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Izvleček
Že z bežnim pregledom letnih poročil o delu slovenskih knjižnic ugotovimo, da visokošolske in univerzitetne knjižnice ter specialne knjižnice skorajda niso sodelovale v
nobenem od evropskih projektov, ki jih razpisuje Evropska komisija v svojih okvirnih
programih in sofinancira preko direktoratov, ki pokrivajo različna strokovna področja. Izjemo predstavlja le ena splošna knjižnica ter Narodna in univerzitetna knjižnica.
Prispevek poskuša odgovoriti na vprašanje, zakaj so slovenske visokošolske in specialne knjižnice pasivne in ne izkoristijo ponujenih priložnosti ter poiskati vzroke za
takšno stanje. Pri tem ugotavlja, v kakšnih pogojih delujejo visokošolske in specialne
knjižnice in kako uspešne so pri sledenju trendov strokovnega razvoja in pri uveljavljanju dosežkov bibliotekarske in informacijske dejavnosti na svojem delovnem področju. Ugotavlja, kakšne mehanizme je vpeljala slovenska država na področju spremljanja razvoja knjižnic ter zagotavljanja ukrepov za izboljšanje stanja. Prispevek prinaša tudi nekaj konkretnih predlogov za aktivnejše medsebojno povezovanje in
sodelovanje slovenskih visokošolskih in specialnih knjižnic doma in v Evropi.
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Abstract
An incidental survey of the annual reports of Slovenian libraries reveals that academic, university and special libraries are not participating in European projects advertised by the European Commission in its framework programs and co-financed through
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directorates covering separate expert fields, with the exception of one public library
and the National and University Library. The purpose of the present article is to find
out an answer to the question about the above described inactiveness of Slovenian
academic, university and special libraries which do not take advantage of offered
opportunities, and to discover reasons for it. Conditions under which academic, university and special libraries operate are described, as well as their effectiveness in
following professional development and in the implementation of the accomplishments
of library and information profession in their work-field. The mechanisms introduced
by the Slovenian state for the measurement of the development of libraries and for
the implementation of the provisions to ameliorate the conditions are described. Proposals for more active mutual participation and cooperation of Slovenian academic
and special libraries at home and in the frames of Europe are presented.
Key words: academic libraries, special libraries, Slovenia, library register, benchmarking, statistics, international co-operation

