskih podjetjih,
upravnih in pravnih ustanovah itd. Že od svojih začetkov, nekje konec 19. stoletja, zbirajo in obdelujejo zlasti serijske publikacije, patente, razna poročila, torej
tisto zvrst publikacij, ki so se jim »običajne« knjižnice odrekle.
Specialne knjižnice obstajajo na vseh področjih znanosti. Vsaka univerzitetna
oz. visokošolska knjižnica je hkrati tudi specialna knjižnica za svoje področje.
Največji razvoj so doživele tiste specialne knjižnice, ki delujejo na področju
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znanosti in tehnologije. Seveda pa ne smemo pozabiti na kakovostne knjižne fonde
določenih glasbenih, arheoloških in verskih knjižnic, ki predstavljajo kulturno
premoženje izjemne vrednosti in pomembnosti (Carosella, 1992). Notranja organiziranost specialnih knjižnic in njihova odprtost tudi za zunanje uporabnike
je precej različna, njihovi fondi pa obsegajo od sto do nekaj milijonov bibliografskih enot.
Med specialnimi knjižnicami imajo državni status npr. Biblioteca medica statale
(Državna medicinska knjižnica) ali Biblioteca di archeologia e storia dell’arte (Knjižnica
arheologije in umetnostne zgodovine) pa tudi knjižnice ministrstev, predsedstva
in državnih organov (parlamenta, senata, sodišč itd). Pomembne knjižnice raziskovalnih in drugih javnih ustanov so npr. knjižnice Državnega sveta za znanstveno
raziskovanje (CNR), Višjega zdravstvenega inštituta, Državnega komiteja za raziskovanje in razvoj atomske energije in alternativnih energij (ENEA), Geološke
službe, Italijanskega združenja gospodarskih, kmečkih idr. zbornic. Tudi nekatere knjižnice industrijskih družb imajo bogate knjižnične zbirke in služijo kot vir
infomacij matičnim ustanovam. Odlikujejo se predvsem knjižnice kemijske in
farmacevtske industrije.
Posebej je potrebno omeniti knjižnice Državnega sveta za znanstveno raziskovanje (Consiglio nazionale delle ricerche - CNR). Mreža knjižnic je sestavljena iz velike centralne knjižnice s sedežem v Rimu, osemnajstih območnih knjižnic in iz
specializiranih knjižnic raziskovalnih inštitutov, ki dokumentirajo gradivo
svojega interesnega področja. V nekaterih primerih območne knjižnice na lokalnem nivoju opravljajo knjižnično dejavnost za enega ali več inštitutov. Knjižnice
Državnega sveta so usmerjene predvsem v nabavo serijskih publikacij, ki predstavljajo prevladujoč informacijski vir za delo raziskovalcev. V zadnjih letih
razvijajo in pospešujejo izkoriščanje novih tehnologij in informacijskih virov,
predvsem računalniških katalogov in drugih bibliografskih podatkovnih baz, pa
tudi medmrežno iskanje po podatkovnih zbirkah in zgoščenkah.
Centralna knjižnica CNR16 je državno središče za zbiranje in dostop do sive literature. Že od leta 1927 dalje prejema obvezni izvod znanstvenih in tehničnih
publikacij. Od leta 1991 je depozitna knjižnica Komisije evropske skupnosti.
Na razpolago ima preko milijon knjig in čez 10.000 naslovov serijskih publikacij, od tega 3.000 tekočih ter več kot sto podatkovnih baz.
Na pobudo Raziskovalnega inštituta o znanstvenem dokumentiranju in raziskovanju (Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica - ISRDS), ki deluje
v okviru CNR, je v sedemdesetih letih nastal Italijanski katalog periodike (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici - ACNP)17 . Katalog vsebuje bibliografske opise
16

http://www.bice.rm.cnr.it

17

Več o katalogu najdemo na spletni strani http://www.cib.unibo.it/cataloghi/infoACNP.html
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vseh periodičnih publikacij, ki jih hranijo italijanske knjižnice, in pokriva vsa
znanstvena področja. Od leta 1988 je omogočeno medmrežno poizvedovanje po
katalogu.

