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Izvleček
Članek prikazuje uporabo elektronskih informacijskih virov v vladnih knjižnicah.
Navaja opredelitev vladnih knjižnic in elektronskih publikacij. Na vzorcu vladnih
knjižnic je bilo raziskano, kakšno je stanje glede uporabe elektronskih informacijskih
virov v vladnih knjižnicah. Na osnovi izvedenih intervjujev v petih vladnih knjižnicah
ugotavljamo, da v obiskanih vladnih knjižnicah o uporabi elektronskih informacijskih
virov v večini ne razmišljajo. To, kar imajo in uporabljajo, se jim zdi samoumevno.
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Abstract
The article presents the use of electronic information resources in government libraries in Slovenia. It starts with the definition of government libraries and electronic
publications. On a selected sample of government libraries, the state of the usage of
electronic information resources in government libraries was studied. On the basis of
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interviews, carried out in five government libraries, it was established that government libraries mostly do not focus on, or even think about, the use of electronic information resources. What they have and use seems self-evident to them.
Keywords: special libraries, government libraries, electronic resources

1

Uvod

Specialne knjižnice se po nalogah in organizaciji precej razlikujejo od drugih vrst
knjižnic. Ne glede na to, da so namenjene specifičnemu (navadno manjšemu)
krogu uporabnikov, opravljajo pomembno poslanstvo na različnih strokovnih
področjih našega dela in življenja. Zaprtost v okvire matične organizacije ni vedno prednost, saj so tam pogosto postavljene na mesto za vsemi notranjimi organizacijskimi enotami. Kot take se težje odpirajo navzven, velikokrat je ovira
za to še pomanjkanje strokovnega kadra v teh knjižnicah ter nerazumevanje in
slaba podpora vodilnih v matični organizaciji.
Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je stanje glede uporabe elektronskih
informacijskih virov (v nadaljevanju EIV) v posebnem segmentu specialnih
knjižnic, in sicer v vladnih knjižnicah. Za metodo smo izbrali anketiranje s pomočjo ustnega intervjuja. Intervju je obsegal štirinajst vprašanj znotraj naslednjih sklopov: ponudba virov, področja ponudbe, spremljanje uporabe, arhiviranje, ažuriranje, dostopnost virov, nabava, razmišljanje o prihodnosti ter problemi, povezani z EIV.

2

Specialne knjižnice

Temeljni smoter specialne knjižnice, ki ima lahko različen naziv (specialna
knjižnica, INDOK center, INDOK služba), je posredovati knjižnično gradivo,
znanstvene in tehnične informacije ter poslovne informacije, ki bodo zadovoljevale sedanje in prihodnje potrebe delavcev matične delovne organizacije, za podporo raziskovalne in strokovne dejavnosti ter poslovnih aktivnosti in strateških upravljavskih odločitev (Slovenski standardi za specialne knjižnice, 1990,
str. 8).
Specialne knjižnice izvajajo knjižnično dejavnost na posameznih znanstvenih
ali strokovnih področjih (Zakon o knjižničarstvu, 2001, 31. člen) in:
- zagotavljajo specializirane informacije na posameznih znanstvenih, strokovnih in problemsko orientiranih področjih ali v organizacijah, katerih del so,

116

Omahen, S.; Žumer, M. Uporaba elektronskih informacijskih virov v vladnih
knjižnicah

-

predvsem vsebinsko obdelujejo knjižnična gradiva in interne dokumente
organizacij, katerih del so,
gradijo specializirane knjižnične in podatkovne zbirke,
vrednotijo in posredujejo specializirane informacije ter
usposabljajo uporabnike za iskanje specializiranih informacij.