1

Uvod

Vstop Slovenije v Evropsko unijo prinaša v naše zasebno in poslovno življenje
veliko sprememb, ki bodo bistveno vplivale na način našega razmišljanja in
delovanja. Država z manj kot dvema milijonoma prebivalcev in z 20.000 km2
površine je postala bolj kot kdaj koli prej članica najbolj aktivnega in uspešnega
dela Evrope. Evropska unija je namreč nenehno razvijajoča se živa povezava držav,
ki so se združile, da bi skupaj učinkoviteje uresničevale razvojne cilje. Prostor,
v katerem živimo, se gibljemo in delujemo se je ne samo bistveno povečal, temveč “ postali smo del območja svobodnega pretoka oseb, ki ni omejeno zgolj na
ekonomske interese, pač pa zajema tudi politične pravice na naddržavni ravni”
(Slovenija in Evropska unija, 2003, str. 19). S tem se je v Sloveniji okrepila zavest, da smo postali člani velike družine, ki šteje več sto milijonov prebivalcev,
kar vsekakor spreminja merila in kriterije, s katerimi lahko primerjamo svoje
življenje in delovanje ter ugotavljamo svojo uspešnost. Prav prost pretok blaga
je ob prostem pretoku oseb, storitev in kapitala ena od svoboščin, ki so temelj za
delovanje notranjega trga EU. EU je torej uvedla “pravila o enakopravnosti in
pošteni konkurenci med ponudniki blaga, gradenj in storitev, da bi zagotovila
enakopraven dostop do teh dobrin in storitev za potrebe držav članic EU (ibidem
str. 15). Lahko rečemo, da je v takšnem urejenem okolju povezovanje in
sodelovanje samo vprašanje iniciative, sposobnosti, kreativnosti, odprtosti in
delavnosti.
Evropska komisija usmerja razvoj in delovanje velikega števila skupnih področij,
predvsem gospodarskih. Da bi to lahko uresničila, je bil vzpostavljen obsežen
skupni pravni red, skupna politika, skupni proračun, skupne akcije in programi.
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Stare članice EU v tem okviru aktivno sodelujejo že skoraj petdeset let. Posebno
pomemben je Enotni evropski akt iz 1987. leta, ki je poleg temeljite prenove
pogodb o ustanovitvi Evropske skupnosti uvedel okrepljeno sodelovanje med
članicami, zlasti na področju ekonomske in monetarne, socialne in okoljevarstvene politike, znanstvenih raziskav in tehnologije. Prav slednji področji sta
pomembni tudi za delovanje knjižnic, ki z uporabo informacijske tehnologije
predstavljajo eno od temeljnih infrastruktur znanstvenim raziskavam.
Glede na to, da v okviru Evropske unije sodelujejo stare članice že petdeset let,
se morajo nove članice te skupnosti tega šele naučiti in izkoristiti dane možnosti.
Seveda so imele tudi kot kandidatke veliko priložnosti, da so se vključile v programe, ki so omogočali pridobitev finančnih sredstev za izvajanje določenih
projektov, če so bile uspešne na natečaju.
Da bi EU pospešila premalo intenzivno sodelovanje med članicami, kljub prostemu pretoku blaga, storitev, oseb in kapitala, si je EU na zasedanju Evropskega
sveta v Lizboni leta 2000 zastavila cilj, da bo do leta 2010 postala najbolj dinamičen ekonomski prostor na svetu,ki bo temeljil na znanju. Zaveda se namreč, da je temelj uspešne znanstveno-tehnološke politike poleg odličnosti raziskovalcev tudi sodelovanje. Za izpolnitev tega cilja nameravajo države članice do
leta 2010 svoja vlaganja v raziskave in razvoj povečati na 3 odstotke BDP ter na
področju skupnega trga ustvariti Evropsko raziskovalno območje (European
Research Area – ERA). To skupno območje predstavlja željo po združevanju razdrobljenih evropskih raziskovalnih prizadevanj in zmanjševanje izgub, ki nastajajo ob razvoju podobnih produktov na dveh koncih Evrope. Z aktivnejšim
sodelovanjem med raziskovalci je potrebno ustvariti skupno razvojno infrastrukturo za znanstvene projekte in za mobilnost raziskovalcev (ibidem, str. 82).
Glavni instrument za uresničevanje te ideje je 6. okvirni program znanstvenega
in tehnološkega sodelovanja v EU, v okviru katerega se bodo financirali projekti
z evropsko dimenzijo. Zanj je namenjenih kar 17,6 milijarde evrov. Poleg raziskav
na tematskih področjih se iz sredstev 6. okvirnega programa financirajo tudi
horizontalni ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju mednarodnega znanstvenotehnološkega sodelovanja v Evropi (ibidem, str. 82).
Kako so pri projektih udeležene slovenske knjižnice? Če pogledamo, kako se je
na tem področju izkazala Slovenija, ugotovimo, da je Slovenija na natečajih Evropske komisije v okviru različnih programov za financiranje razvojnih projektov od leta 1999 uspela kar s 350 projekti. Slovenske institucije so torej za 350
razvojnih projektov pridobile finančna sredstva iz skladov Evropske unije. Žal
je bilo med temi institucijami zelo majhno število slovenskih knjižnic. Ugotovili smo, da sta v projektih, ki jih je sofinancirala EU v okviru različni programov,
sodelovali ali koordinirali projekte samo Narodna in univerzitetna knjižnica ter
osrednja območna Knjižnica Otona Župančiča v Ljubljani.
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Ko sem pred letom dni za britansko državno razvojno agencijo MLA – Museums, Libraries and Archives Council iz Londona (prej: RESOURCE) pripravila
pregled knjižničnega informacijskega sistema v Sloveniji, je agencijo zanimal
tudi podatek, koliko in s kom na mednarodnem področju sodelujejo slovenske
knjižnice. Še posebej jih je zanimalo, ali sodelujejo v skupnih projektih z evropskimi knjižnicami. Na osnovi odgovorov iz vprašalnikov, ki sem jih poslala
knjižnicam, sem ugotovila, da so slovenske visokošolske in specialne knjižnice
na tem področju najmanj aktivne. Podatki so pokazali, da je pred časom ena izmed univerzitetnih knjižnic sodelovala v projektu EISS-CEE/NIS v okviru programa COPERNICUS, ena specialna knjižnica pa v bavarskem projektu na temo
‘’Slovenija in Bavarska v času baroka’’. Drugih podatkov o mednarodnih
sodelovanjih ni bilo.
Vendar pa prav majhnost Slovenije sili v odprtost in mednarodna sodelovanja,
ker v Sloveniji težko najdemo partnerje za strokovno sodelovanje.