4.5

Splošne knjižnice

Delitev javnih18 knjižnic na državne in lokalne knjižnice je posebnost italijanskega knjižničnega sistema. Državne knjižnice sicer nosijo naziv »pubbliche«,
vendar ne ustrezajo sodobni »public library« v pravem smislu besede. Državna
javna knjižnica je v bistvu knjižnica pod okriljem države, ki je odprta za javnost,
opravlja pa predvsem naloge shranjevanja in varovanja knjižničnega gradiva
(Traniello, 1999, str. 17-18). Vlogo in naloge sodobnih splošnih knjižnic opravljajo lokalne knjižnice.
O splošnih knjižnicah lahko govorimo šele zadnjih trideset let. Najpomembnejše med njimi so predvsem občinske knjižnice. Predhodnice splošnih knjižnic so
bile ljudske knjižnice (občinske in šolske) ter v 19. in 20. stoletju tako imenovane mestne knjižnice (civiche), ki so bile samostojne in niso pripadale ne lokalnim
skupnostim ne kateri drugi mestni instituciji, ampak so bile že od svojih začetkov
tesno povezane s samim mestom.
Konec 19. stoletja so na pobudo združenj, posameznikov in tudi javnih oblasti
začele delovati potujoče knjižnice in čitalnice, ki so imele nalogo povečati število bralcev in poenostaviti dostop do knjig in časopisov. Za njimi so začele nastajati majhne knjižnice, usmerjene predvsem k nižjemu, delavskemu razredu,
običajno imenovane ljudske, ki so na začetku 20. stoletja pod okriljem Zveze
ljudskih knjižnic predstavljale prvo veliko nacionalno mrežo za javno branje.
Za obdobje med leti 1920 in 1930 je značilno pospešeno odpiranje mestnih
knjižnic v pokrajinskih središčih predvsem na jugu in na območjih, ki so bila do
tedaj kulturno zanemarjena. Začeli so razmišljati o radikalni prenovi ljudskih
knjižnic, ki naj bi postale knjižnice za vsakogar, odprte celotni skupnosti in pod
neposredno občinsko upravo, pa tudi vsaj približno primerljive z ameriškimi in
knjižnicami drugih razvitih evropskih držav. Na dejstvo, da se italijanske knjižnice
ukvarjajo predvsem s hranjenjem sicer bogatega knjižnega fonda, ne spodbujajo
pa k branju, sta opozarjala predvsem knjižničarja Ettore Fabietti in Luigi De
Gregori. Država je v želji po razširitvi modernih splošnih knjižnic z Zakonom
št. 393 leta 1941 odredila, da se mora v vsakem pokrajinskem središču, kjer ni

18

Kot javne knjižnice pojmujemo na tem mestu tiste, ki delujejo kot javne ustanove, torej odprte za
javnost in financirane iz javnih sredstev.
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državne ali lokalne knjižnice, odpreti knjižnica z ustreznim osebjem, prostori in
opremo ter primernimi dotacijami za nabavo sodobnega knjižničnega gradiva.
Te najugodnejše trenutke za širjenje modernih knjižnic pa je prekinila druga svetovna vojna. Takoj po vojni se je ob pobudi, da bi obnovili številne v bombardiranjih uničene knjižnice, ponovno prebudila ideja o splošnih knjižnicah za vse
državljane nove demokratične Italije. Vendar do začetka sedemdesetih let ne
moremo govoriti, kljub porabljeni energiji in denarju, o uresničitvi knjižničnega
sistema, ki bi zagotavljal enakomerno razširjenost splošnih knjižnic po celotnem državnem ozemlju (Montecchi in Venuda, 1997). Po letu 1970 sta dve pomembni novosti spremenili vodenje in upravljanje knjižnic - ustanovitev Ministrstva za kulturno dediščino in dejanska uresničitev Ustavnega zakona (členov
117 in 118), ki pripisuje deželam kompetentnost nad knjižnicami lokalnih skupnosti ter jo razširja še na knjižnice lokalnega interesa, to je na knjižnice, ki pripadajo tudi drugim ustanovam ter opravljajo naloge splošnih knjižnic.
Danes opravljajo funkcije splošnih knjižnic predvsem občinske in mestne
knjižnice, knjižnice javnega branja, centri javnega branja itd. Splošne knjižnice
pripadajo lokalnim skupnostim, ki jih upravljajo in financirajo. Na področjih,
kjer ni splošnih knjižnic, prevzemajo njihove naloge državne javne knjižnice.
Vlogo splošne knjižnice opravlja npr. državna knjižnica Isontina v Gorici, kjer
so del knjižnice preuredili v center javnega branja in knjige postavili v prosti
pristop.