Specialne knjižnice delimo v šest skupin (Češnovar, 2002):
- Specialne knjižnice s področja industrije in trgovine, ki delujejo pri podjetjih
in industrijskih združbah. Pokrivajo informacijske potrebe zaposlenih v teh
ustanovah;
- Specialne knjižnice s področja kulture, ki delujejo v okviru muzejev, galerij,
zavodov in vseh tistih ustanov, ki jih financira oz. sofinancira Ministrstvo za
kulturo. Pokrivajo informacijske potrebe zaposlenih v kulturnih ustanovah;
- Vladne specialne knjižnice;
- Specialne knjižnice s področja znanosti, ki delujejo pri znanstvenih ustanovah, kot so razni inštituti. Financirane ali sofinancirane so s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ali ustreznega drugega ministrstva;
- Specialne knjižnice s področja zdravstva, ki delujejo pri zdravstvenih ustanovah. V to skupino pa se ne uvrščajo knjižnice farmacevtskih družb, ki se
vodijo pod industrijo in trgovino. Lahko so sofinancirane ali pa se same financirajo. Pokrivajo informacijske potrebe v zdravstvu;
- Druge specialne knjižnice so vse tiste, ki ne spadajo v nobeno od zgoraj
omenjenih skupin. Pokrivajo informacijske potrebe zaposlenih na drugih strokovnih področjih.

2.1

Vladne knjižnice

Vladne knjižnice so poseben segment specialnih knjižnic, ki delujejo pri vladnih
službah, oddelkih in agencijah. To so knjižnice ministrstev, sodišč, parlamenta,
uradov, zavodov in drugih vladnih ustanov. Financirane so pretežno iz državnega
proračuna. Pokrivajo informacijske potrebe zaposlenih v vladnih ustanovah.
Vladne knjižnice torej delajo v državni upravi in so ponavadi zaprtega tipa. Pokrivajo specializirano področje, osnovno gradivo so državne publikacije. Po kadru
so specifične, saj so povečini v njih zaposleni tisti, ki imajo specifično izobrazbo:
zaposleni v vladnih knjižnicah se izobražujejo po programih, ki so potrebni za
določeno institucijo v javni upravi. Vladne knjižnice imajo tudi posebno vlogo v
EU, saj sodelujejo pri harmonizaciji zakonodaje EU, dobivajo pa tudi veliko specializiranega gradiva. Na delo in izbiro EIV v vladnih knjižnicah vplivajo tudi
informacijski sistemi, ki so značilni za državno upravo.
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Poimenovanje vladnih knjižnic izhaja tudi iz IFLINE delitve. IFLA ima 45 sekcij,
med katerimi je tudi sekcija za vladne knjižnice (sekcija štiri). Sekcija za vladne
knjižnice je usmerjena v knjižnice, ki delajo za upravno telo in katere imajo, na
kakršen koli način do njih odgovornost ali povezavo. Sekcija tudi spodbuja rast
in razvoj vladnih knjižnic ter skrbi za njihovo sodelovanje. Njene naloge so:
· v javnosti predstavljati vladne knjižnice in vladno informacijsko službo,
· pomoč pri delu vladnih knjižnic,
· dajati nasvete vladnim knjižnicam in
· skrbeti za komunikacijo in izmenjavo informacij med vladnimi knjižnicami.

3

Elektronske publikacije

Elektronske publikacije so javnosti namenjeni elektronski viri, uporabni le s
pomočjo računalnika. Poimenujejo jih tudi elektronski dokumenti, računalniški
viri, računalniški dokumenti. Obravnava elektronskih publikacij je prišla v ospredje z internetom ter veliko količino dostopnih informacij, predvsem spletnih
strani.
Elektronskih publikacij je veliko vrst, pri obravnavi jih delimo glede na dostop,
funkcijo in namen (Žumer, 1997).
-

-

-

Glede na dostop:
- publikacije na CD-ROMU (zgoščenki), magnetnem traku ali disketi,
- online dostopne zbirke,
- drugi elektronski viri;
Glede na funkcijo:
- sistemska programska oprema,
- aplikativni programi in programska oprema,
- »berljivi« elektronski dokumenti;
Glede na namen:
Elektronske publikacije so že danes zelo raznolike, v prihodnosti pa se bodo
z razvojem informacijske tehnologije pojavljale še nove zvrsti. Med dandanes dostopnimi lahko govorimo predvsem o:
- elektronskih knjigah,
- serijskih publikacijah, zlasti elektronskih revijah,
- poučnih izobraževalnih računalniških programih,
- podatkovnih zbirkah,
- domačih straneh itd.
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4