2

Kakšno je stanje na področju knjižnic v Sloveniji?

V Sloveniji imamo 3 univerzitetne knjižnice (četrta univerzitetna knjižnica je v
ustanavljanju) ter 53 visokošolskih knjižnic, od katerih jih nekaj opravlja še funkcijo osrednjega specializiranega informacijskega centra - OSIC. Med seboj praviloma sodelujejo na področju medbibliotečne izposoje, pri koordinaciji vsebinske
obdelave gradiv, pred leti so usklajevale nabavo periodičnih publikacij v okviru
koordinacijskih krogov, občasno so se združevale v konzorcije za nabavo podatkovnih baz z elektronskimi časopisi, danes nekatere sodelujejo v konzorciju COSEC ali SCIENCE Direct. In to je bolj ali manj vse, če govorimo o sodelovanju institucij in ne samo o sodelovanju posameznih strokovnih delavcev, ki se formalno
ali neformalno zbirajo v programskih odborih n.pr.: za organiziranje strokovnih
konferenc in posvetovanj, objavljanje strokovnih publikacij, pripravo strokovnih
priporočil in drugih besedil, razreševanje skupne problematike ipd.
Pogrešamo oblike sodelovanja, kjer bi sodelovale istovrstne knjižnice ali različne
vrste knjižnic skupaj pri realizaciji strokovnih projektov, prav tako ni nobenega
sodelovanja s tujimi knjižnicami pri realizaciji skupnih projektov, čeprav dajejo
razpisi Evropske unije veliko priložnosti in možnosti za tovrstno sodelovanje.
Kot sem že omenila sta izjemi le dve. Poleg nacionalne knjižnice, ki je sodelovala
in sodeluje v več projektih, ki jih sofinancira EU v okviru programov, ki jih razpisujejo različni direktorati ali druge institucije, je uspešna v pridobivanju in izvajanju projektov EU še splošna knjižnica Knjižnica Otona Župančiča v Ljubljani.
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Postavlja se nam vprašanje, zakaj so slovenske visokošolske in specialne
knjižnice tako pasivne, ko govorimo o mednarodnem sodelovanju pri realizaciji
različnih projektov ipd. Kakšni so njihovi pogoji za delo? Ali je število zaposlenih v knjižnicah takšno, da omogoča angažiranje teh delavcev v projektih ali drugih izzivih, ki ne sodijo v okvir običajnih knjižničnih opravil? Pri tem mislim
predvsem na tri temeljne sklope pri delovanju knjižnic: nakup gradiva, obdelava
in izposoja ter delo z uporabniki knjižnice.
Podatke o delovanju slovenskih knjižnic lahko pregledamo v njihovih letnih
poročilih o delu, ki jih na osnovi vprašalnikov Centra za razvoj knjižnic (CeZaR)
pripravljajo vse slovenske knjižnice. Obsežen vprašalnik je usklajen s potrebami
Statističnega urada RS in se občasno dopolnjuje in prilagaja glede na razvojne
spremembe na knjižničnem, informacijskem in medijskem področju.
V vprašalniku so poleg formalnih podatkov o knjižnici in njenem poslovanju
zajeti še podatki o naslednjih področjih delovanja:
- o knjižnični zbirki (stanju in prirastu oziroma odpisu gradiva);
- o elektronskih publikacijah;
- o uporabnikih in številu obiskov v knjižnici;
- o knjižničnih storitvah (izposoja, medbibliotečna izposoja, izdelava bibliografij, gradnja podatkovnih zbirk, elektronske storitve);
- o usposabljanju uporabnikov (strokovno knjižnično spopolnjevanje, seminarji, predavanja, tečaji ipd);
- o številu delavcev knjižnice, njihovi izobrazbi in opravljenem strokovnem
izpitu;
- o računalniški opremi, ki je na razpolago knjižničnim delavcem in uporabnikom knjižničnih storitev ter
- o prihodkih in odhodkih knjižnice in višini finančnih sredstev, ki jih vsako
leto lahko namenjajo za nakup knjižničnega gradiva.
Analiza podatkov iz letnih poročil o delu in primerjava s podatki, ki zadevajo
evropske knjižnice sta pokazali, da so slovenske knjižnice na nekaterih področjih
na dnu lestvice evropskih knjižnic. Podrobnejšo analizo nekaterih kazalcev in
primerjavo z evropskim prostorom po podatkih iz LIBECONA (http://
www.libecon2000.org) je pripravila Helena Pečko-Mlekuš v svojem referatu Slovenske visokošolske knjižnice v evropskem prostoru (2002). V referatu ugotavlja, da gredo nekateri trendi v slovenskem knjižničarstvu v primerjavi z evropskimi v nasprotno smer. Medtem ko na evropskem področju raste število izposojenega gradiva in uporabe medbibliotečne izposoje, število teh storitev v slovenskih knjižnicah pada. Prav na repu evropskih držav so slovenske knjižnice zlasti
glede velikosti in prirasta knjižnične zbirke, čeprav so v posameznih krajših
obdobjih tudi presegale evropsko povprečje.
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Podatki in primerjave torej kažejo, da so pogoji, ki jih imajo slovenske knjižnice
za izvajanje svoje dejavnosti, dokaj slabi. Občasna pozitivna povprečja nas ne
smejo zadovoljiti, ker niso realna, ampak kažejo na neenakomeren razvoj
knjižnične dejavnosti v Sloveniji. Za sistematično reševanje navedenega stanja
sta se pristojni ministrstvi za financiranje slovenskih javnih knjižnic Ministrstvo
za kulturo ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport odločili za ponovno vzpostavitev razvida knjižnic, ki bi omogočal redno spremljanje nekaterih kazalcev
razvoja knjižničarske dejavnosti.