5

Izobrazba strokovnih delavcev v italijanskih
knjižnicah in njihovo zaposlovanje

5.1

Predpisi in strokovna priporočila

Strokovni delavci, ki so zaposleni v italijanskih knjižnicah, imajo univerzitetno
ali srednješolsko izobrazbo, zahtevnost strokovnih del, ki jih opravljajo, pa je
odvisna od vrste in velikosti knjižnic.
Strokovno združenje italijanskih knjižnic (Associazione italiana biblioteche) že nekaj
desetletij poudarja, da je za uspešno delovanje knjižnic, razvoj knjižničarskega
poklica in razumevanje njegovega poslanstva v družbi, ključnega pomena zaposlovanje ustrezno izobraženih knjižničarskih delavcev, vendar, kot poudarja Traniello (1999, str. 66), na nacionalnem nivoju še vedno niso natančno določeni
pogoji za opravljanje knjižničarskega poklica, ki bi lahko bili v pomoč sestavljalcem deželnih zakonodaj in pravilnikov za posamezne tipe knjižnic.
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V deželnih zakonih se je uveljavilo pravilo, da morajo v splošnih knjižnicah
delovati strokovno usposobljeni delavci z univerzitetno izobrazbo (bibliotecario)
in kot njihovi pomočniki delavci s srednješolsko izobrazbo (assistente di biblioteca). Pri odločanju ali bo vodstvo knjižnice zaupano knjižničarju z univerzitetno
izobrazbo ali knjižničarju s srednješolsko izobrazbo upoštevajo število prebivalcev na območju, kjer deluje knjižnica (prav tam, str. 67)19 .
V 12. členu Predpisa o zaposlenih na univerzah (L. R. 29. 1. 1986, št. 23) sta z
državnim zakonom določeni le dve vrsti delovnih mest za knjižničarje, in sicer
za vodilne delavce univerzitetnih knjižnic. To sta: koordinator knjižnice (coordinatore di biblioteca) - za vodenje področnih univerzitetnih oz. knjižnic fakultet,
univerzitetnih oddelkov in inštitutov, in glavni koordinator (coordinatore generale)
- za vodenje knjižničnega sistema univerze (Traniello, 1999, str. 107). Pojasnila o
potrebni strokovni kvalifikaciji za omenjeni delovni mesti predpis ne vsebuje20 .
Za zaposlene v specialnih knjižnicah in dokumentacijskih centrih lahko najdemo le priporočila, in sicer v publikaciji o delu specialnih knjižnic in dokumentacijskih centrov (Documentazione …, 1992), ki navaja kot najbolj primerno univerzitetno izobrazbo. Študijska smer ni omenjena. Sprejemljiva je tudi srednješolska izobrazba, če ima kandidat po maturi opravljen še najmanj enoletni tečaj
bibliotekarstva in dokumentalistike. Za obe stopnji izobrazbe je zaželeno, da ima
delavec tudi strokovno znanje s področja, za katerega bo opravljal dokumentacijsko delo.

5.2

Zaposlovanje knjižničnih delavcev

Knjižnice v Italiji niso samostojne pravne osebe (pripadajo različnim javnim ali
zasebnim ustanovam in organizacijam), zato odločanje o kadrovski politiki ni v
njihovi pristojnosti. Zaposlovanje v knjižnicah, v katerih imajo zaposleni status
javnih uslužbencev, poteka preko javnih natečajev (concorsi pubblici) za določena
delovna mesta in na podlagi uspešno opravljenih pisnih in/ali ustnih preizkusov

19

Vse deželne zakonodaje vsebujejo določila glede osebja v knjižnicah, ki delujejo pod njihovo upravo. Določila so lahko splošna ali pa so podrobneje razdelana. Primer zelo podrobno sestavljenih
pravil je deželna zakonodaja Lombardije. Jasno je določeno, da morajo imeti strokovni delavci
knjižnic univerzitetno ali srednješolsko izobrazbo. V občinah z nad 10.000 prebivalci je upravljanje in vodenje knjižnice dodeljeno knjižničarju z univerzitetno izobrazbo, v občinah s 5.000 do
10.000 prebivalci knjižničarju s srednješolsko izobrazbo, v občinah, kjer je manj kot 5.000 prebivalcev, pa knjižničarju s srednješolsko izobrazbo za polovičen delovni čas.