Raziskava

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je stanje glede uporabe elektronskih
informacijskih virov v vladnih knjižnicah.
Podatke o uporabi elektronskih informacijskih virov v petih vladnih knjižnicah
(Informacijsko- knjižnični oddelek Ministrstva za finance, Knjižnica na Ministrstvu za notranje zadeve, Knjižnica na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Urad za znanost in Sektor za visoko šolstvo, Centralna pravosodna knjižnica na
Vrhovnem sodišču in Knjižnica na Ustavnem sodišču) smo pridobili z intervjuji.
Intervju je obsegal štirinajst vprašanj v več sklopih, in sicer katere EIV ponujajo
oziroma uporabljajo, katera področja pokrivajo, kako jih ponujajo, ažurirajo,
arhivirajo, nabavljajo, itd.
Teh pet vladnih knjižnic je bilo izbranih, ker obravnavajo različno problematiko
znotraj vladnih knjižnic, vendar imajo podobno vsebino dela.

4.1

Informacijsko-knjižnični oddelek Ministrstva za finance

Ministrstvo za finance v Ljubljani do nedavnega ni imelo specialne knjižnice.
Šele leta 1994 so se pojavile potrebe po samostojnem Informacijsko-knjižničnem
oddelku (v nadaljevanju IKO), kot ga poznamo danes. Na začetku je delo knjižnice
obsegalo predvsem osnovno naročanje časnikov in revij ter izposojo Uradnih
listov. Leta 1995 se je v IKO začelo vpeljevati informacijsko tehnologijo. IKO je
imel svoje prostore na Župančičevi 3 v visokem pritličju. Zaradi majhnega prostora ni bil mogoč prost pristop in ustrezna oprema (knjižna stojala), prostor za
uporabnike pa je bil največkrat zaseden z raznimi materiali. Zaradi prostorske
stiske in neustrezne opreme so se maja 2000 preselili na novo lokacijo v zgradbo Ministrstva za finance na Beethovnovo 11.
IKO Ministrstva za finance ima zaposleni dve delavki in približno 450 uporabnikov.
Ponujajo naslednje EIV (glede na način nabave):
a) lastne (knjižnica)
- Infolit (računalniški katalog, ki omogoča evidentiranje strokovne literature, računalniško vodenje izposoje, bibliografske izpise, poizvedbe po
ključnih besedah, naslovih, avtorjih, področjih, tipu literature itd), Admi
(interna baza z dokumenti WorldBank in IMF (International Monatery
Found) ter Vseameriške banke za razvoj);
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b) od institucije
- Bilten javnih financ (v slovenščini in angleščini);
c) kupljene
- Elektronske informacijske novice, Economist, Uradni list Republike Slovenije, IUSINFO (pravniška podatkovna zbirka), GV-IN (poslovni informacijski sistem Gospodarskega vestnika), CELEX (EU standard za obdelavo prispelega gradiva ter hkrati baza podatkov za EU dokumente), Reuters EU Briefing (omogoča pregled in pridobivanje informacij za EU), elektronske revije
(Financial Market Trends, Computer World, Computer & Security, Network
Security, Windows & Net Magazin, Financial Times);
d) javne ali brezplačno dostopne
- COBISS (za komuniciranje z zunanjimi knjižnicami in pregledovanje javno dostopnih katalogov), Official Journal (uradni list EU; od 1. 1. 2002 je
javno dostopen), EURO-LEX (javno dostopna baza EU zakonodaje), WorldCat (svetovni online katalog OCLC).
Vsi zgoraj navedeni EIV so zbirke polnih besedil, razen Infolit, COBISS in WorldCat, ki so bibliografske zbirke.
EIV pokrivajo področja financ (javne finance, makroekonomija, zavarovalništvo,
bančništvo), prava, EU, zakonodaje, itd. Uporabo EIV spremljajo občasno z anketami. Rezultati kažejo, da uporabniki uporabljajo vse, kar se jim ponudi, kot pasivni uporabniki, saj povečini ne predlagajo, kaj bi želeli, ampak potrebujejo
pobudo in »dostavo« na delovno mesto. Za nabavo EIV se v knjižnici odločajo na
osnovi spremljanja delovnih področij Ministrstva za finance in zahtev uporabnikov (spisek želja). Delajo tudi lastne raziskave.
V IKO Ministrstva za Finance razmišljajo o novih načinih nabave EIV preko konzorcija, in sicer v povezavi z NUK-om ali javno upravo. Želijo si tudi nabaviti
tematsko bazo s področja financ s polnimi besedili. V zvezi s ponujanjem EIV
razmišljajo o izdelavi bolj kvalitetnega portala IKO. Planirajo, da bi ponujali
mesečne signalne informacije tudi v elektronski obliki. Probleme vidijo pri animiranju uporabnikov za čim večjo uporabo EIV, pri pridobitvi dovoljenja nadrejenih oziroma odgovornih za vstop v konzorcij, pri sodelovanju s Sektorjem
za informacijsko tehnologijo, pri komunikaciji (povezava med sekcijami), pri
koordinaciji (kdo bi koordiniral komunikacijo in obveščanje), pri nivoju odgovornosti (kdo je za kaj pristojen in odgovoren; problem na koga se obrniti), itd.