3

Razvid knjižnic

Center za razvoj knjižnic je v letu 2004 začel z aktivnostmi za vzpostavitev razvida slovenskih knjižnic. Formalno pravno podlago za zbiranje in vrednotenje
podatkov na področju knjižničarstva predstavlja nova zakonska regulativa na
področju knjižnične in informacijske dejavnosti. Sprejetje in uveljavitev Zakona o knjižničarstvu (2001, v nadaljevanju Zakon) je narekovalo oblikovanje in
sprejetje nekaterih novih podzakonskih aktov, med njimi tudi Pravilnika o razvidu slovenskih knjižnic (2003) ter Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (2003, v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik o razvidu
je na novo vpeljal javno evidenco, neke vrste javno registracijo slovenskih
knjižnic, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki v Sloveniji izvajajo javno
službo. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe je
vpeljal nadzor nad pogoji za delo slovenskih knjižnic tako, da je določil minimalne pogoje za izvajanje dejavnosti. Te pogoje morajo knjižnice trajno izpolnjevati (Pravilnik, 1. člen). Pri doseganju obsega dejavnosti in storitev, ki niso
določene v tem pravilniku, se knjižnice ravnajo po standardih in strokovnih priporočilih za posamezne vrste knjižnic v skladu z 11. členom Zakona o
knjižničarstvu.
Glede na določilo 53. člena Pravilnika je CeZaR letos zbral podatke za leto 2002.
Ti služijo za prvo oceno stanja oziroma doseganja pogojev za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe velja za
vse vrste knjižnic, kakor so zapisane v 7. členu Zakona o knjižničarstvu (Zknj-1,
UL RS št. 87/01), velja torej za:
- splošne,
- šolske,
- visokošolske,
- specialne knjižnice ter za
- nacionalno knjižnico.
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Poleg omenjenih knjižnic veljajo določila Pravilnika o pogojih za izvajanje
knjižnične dejavnosti tudi za univerzitetne knjižnice in osrednje specializirane
informacijske centre. Ustanovitelji oziroma financerji knjižnične dejavnosti, ki
se izvaja kot javna služba, morajo glede na določila Pravilnika knjižnicam zagotavljati vsaj minimalne pogoje za njihovo delovanje. Knjižnice so v razvidu razvrščene v tri kategorije razvitosti glede na stopnjo izpolnjevanja pogojev, ki so
za vsako posamezno vrsto knjižnic posebej določeni.
S tem je bila prvič opravljena benchmarking analiza v slovenski knjižnični mreži.