20

V pogovorih s knjižničarji iz Milj in Trsta smo izvedeli, da zaposlujejo strokovne delavce s srednješolsko in univerzitetno izobrazbo in da se le v posameznih primerih zahteva formalna izobrazba s področja bibliotekarstva, vendar tega nismo preverjali.
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strokovnega znanja in sposobnosti kandidatov, ki se prijavijo na posamezni
natečaj. Znanje ocenjuje natečajna komisija, v kateri so prisotni tudi strokovnjaki
iz knjižničarske stroke21. Zakonska določila o zaposlovanju v javnih knjižnicah
v Italiji tako omogočajo enakopraven dostop do delovnih mest in enake pogoje
za vse, ki se prijavijo na natečaj, ter zagotavljajo izbiro kandidata, ki je strokovno najbolj usposobljen za opravljanje nalog razpisanega delovnega mesta.
Takšen način zaposlovanja v javnem sektorju je predpisan v 97. členu italijanske
ustave. Veljavni predpisi, ki urejajo pogoje zaposlovanja, razpisov in izpeljave
javnih natečajev, pa so bili sprejeti leta 1994 (dekret D. P. R. 9. 5. 1994, št. 487).
Natečaje razpisujejo državni organi ali državne službe (ministrstva, univerze …)
in uprave lokalnih skupnosti, tj. dežel, provinc in občin. Razpisi izidejo v državnih
oz. deželnih uradnih listih. Natečajni pogoji se razlikujejo glede na zahtevnost
razpisanega delovnega mesta (Piccini in Drago, 1998).
Za zaposlovanje ustreznega kadra in kvalitetno delo v knjižnicah je pomembna
tudi vzpostavitev uradnega seznama (registra) ustrezno strokovno usposobljenih
knjižničarjev pri strokovnem združenju italijanskih knjižnic, čeprav za delodajalce upoštevanje priporočil stroke zaenkrat žal še ni obvezujoče.

5.3

Prostovoljno delo v knjižnicah

Podobno kot v Sloveniji se tudi italijanski knjižničarji srečujejo s problematiko
preobremenjenosti zaradi premajhnega števila zaposlenih. Zavzemajo se za analizo storitev in del v knjižnicah in izdelavo standardov, ki bi jasno določali, kateri profili delavcev so potrebni za delo v posameznih vrstah knjižnic, da bi te
uspešno opravljale vse svoje naloge (Quanto …, 1994, str. 13). Da pa bi knjižnice
vendarle zmogle ponuditi uporabnikom vsaj nekatere dodatne storitve, zaposlujejo skoraj v vseh knjižnicah tudi prostovoljce. Knjižničar Carlo Revelli je na
konferenci o prostovoljnem delu22 v ustanovah, ki skrbijo za varovanje in posredovanje kulturnih dobrin, poudaril, da je v splošnih knjižnicah pomoč prostovoljcev dobrodošla na različnih področjih. Vključujejo se namreč lahko v
posebne dejavnosti knjižnic, kot so promocija literature, sožitje lokalnih prebivalcev z etničnimi manjšinami, predstavljanje pomena lokalne kulturne dediščine,
pomagajo pri uresničevanju pobud, ki bi bile sicer neuresničljive (npr. izposoja

21

Med knjižničarji nismo zasledili veliko pripomb glede načina zaposlovanja, so pa nezadovoljni
zaradi tega, ker ne obstajajo enotni predpisi glede zahtevane izobrazbe za posamezna delovna mesta
in ker diplomanti študijskih programov s področja bibliotekarstva in arhivistike na natečajih
nimajo prednosti pred diplomanti ostalih družboslovnih študijev.

22

Conferenza regionale su volontariato e beni culturali, 10. 1. 2001, Lucca - Toscana.
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na domu); nenazadnje je njihova pomoč dobrodošla tudi pri daljšem obratovalnem času knjižnic za uporabnike. Poleg tega je prostovoljno delo kot oblika sodelovanja prebivalstva s knjižnicami zelo pomemben člen vključevanja knjižnic
v družbeno okolje (Turbanti, 2001). Strokovna znanja s področja dela v knjižnicah
si prostovoljci lahko pridobijo na brezplačnih strokovnih tečajih, ki jih organizirajo lokalne upravne službe, ki skrbijo za knjižnice.

6

Izobraževanje italijanskih knjižničarjev

Organizacija italijanskega visokošolskega izobraževanja je splet dolgoletne tradicije in sprememb, ki so nastale ob njegovem usklajevanju s smernicami Evropske unije in potrebami na delovnem trgu t. i. informacijske družbe. Eden prvih
mejnikov je bil sprejem deklaracije za podporo enotnemu razvoju visokega
šolstva v Evropi, ki so jo 25. maja 1998 v Parizu23 podpisali ministri Francije,
Nemčije, Velike Britanije in Italije in je znana pod imenom Sorbonska deklaracija. Sledila ji je ravno tako pomembna mednarodna deklaracija24 , ki so jo leta
1999 na simpoziju v Bologni podpisali predstavniki evropskih ministrstev za
visokošolsko izobraževanje iz 29 evropskih držav in govori o konkretnih
možnostih sodelovanja na tem področju (Petrucciani, 2001). Sodelovanje temelji
na spoštovanju različnosti kultur, jezikov, izobraževalnih sistemov in na priznavanju avtonomnosti univerz. Med osnovne točke skupnega razvoja pa so uvrstili
dvostopenjsko obliko univerzitetnega študija, kreditni sistem in prost prehod
študentov ter učiteljev med visokošolskimi ustanovami evropskih držav podpisnic deklaracij (De Bernardi, Lanzoni in Winters, 2001).
Leta 2000 je bil v Lizboni potrjen tudi sporazum o meddržavnem priznavanju
akademskih nazivov. Od novembra 1999 do novembra 2000 je italijansko Ministrstvo za univerze in znanstveno raziskovanje izdalo tri ministrske odloke (o
avtonomiji univerz pri sestavljanju študijskih programov in o določanju katego-

23

Italijanski naziv deklaracije se glasi: L‘armonizzazione dell´architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa.