4.2

Knjižnica na Ministrstvu za notranje zadeve

Knjižnica z informacijsko in dokumentacijsko dejavnostjo deluje od leta 1981,
v pritličju sedanjih prostorov Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ)
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na Štefanovi 2. Je nosilka knjižnično-informacijske službe organov za notranje
zadeve. Njeni zametki segajo že v leto 1954, ko je bila vzpostavljena priročna
knjižna zbirka kriminalističnega oddelka tedanjega Državnega sekretariata za
notranje zadeve.
Knjižnica ima sedem zaposlenih delavk in kar 1200 uporabnikov.
V knjižnici na MNZ ponujajo oziroma uporabljajo (glede na način nabave) naslednje EIV:
a) lastne (knjižnica)
- KIS (Knjižnični-informacijski sistem) je lokalna policijska podatkovna
zbirka, ki je dostopna vsem policistom v Sloveniji. Zbirka teče na programu STAIRS. Je dobro iskalno orodje za zaposlene v knjižnici;
b) kupljene
- IUS-INFO (računalniška baza pravnih in poslovnih podatkov), NCJRS (National Criminal Justice Reference Service = Nacionalna referenčna služba
za kazensko pravo), KGB-CIA World Factbook (Svetovna faktografija KGB
in CIA), World Encyclopedia of Organized Crime (Svetovna enciklopedija
organizirane kriminalitete), World Encyclopedia of 20th Century Murder (Svetovna enciklopedija umorov 20. stoletja), Chemistry Citation Index: a Database with Abstracts (CD baza podatkov s stvarnim kazalom in izvlečki s
področja kemije), Uradni list Republike Slovenije, elektronske revije (Policing,
European Voice, Journal of Refugee Studies, Journal of Police Crisis Negotiation);
c) javne in brezplačno dostopne
- COBISS, WorldCat, Emerald.
Vsi zgoraj navedeni EIV so zbirke polnih besedil, razen COBISS in WorldCat, ki
sta bibliografski zbirki.
Področja, ki pokrivajo EIV na MNZ, so naslednja:
- policijske vede,
- kriminalistika, kriminologija, kriminaliteta,
- pravo, zakonodaja, predpisi,
- kazensko pravosodje,
- državna uprava,
- kemija.
V knjižnici na MNZ izvajajo predvsem retrospektivne poizvedbe, ki si jih beležijo.
Tako imajo pregled po posameznih mesecih in letih. V letu 2001 je bilo 276 poizvedb, leta 2002 pa 160. Upad pripisujejo povečanju dostopa do interneta. Za nabavo EIV se odločajo na osnovi pisnih zahtevkov uporabnikov (spisek želja) in
vodstva knjižnice oziroma lastne presoje ter denarja.
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Razmišljajo o nabavi EIV preko konzorcija. V knjižnici menijo, da bi bila vzpostavitev konzorcija in včlanitev vanj za vladne knjižnice nujno potrebna, saj bi s
tem prihranili veliko denarja ter omogočili, da bi bili EIV dostopni več uporabnikom hkrati. V prihodnosti bodo ponujali mrežni dostop do CD-ROM-ov, saj
bodo tako dostopni večji količini uporabnikov hkrati. Uporabnikom bodo razdelili
gesla. Menijo, da bo pri uresničevanju zgoraj navedenih želja največji problem
financiranje in nepovezanost vladnih knjižnic. Menijo tudi, da je članstvo v sistemu COBISS prava odločitev, vendar poudarijo, da ni pravično, ker nekatere
vladne knjižnice ne vnašajo zapisov, ampak jih le prevzemajo. Tako imajo pri
tem le veliko korist, za katero jim ni potrebno storiti praktično nič. Na MNZ se
srečujejo tudi s tehnološkimi problemi, saj imajo velike probleme z informatiki.
V kratkem času so se namreč zamenjali kar trije. Tako je pogosto potrebno zamudno uvajanje novih delavcev.