4

Merila, kriteriji, kazalci

Poglejmo, kakšna merila, kriterije in kazalce minimalnih pogojev postavlja pred
ustanovitelje oziroma financerje omenjeni Pravilnik in na katere sklope se ti
nanašajo. Najprej lahko ugotovimo, da je znotraj Pravilnika velika pozornost
namenjena predvsem knjižnični zbirki ter strokovnosti knjižničnih delavcev,
vendar so med pogoji uvrščeni tudi primerni knjižnični prostori, informacijska
in komunikacijska oprema ter druga oprema, ki mora biti na razpolago uporabnikom knjižnice. Pri vrednotenju knjižnične zbirke ni pomemben samo obseg
gradiva, ampak se enakovredno ocenjujejo tudi izbor ter letni prirast gradiva,
ureditev in postavitev gradiva ter različne evidence knjižničnega gradiva v obliki katalogov. Pri ocenjevanju prostorov je pomembna velikost prostorov, število čitalniških sedežev ter možnost postavitve gradiva v prosti pristop. Pri opremi
se upošteva število računalnikov glede na potencialnega uporabnika in dostop
do interneta ter možnost uporabe preslikovalnega stroja, faxa in telefona. Torej
gre na eni strani za osnovno opremo, ki jo pričakujemo v knjižnici, na drugi strani pa za pozitivno politiko in skrb za uravnoteženo oblikovanje knjižničnih zbirk
in ponudbe informacijskih virov.
Potencialni uporabniki
Pri postavljanju kazalcev je pomembno določiti število potencialnih uporabnikov predvsem za visokošolske knjižnice, medtem ko so potencialni uporabniki pri specialnih knjižnicah v nekaterih primerih nedoločljivi. Pri visokošolskih
knjižnicah veljajo za potencialne uporabnike tisti uporabniki, ki so vpisani ali
delajo na fakulteti, ki ji knjižnica pripada. Ugotovljeno število potencialnih uporabnikov nam pove, kako obsežno knjižnično zbirko lahko pričakujemo, koliko
delavcev predvidoma knjižnica zaposluje ter kako velika je njena čitalnica oziroma koliko ima v njej sedežev. Doseganje ali odstopanje od postavljenih meril
je pokazatelj delovnih pogojev, ki jih ima knjižnica, zato je podatek o številu
potencialnih uporabnikov zelo pomemben.
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Knjižnična zbirka
Obseg knjižnične zbirke (4. člen Pravilnika) je odvisen od nalog, ki jih knjižnica
izvaja ter od števila njenih potencialnih ali vnaprej predvidenih uporabnikov,
zaradi katerih je bila knjižnica ustanovljena. Pravilnik posebej omenja tudi elektronsko gradivo, do katerega mora knjižnica zagotavljati dostop v skladu s pogoji
za uporabo in veljavno zakonodajo.
S terminom knjižnična zbirka je zajeto vse knjižnično gradivo ne glede na nosilce.
Določila za izbor gradiva (5. člen Pravilnika) želijo preseči zgolj kvantitativni
vidik določanja zbirke, zato so usmerjena tako na aktualno gradivo kot tudi na
gradivo, ki je prepoznano kot kulturna dediščina ali kulturni spomenik. Pravilnik posebej opredeljuje tudi gradivo, ki ima arhivski značaj. Takšno gradivo hranita predvsem nacionalna knjižnica in ena od univerzitetnih knjižnic. Zanj prav
tako velja, da se praviloma ne izloča in ne odpisuje.
Določila za letni prirast gradiva niso zajeta v splošnih členih. Število knjižničnega
gradiva, ki naj bi ga knjižnice vsako leto kupovale, je določeno za vsako vrsto
knjižnic posebej.
Vse knjižnice in njihove posebne zbirke morajo voditi kataloge knjižničnega
gradiva ter imeti dostop do vzajemnega kataloga. Pri postavitvi gradiva v prosti
pristop knjižnica praviloma upošteva sistem UDK, ki je lahko tudi prirejen za
potrebe knjižnice.
Strokovni delavci
Število strokovnih delavcev v knjižnici je odvisno od obsega knjižničnih zbirk
(7. člen Pravilnika) letnega prirasta gradiva in števila potencialnih uporabnikov.
Strokovni delavci morajo imeti opravljen strokovni izpit v skladu s pravilnikom,
ki določa način opravljanja omenjenega izpita. Strokovni izpit morajo imeti tudi
direktorji, ki vodijo strokovno delo samostojne knjižnice, prav tako tudi odgovorne osebe, ki vodijo strokovno delo v nesamostojni knjižnici.
Storitve
Naloge in storitve knjižnic za uporabnike so natančneje določene že v Zakonu o
knjižničarstvu, kjer so naloge navedene za vsako vrsto knjižnic posebej. V pravilniku je skupno predvsem določilo, da morajo knjižnice svojim uporabnikom
omogočati dostop do svetovnega spleta in morajo biti knjižnice včlanjene v
nacionalni vzajemni bibliografski sistem.
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Prostor in oprema
Pravilnik o doseganju pogojev za opravljanje knjižnične dejavnosti določa tudi
knjižnične prostore, ki morajo biti sorazmerni s številom nalog, ki jih knjižnica
opravlja in s številom potencialnih uporabnikov. Prostor mora omogočati pregledno ureditev ter dostop do gradiva in tehnične opreme, ki je namenjena uporabnikom.
Knjižnice morajo imeti ustrezno tehnično in drugo opremo, ki je potrebna za delo
knjižnice. Navedena je tehnična oprema za nabavo, obdelavo, predstavljanje,
uporabo in reproduciranje gradiva, ki ga knjižnice hranijo. Prav tako morajo imeti
opremo za izvajanje informacijske dejavnosti ter za restavriranje in konzerviranje gradiva.
Organiziranost knjižnice
Namen in organiziranost knjižnice sta določena v ustanovitvenem aktu, za nesamostojne knjižnice pa v ustreznem aktu javnega zavoda, znotraj katerega deluje
knjižnica. Notranja organizacija je seveda prilagojena velikosti knjižnice.