24

Lo spazio europeo dell´istruzione superiore je naziv deklaracije v italijanskem jeziku.
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rij za znanstvene discipline25 , ki se poučujejo na prvi oziroma drugi stopnji univerzitetnega izobraževanja)26 (Petrucciani, 2001, str. 146).
Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije in uvajanje informacijskih
ved v izobraževalne programe za knjižničarje je v svetu povzročil spreminjanje
nazivov študijskih programov in izobraževalnih ustanov na področju bibliotekarstva. Kot navajata Šauperl in Saye (2000, str. 118), v ZDA večina ustanov že od
konca sedemdesetih let v svoje nazive dodaja besedo »informacija«. Nekatere se
odločijo tudi za popolno opustitev termina knjižnica ali bibliotekarstvo. Tem
težnjam sledijo tudi izobraževalne ustanove v Evropi. Italija omenjenim spremembam ni sledila in ohranja tradicionalne nazive študija. Knjižničar in informacijski strokovnjak sta v Italiji ločena poklica, in tudi izobraževanje zanju poteka
po ločenih študijskih programih. Študijski programi za knjižničarje so izrazito
humanistično in kulturno usmerjeni, informacijska znanja pa naj bi predstavljala sodoben pripomoček pri tradicionalnih oblikah dela v knjižnicah in pri
razvijanju novih oblik dela.
Strokovni delavci italijanskih knjižnic s srednjo izobrazbo pridobivajo znanja
za delo v knjižnicah na različnih izobraževalnih tečajih, ki jih organizirajo državne
ali deželne upravne službe, zadolžene za knjižnice27 , ali pa ustanove, ki imajo
za to ustrezno dovoljenje28 . Univerzitetno izobrazbo pa si lahko knjižničarji
pridobijo na 31 fakultetah po različnih deželah Italije, ki trenutno ponujajo 45
študijskih programov, in sicer 33 za prvo stopnjo univerzitetnega izobraževanja
in 12 za drugo stopnjo. Organiziranje univerzitetnega izobraževanja na dveh stop-

25

Določanje kategorij je seznam klasifikacij znanj, ki se poučujejo ali pa bi se lahko poučevala na
italijanskih univerzah. Sorodne študijske smeri so razvrščene v skupne kategorije označene s številkami in zanje veljajo nacionalno določena pravila, ki jih morajo upoštevati univerze in fakultete ob ustanavljanju študijskih programov in določanju predmetnikov. Tako je do neke mere
avtonomija univerz usmerjena, ker želijo zagotoviti enotnost izobraževalnih ciljev in enotno pravno veljavo pridobljenih strokovnih nazivov istih študijskih programov na različnih univerzah.
Trenutno so študijske smeri za prvo stopnjo univerzitetne izobrazbe razvrščene v 42 kategorij, za
drugo stopnjo pa v 104 kategorije. Pravilnik o kategorijah določa, da lahko univerze po triletnem
obdobju od sprejetja, torej z letom 2003, predlagajo tako spremembe kategorij kot tudi ustanavljanje
novih kategorij in tako sledijo razvoju znanosti in družbe ter potrebam delovnega tržišča.26
Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, D. M. 3. 11. 1999, n. 509, Determinazione delle classi delle lauree universitarie, D. M. 4. 8. 2000 in Determinazione delle classi delle
lauree specialistiche, D. M. 28. 11. 2000.

27

Deželni uradi, ki so odgovorni za knjižnice, redno organizirajo tečaje za izpopolnjevanje znanja
zaposlenih v splošnih knjižnicah, vendar se jih praviloma lahko udeležujejo tudi knjižničarji iz
drugih vrst knjižnic na območju dežele. Odbor za kulturo dežele Veneto je npr. v letu 2001 pripravil v različnih krajih 9 izobraževalnih seminarjev za knjižničarje iz različnih vrst knjižnic, da bi
izboljšali in posodobili znanje zaposlenih v knjižnicah in s tem tudi storitve za uporabnike.