4.3

Knjižnica na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Urad za znanost in Sektor za visoko šolstvo

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ima dve knjižnici, in sicer:
- Urad za znanost in Sektor za visoko šolstvo, Trg OF 13;
- Sektor za osnovno šolstvo in Sektor za srednje šolstvo, Župančičeva 6.
Knjižnica na Trgu OF 13 ima približno 100 uporabnikov in eno zaposleno delavko.
V knjižnici uporabljajo in ponujajo kupljene in javne EIV:
a) kupljeni
- IUS-INFO, INFOKLIP (dela ga Center vlade za informatiko), Gospodarski
vestnik;
b) javni in brezplačno dostopni
- COBISS, WorldCat, ABI/INFORM Global, Academic Search Premier, Eric.
Od zgoraj navedenih EIV so bibliografske zbirke COBISS, WorldCat in Eric.
EIV pokrivajo predvsem področje družbenih ved (šolstvo, izobraževanje, znanost o znanosti, pravo). Knjižničarka si beleži, koliko tematskih poizvedb naredi, za koga in katere teme. Pravi, da teh poizvedb ni tako veliko, ji pa vzamejo
veliko časa. Meni, da bi bilo potrebno izobraževanje za uporabo EIV, in sicer v
okviru javne uprave ter za stroko - knjižničarje. V zadnjem času ne nabavlja EIV,
ker nimajo denarja, zato o tem tudi ne razmišlja. Informacije o EIV posreduje
knjižničarka. Zaposleni na to pogosto ne reagirajo. Želi si tudi, da bi vzpostavili
intranet.
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V prihodnosti vidijo probleme predvsem v premajhnem financiranju in premajhnem interesu zaposlenih na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport za uporabo
EIV. Poseben problem v zadnjem času so na njihovem ministrstvu tudi spremembe
v organizaciji ministrstva ter s tem povezane selitve knjižnice. Pri vsaki ponovni selitvi se je potrebno z informatiki »boriti« za dostop do EIV. Problem imajo
tudi s premajhnim sodelovanjem z Univerzo v Ljubljani.

4.4

Centralna pravosodna knjižnica na Vrhovnem sodišču

Centralna pravosodna knjižnica (v nadaljevanju CPK) je strokovno-znanstvena,
specialna in javna knjižnica za pravno področje. Namenjena je diplomiranim
pravnikom, kot so sodniki, tožilci, strokovni sodelavci in pripravniki sodišč,
odvetniki, ostali delavci sodišč, prav tako študentom prava in zunanjim uporabnikom (laikom, ki jih pravo kot specialna stroka zanima bodisi naključno ali nujno
za reševanje vseh vrst pravnih sporov). CPK razpolaga s približno 145.000 enotami gradiva s pravnega področja ter je dostopna tudi širši javnosti. Najpomembnejši del njenega kataloga je že dostopen tudi prek sistema COBISS.
CPK ima dve zaposleni delavki ter 160 uporabnikov (60 strokovnih delavcev in
100 zunanjih uporabnikov).
CPK ponuja in uporablja naslednje EIV:
a) lastne (knjižnica)
- KIS (Knjižnični-informacijski sistem); katalog, ki ga uporabljajo za iskanje;
b) od institucije
- Sodnikov informator (interne informacije za sodnike);
c) kupljene
- Uradni list, Official Journal, JURIS-CD ROM (podatkovna baza), IUS-INFO
(preko tega sistema so dostopne vse odločbe Vrhovnega sodišča vsem
ostalim sodiščem in profesionalni javnosti), Odločbe in sklepi Ustavnega
sodišča;
d) javne in brezplačno dostopne
- COBISS.
Vsi zgoraj navedeni EIV so zbirke polnih besedil, razen COBISS in KIS.
Področje, ki ga pokrivajo EIV, je pravo. Za nabavo se odločajo na osnovi predlogov uporabnikov (predvsem sodnikov).
V prihodnosti bodo EIV nabavljali glede na potrebe in interes ter glede na finančna sredstva. Želijo si, da bi ponujali EIV preko lastne spletne strani ter preko
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intraneta. Preko intraneta sedaj ponujajo Sodnikov informator, IUS-INFO in Uradni list. Želijo tudi, da bi imeli elektronske mesečne signalne informacije, ki naj
bi bile na spletni strani CPK. Problemi so predvsem v premajhnem interesu uporabnikov za uporabo EIV ter v slabi komunikaciji z inštitucijskimi informatiki.

4.5

Knjižnica na Ustavnem sodišču

Knjižnica Ustavnega sodišča je locirana na Beethovnovi 10. Ima dve zaposleni
delavki in 50 uporabnikov.
Ponujajo in uporabljajo naslednje EIV:
a) lastne (knjižnica)
- KIS (interni katalog v ukinjanju; uporabljajo jo za revije);
b) od institucije
- Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča;
c) kupljene
- IUS-INFO (odločbe in sklepi skupaj s potrdilnimi in odklonilnimi ločenimi mnenji v polnem besedilu v slovenščini), NJW CD (Neue Juristische
Wochenschrift);
d) javne ali brezplačno dostopne
- COBISS, EURO-LEX, Official Journal.
Vsi zgoraj navedeni EIV so zbirke polnih besedil, razen COBISS in KIS.
Brezplačno dobivajo :
- CD ACCPUF (objavljajo se izvlečki odločitev v francoščini),
- CODICES (objavljajo se izvlečki odločitev v angleščini, francoščini in slovenščini ter polna besedila odločitev v angleščini in slovenščini).
Področja, ki pokrivajo EIV, so pravo, zakonodaja, EU in sodna praksa. Za nabavo
EIV odloča sekretarka Ustavnega sodišča oziroma direktor na zahtevo uporabnikov (spisek želja).
V knjižnici menijo, da je pri ponujanju EIV pomembna kvaliteta in ne samo kvantiteta. Želijo si, da bi imeli Register občin in da bi prevode Predpisov dali na spletno
stran, saj jih sedaj vsak prevajalec drži zase. Probleme vidijo predvsem pri denarju. Veseli jih, da so uporabniki zelo zainteresirani za uporabo EIV, saj ogromno iščejo po internetu, vendar menijo, da je ponavadi problem dobiti tisto, kar
jih res zanima, ker so zelo specifično (ozko) usmerjeni, saj pokrivajo ozko področje.
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5