28

Med ustanovami, ki organizirajo eno-ali dvoletno izpopolnjevanje s področja bibliotekarstva in
dokumentalistike za srednješolce z maturo, je zelo priznana deželna šola za socialne delavce v
Brescii v Lombardiji (Scuola regionale per operatori sociali di Brescia). Zaključna spričevala
tečajev imajo državno veljavo.
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njah (t. i. model 3+2) 29 je posledica visokošolske reforme, ki je bila vpeljana v
študijskem letu 2001/2002.
Knjižničarstvo je v kategorijah univerzitetnih programov prve stopnje razdeljeno
v kategorijo številka 13 z nazivom vede o kulturnih dobrinah (Scienze dei beni
culturali), v okviru katere lahko univerze pripravijo študijske programe in usmeritve za posamezne discipline, ki se ukvarjajo z varovanjem in/ali ustvarjanjem
ter posredovanjem arheoloških, arhivskih in knjižničnih, gledaliških, glasbenih
in kinematografskih, umetnostnozgodovinskih ter krajinskih in okoljskih kulturnih dobrin. Študij v okviru ved o kulturnih dobrinah je izrazito humanistično
in kulturno usmerjen. Predmetnik obsega splošna znanja s področja zgodovinskih ved in književnosti, specialna znanja iz posameznih disciplin v okviru kulturnih ved, zakonodajo o kulturnih dobrinah, najmanj en tuj jezik in informacijska znanja. Kolikšno bo razmerje med predmeti z zgodovinsko-humanistično
usmeritvijo in informacijskimi znanji, je odvisno od programa posamezne univerze oziroma fakultete. Tudi poimenovanje študijskih programov je na posameznih univerzah lahko različno, jasno pa mora biti, v katero kategorijo spadajo
(De Mauro in De Renzo, 2001). Knjižničarji se izobražujejo skupaj z arhivisti.
Univerze se samostojno odločijo ali bodo za arhiviste in knjižničarje izvajale le
skupni študijski program ali pa ga bodo razdelile v dve študijski smeri s skupnimi in samostojnimi predmeti.
Kategorije za drugo stopnjo univerzitetnega študija so bolj natančno določene.
Bibliotekarstvo in arhivistika sta skupaj uvrščena v samostojno kategorijo številka 5/S, poimenovano arhivistika in bibliotekarstvo (Archivistica e biblioteconomia). Na drugi stopnji univerzitetnega študija so v predmetnik vključena tudi
znanja s področja organizacije, načrtovanja in vodenja knjižnic in knjižničnih
sistemov ter raziskovalno delo na področju bibliotekarstva.
Povezovanje študija arhivistike in bibliotekarstva temelji na nekaterih njunih
skupnih izhodiščih. Stični točki bibliotekarstva in arhivistike sta predvsem zbiranje in posredovanje gradiva, ki predstavlja kulturno dediščino, in prizadevanja
za ohranjanje in restavriranje te dediščine (Urbanija, 1999, str. 157). Južnič (2000)
dodaja k temu še uporabo informacijske tehnologije pri organizaciji, obdelavi in
posredovanju gradiva. Arhivisti in bibliotekarji morajo skrbeti za tradicionalne,