Zaključek

Dejstvo je, da so EIV vse bolj v uporabi, vendar ne toliko, kot se je pričakovalo.
Mogoče je vzrok tudi v konzervativnosti državne uprave, saj zaposleni najraje
uporabljajo tisto, kar so navajeni, torej papir. Zlasti se to nanaša na tiste državne
organe, ki nimajo urejenega elektronskega poslovanja.
Težko je govoriti o tem, ali imajo obiskane vladne knjižnice malo oziroma veliko
EIV, dejstvo pa je, da se nekatere sploh ne zavedajo, kaj vse imajo. Tisto, kar imajo
in uporabljajo, se nekaterim zdi samo po sebi umevno. Je pa res, da imajo malo
specifičnih EIV, saj so med posameznimi obiskanimi knjižnicami precej podobni. Vzrok za to je isti tip knjižnic in vsebina dela. Tisti EIV, ki so lastni ali od
institucije, so povečini interne narave. Izjema so le Odločbe in sklepi Ustavnega
sodišča.
Zanimivo je, da knjižnica na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport nima EIV,
ki bi bil lasten ali od institucije, tako da ima le kupljene in javne EIV. Knjižnica
MNZ ima poleg IKO na Ministrstvu za finance največ kupljenih EIV, nima pa
nobenega EIV, ki bi bil od institucije. CPK, IKO in Knjižnica Ustavnega sodišča
pa imajo lastne, od institucije, kupljene in javne EIV.
V obiskanih vladnih knjižnicah imajo povečini zbirke polnih besedil, kar je zelo
zanimivo, saj so navadno dražje in le malo bibliografskih zbirk. Bibliografske
zbirke, ki jih imajo, so poleg vzajemnega kataloga COBISS (vse obiskane knjižnice)
in lokalnih katalogov INFOLIT (IKO na Ministrstvu za finance), KIS (MNZ, CPK
na Vrhovnem sodišču in US), še Eric (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport)
ter WorldCat (MF, MNZ in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport).
Vsaka obiskana vladna knjižnica ima nekaj specifičnih EIV s svojega področja,
drugi pa so bolj splošni oziroma iz sorodnih ali istih področij. Tako imajo Uradni list Republike Slovenije na MF, MNZ in Vrhovnem sodišču, Official Journal na
MF, Vrhovnem sodišču in US, EURO-LEX na MF in US ter Odločbe in sklepe
Ustavnega sodišča v CPK in na US. Vse obiskane knjižnice imajo EIV s področja
prava (IUS-INFO).
EIV ponujajo vsakega posebej, saj nimajo lastne baze ali portala. Za nabavo EIV
pa se v vseh obiskanih vladnih knjižnicah, razen na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, kjer zaradi pomanjkanja sredstev o nabavi tudi ne razmišljajo,
odločajo predvsem na osnovi zahtev uporabnikov in glede na finančna sredstva
(MNZ, CPK).
Nobena od obiskanih vladnih knjižnic ni članica konzorcija, si pa nekatere to
želijo. V IKO razmišljajo o novih načinih nabave preko konzorcija, in sicer v
povezavi z NUK-om ali javno upravo. Tudi na MNZ menijo, da bi bila vzpostavi-
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tev konzorcija in včlanitev vanj nujno potrebna, saj bi s tem prihranili veliko
denarja ter omogočili, da bi bili EIV dostopni večji količini uporabnikov hkrati.
Ovire za vstop v konzorcij so predvsem viri financiranja, dana sredstva in zaprtost vladnih knjižnic.
Uporabo EIV občasno spremljajo v IKO, v knjižnici na MNZ ter na Ministrstvu
za šolstvo znanost in šport. Rezultati kažejo, da uporabniki niso zelo zainteresirani za uporabo EIV. Velik interes za uporabo EIV pa kažejo predvsem na Ustavnem sodišču.
O arhiviranju in ažuriranju EIV v večini ne razmišljajo. Na Ministrstvu za finance arhivirajo v sodelovanju z avtorji in Sektorjem za informacijsko tehnologijo.
Za to delo imajo administratorja. Na Ustavnem sodišču Odločbe in sklepe US
posredujejo službi z dokumentacijo in informatiko in jih ona arhivira.
Največji problem predstavljajo informatiki (MF, MNZ, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport in Vrhovno sodišče), financiranje (MNZ, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport ter Ustavno sodišče) ter premajhen interes uporabnikov (MF,
MNZ, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Vrhovno sodišče). V prihodnosti si v Centralni pravosodni knjižnici želijo ponujanja EIV preko lastne baze ali
portala, v IKO na Ministrstvu za finance in na MNZ pa včlanitve v konzorcij, kar
je velik korak naprej glede na sedanje stanje.
Vse obiskane knjižnice so:
- polnopravne članice v sistemu COBISS, razen IKO Ministrstva za finance,
- imajo intranet, razen Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
- namenjene omejenemu krogu uporabnikom, razen CPK Vrhovnega sodišča,
ki je namenjena vsem brez omejitev.
V nekaterih knjižnicah je bilo čutiti zelo optimistični pogled na EIV, drugi pa so
bili razmeroma nezainteresirani in EIV ne vidijo kot osrednje področje svojega
delovanja. Dejstvo je, da se o EIV premalo govori, in da je bil obisk v teh petih
vladnih knjižnicah vsaj spodbuda k razmišljanju, če ne kaj več.
Z ozirom na omejitve državnega proračuna bodo vladne knjižnice morale v bodoče še bolj spremljati svoje delovanje (npr. delati cost-benefit analize) in se
vključevati v konzorcije ter sodelovati z EU in uporabljati njihova gradiva. Ministrstvo za zunanje zadeve bo v prihodnosti nacionalni koordinator za EU, zato
bodo vsa ministrstva v to sodelovanje vključena.
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7