29

Dvostopenjski univerzitetni sistem, v Italiji splošno poimenovan kot sistem 3 + 2, je dodiplomski
univerzitetni študij, razdeljen na dve stopnji. Prva stopnja, na kateri pridobi študent splošno kulturno
in strokovno izobrazbo na določenem strokovnem področju in osnovno univerzitetno znanje za
nadaljevanje študija, traja tri leta. Druga stopnja je nekakšna specializacija prve stopnje študija,
ki traja dve leti. Študent znanje poglablja in pridobi specifično strokovno usposobljenost ter možnost
zaposlitve na zahtevnejših področjih dela. Trenutno so na mnogih fakultetah študijski programi
za drugo stopnjo univerzitetnega izobraževanja šele v fazi nastajanja in oblikovanja učnih načrtov. Podiplomski študij za pridobitev magisterija je možen tako po prvi (magisterij prve stopnje)
kot po drugi stopnji univerzitetnega študija (magisterij druge stopnje).
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tj. tiskane vire in sodobne digitalizirane elektronske zapise, zato morajo obvladati informacijske sisteme za shranjevanje in iskanje informacij, oblikovanje in
uporabo baz podatkov, poznati morajo računalniška omrežja in telekomunikacije. Tako arhivisti kot bibliotekarji morajo imeti širok razpon znanj in sposobnosti, razumeti morajo pomen dokumentov in njihove medsebojne povezave pa
tudi kako te dokumente digitalizirati in omogočiti dostop do njih prek elektronskih mrež (Južnič, 2000, str. 81).
Podiplomski študij bibliotekarstva predstavljajo študijski programi za pridobitev magisterija, specializacije ali doktorata znanosti. Visokošolska reforma je
dala novo veljavo podiplomskemu študiju, ki se zaključi z magisterijem, in
omogoča poleg poglabljanja v stroko in specializacije za zahtevna strokovna dela
tudi hitro pridobitev strokovnega naziva. Magisterij je možno pridobiti po prvi
in/ali drugi stopnji univerzitetnega študija. Izobraževanje traja eno do dve leti.
Študij organizirajo posamezne fakultete ali pa združenja fakultet, pogosto v povezavi z visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami držav Evropske unije.
Večina magistrskih programov se bo izvajala tudi kot študij na daljavo. Pridobitev ostalih dveh podiplomskih nazivov (specialist in doktor znanosti) je možna
le po zaključku druge stopnje dodiplomskega univerzitetnega izobraževanja.
Italijanski knjižničarji, predvsem pa strokovno združenje italijanskih knjižnic,
si že leta prizadevajo za samostojen in posodobljen formalni študij bibliotekarstva, zato so mnenja o tem, kaj je reforma visokošolskega izobraževanja prinesla knjižničarjem, različna, vendar je, kot pravi Petrucciani (2001, str. 146), razveseljivo dejstvo, da je bibliotekarstvo v okviru visokošolskih programov prvič
omenjeno kot znanstvena veda, pa čeprav je združeno z arhivistiko, in dodaja, da
je ob sprejetju dvostopenjskega univerzitetnega študija z vidika stroke potrebno
doseči, da bo prva stopnja univerzitetnega študija za strokovne knjižničarske
delavce priznana kot osnovna (najnižja) zahtevana izobrazba za opravljanje strokovnih del v knjižnici. Specialistična diploma druge stopnje pa bi morala biti
naziv, ki se zahteva za odgovornejša delovna mesta v knjižnici, za katera so potrebna posebna strokovna znanja in sposobnosti, in sicer s področja organizacije, upravljanja in nadzorovanja (prav tam, str. 153).