Priloga

INTERVJU
1) Kateri vladni knjižnici pripadate?
______________________________________________________________
2) Koliko zaposlenih ima Vaša knjižnica?
______________________________________________________________
3) Koliko uporabnikov ima Vaša knjižnica?
______________________________________________________________
4) Katere elektronske informacijske vire (v nadaljevanju EIV) ponujate?
4.1) glede na način nabave
a) lastne (knjižnica)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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b) od institucije
___________________________________________________________
___________________________________________________________
c) kupljene
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
d) javne
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4.2) glede na tip
a) katere bibliografske zbirke
___________________________________________________________
b) katere zbirke polnih besedil
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5) Katera področja pokrivajo EIV?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6) Kako ponujate EIV?
a) preko portala
___________________________________________________________
b) »posebej«
___________________________________________________________
c) preko lastne baze
___________________________________________________________
7) Ste člani kakšnega konzorcija?
______________________________________________________________
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8) a) Ali spremljate uporabo EIV in kako?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
b) Kaj kažejo rezultati?
___________________________________________________________
9) a) Ali in kako arhivirate lastne EIV?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
b) Ali arhivirate tudi druge EIV?
___________________________________________________________
10) a) Ali ažurirate lastne EIV?
___________________________________________________________
b) Kako preverjate ažuriranost tujih EIV (samo URL ali tudi vsebino)?
___________________________________________________________
11) So Vaši EIV dostopni tudi drugje? Kje?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12) a) Na osnovi česa se odločate za nabavo EIV?
___________________________________________________________
b) S kakšnimi postopki (anketa, spisek želja, lastne raziskave …)?
___________________________________________________________
13) Ali razmišljate o novih načinih nabave, ponujanja, arhiviranja EIV?
- nabava __________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- ponujanje ________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- arhiviranje _______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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- drugo ___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
14) Kje vidite probleme?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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