7

Sklepne misli

Italijanske knjižnice se ne razlikujejo od naših po osnovnih nalogah in funkcijah,
tipih uporabnikov in značilnostih zbirk, razlike pa opazimo pri njihovi organizaciji, saj na organiziranost in delovanje knjižnic in knjižničnega sistema posamezne države bistveno vplivajo zgodovinska dejstva, geografske značilnosti, število
prebivalcev, gospodarska razvitost ter družbeno-politični sistem. Najpomemb-
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nejši vpliv na organizacijo italijanskih knjižnic ima upravna razdelitev Italije na
dežele, s čimer je povezana tudi decentralizacija njenega knjižničnega sistema.
Zanimiv in razmisleka vreden je italijanski pristop h klasificiranju posameznih
tipov knjižnic. Knjižnic ne ločujejo togo po tipih, ampak zagovarjajo mnenje, da
posamezni tipi knjižnic izvršujejo naloge in funkcije več tipov knjižnic hkrati.
Nacionalne knjižnice opravljajo tudi naloge zgodovinske, splošne, univerzitetne, šolske, specializirane in drugih knjižnic. Državne univerzitetne knjižnice
opravljajo v krajih, kjer ni druge splošne knjižnice, tudi naloge splošne knjižnice.
V preteklosti so prejemale tudi obvezni izvod. Šolske knjižnice pa se ponekod
(npr. v Modeni in Foggi) odpirajo navzven in ponujajo svoje storitve vsem prebivalcem neke skupnosti (Brambilla, 1985). Drugje pa v splošnih knjižnicah predstavljajo visok odstotek uporabnikov predvsem otroci in mladostniki v letih
šolanja in le-te nadomeščajo šolske knjižnice, ki niso sposobne ponuditi učencem dovolj gradiva za učenje in študij. Pojavlja se tudi nov tip knjižnice - zgodovinska knjižnica, ki zajema knjižnice, ki hranijo bogate zbirke kodeksov (npr.
Medicea Laurenziana iz Firenc).
Država je prevzela skrbništvo in varstvo nad umetnostnozgodovinsko dediščino, ki predstavlja za narod neprecenljivo vrednost in zajema tudi knjižne zbirke.
Za knjižnice skrbijo v okviru Ministrstva za kulturno dediščino tri samostojne
ustanove - Centralni inštitut za enoten katalog italijanskih knjižnic in bibliografske podatke, Centralni inštitut za patologijo knjig in Agencija za spremljanje
mednarodnih programov za področje knjižnic. Prvi, ki ima sedež v Rimu v isti
stavbi kot osrednja nacionalna knjižnica, je nasledil leta 1951 ustanovljen Nacionalni center za vzajemni katalog italijanskih knjižnic in skrbi za enotno in
usklajeno katalogizacijo in dokumentacijo, za bibliografske podatke ter sodeluje
s tujimi bibliografskimi ustanovami. Centralni inštitut za patologijo knjig se
ukvarja z restavriranjem in konserviranjem knjižnega premoženja, Agencija za
spremljanje mednarodnih programov pa zasleduje in se vključuje v mednarodne projekte. Da toliko ustanov bedi nad knjižnicami, gre pripisati tudi dejstvu,
da je italijanskih knjižnic po številu več kot pri nas. Po raziskavi iz leta 1993
(Quanto …, 1994), v kateri so bila izvzeta velika glavna mesta, deluje v Italiji kar
5.107 lokalnih javnih (splošnih) knjižnic.
Struktura zaposlenih v italijanskih in slovenskih knjižnicah se bistveno ne
razlikuje. Glede na vrsto knjižnice in zahtevnost strokovnih del zaposlujejo strokovne delavce tako s srednjo kot z univerzitetno izobrazbo. Zanimiva in posnemanja vredna se nama zdi trditev, da je zaposlovanje prostovoljcev oblika sodelovanja knjižnic s prebivalci in način vključevanja knjižnic v družbeno okolje.
Zaposlovanje v italijanskih knjižnicah, kjer imajo zaposleni status javnih
uslužbencev, poteka po načelu javnih natečajev in preverjanju strokovne usposobljenosti za določeno delovno mesto. Natečaje razpišejo državni organi in
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ustanove ter uprave lokalnih skupnosti, ki jim knjižnice pripadajo. Izbirni postopek obsega pregled dokazil (o izobrazbi, delovnih izkušnjah …), ki so zahtevana v razpisu natečaja, ter pisno in/ali ustno preverjanje znanj s področja bibliotekarstva. Opravi ga natečajna komisija, katere član mora biti tudi predstavnik bibliotekarske stroke. V Sloveniji izbirni postopek kandidata za določeno
delovno mesto, na podlagi dokazil zahtevanih v razpisu delovnega mesta in ustnega
razgovora, opravi predstojnik knjižnice, če je ta samostojna pravna oseba (splošne knjižnice), ali predstojnik ustanove, zavoda …, v sklopu katerega deluje
knjižnica. Strokovna znanja in usposobljenost zaposlenih v knjižnicah za samostojno opravljanje strokovnih knjižničarskih del pa se preveri z bibliotekarskim
strokovnim izpitom po opravljenem pripravništvu ali predpisani dobi usposabljanja v knjižnici. Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/2001) v 39. členu
navaja, da morajo opraviti bibliotekarski izpit vsi strokovni delavci knjižnic, ki
izvajajo javno službo.
V italijanski strokovni javnosti vse bolj prevladuje mnenje, da knjižnična dejavnost danes potrebuje univerzitetno izobražen kader (Petrucciani, 2001), zato je
pričakovati, da bodo v nekaj letih večino strokovnih del v knjižnicah opravljali
univerzitetno izobraženi kadri, vse večjo veljavo pa bo imel tudi podiplomski
študij.
Podobnost univerzitetnih študijev s področja bibliotekarstva v Sloveniji in Italiji se kaže v humanistični usmerjenosti študijskih programov in v tem, da ne
poznata nevladnega preverjanja kvalitete izobraževalnih ustanov in študijskih
programov (t. i. akreditacija), kar pomeni, da strokovna združenja nimajo vpliva
na formalno izobraževanje knjižničarjev. Nekateri italijanski knjižničarji kritizirajo izključno humanistično usmerjenost izobraževanja knjižničarjev v času
informacijske družbe. Mnenja drugih pa se ujemajo s trditvijo Žnideršiča, ki pravi:
»Izobrazbeni profil bibliotekarja mora biti tako širok, da bo zadostil tako zahtevam sodobne računalniške tehnologije kot tudi humanistični tradiciji poklica.«
(1999, str. 21) Italijanski sistem visokega šolstva je primerljiv s sodobnimi evropskimi priporočili, a tudi vpet v svoje kulturno in družbeno okolje in ohranja na
področju izobraževanja svoje posebnosti. Bibliotekarstvo že po tradiciji spada
na področje humanistike in kulture, kjer v italijanskem šolskem sistemu tudi
ostaja.
Zaključimo lahko, da je razvoj knjižnic in knjižničnega sistema v Italiji usmerjen v prihodnost, ki jo prinaša razvoj informacijske tehnologije in proces globalizacije. Uspešno se prilagajajo mednarodnemu razvoju knjižnic in evropskim
standardom, ob tem pa v skladu z dogovori o spoštovanju različnosti kultur,
jezikov in izobraževalnih sistemov v skupnem razvoju držav v združeni Evropi
te tudi ohranjajo.
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