5

Visokošolske knjižnice

Poglejmo najprej, kako je določena knjižnična zbirka visokošolskih knjižnic?
Knjižnice članice univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda (25. člen
Pravilnika) morajo imeti vsaj 10.000 enot gradiva in najmanj po 2 izvoda študijskega gradiva, ki je predpisano na članici univerze ali samostojnem visokošolskem zavodu. Obenem mora knjižnica omogočati dostop do vsaj 100 naslovov
serijskih publikacij. Določilo naj bi veljalo za tiskane izdaje publikacij.
Izbor in postavitev gradiva v visokošolskih knjižnicah je določen v 26. členu
Pravilnika in predpisuje, da morajo visokošolske knjižnice zbirati gradivo, ki je
povezano s pedagoškim, znanstvenoraziskovalnim in umetniškim procesom na
univerzi. Graditi morajo torej zbirko, ki obsega poleg referenčnega gradiva tudi
gradivo, ki podpira študijske programe ter znanstvenoraziskovalno in umetniško delo univerze in njenih članic. Poleg tega morajo zbirati diplomske in magistrske naloge ter doktorate, ki so nastali na članici univerze ali samostojnem
visokošolskem zavodu. Pravilnik določa tudi prosti pristop gradiva. Visokošolske knjižnice morajo referenčno gradivo in vsaj 2 izvoda predpisanega študijskega gradiva postaviti v prosti pristop. Za obdelavo knjižničnega gradiva velja, da
jo usklajujejo z univerzitetno knjižnico.
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Visokošolske knjižnice morajo svojim uporabnikom omogočati dostop do elektronskih virov, ki podpirajo študijske programe. Sicer pa morajo biti vključene
v nacionalni vzajemni bibliografski sistem, medtem ko ima univerza pravico,
da vzpostavi posebno mrežo visokošolskih knjižnic.
Poglejmo še specifična določila za strokovne delavce zaposlene v visokošolskih
knjižnicah. Visokošolske knjižnice morajo zaposliti vsaj dva delavca z univerzitetno izobrazbo bibliotekarske ali druge ustrezne smeri v skladu s pedagoško
ter znanstveno-raziskovalno in umetniško dejavnostjo, ki jo opravljajo članice
univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi glede na 2. in 29. člena Zakona o knjižničarstvu. Če knjižnice koordinirajo ali izvajajo naloge za potrebe
knjižničnega sistema univerze, morajo imeti vsaj še po enega strokovnega delavca. Sicer se obseg nalog in potrebno število zaposlenih določi z upoštevanjem
standardov in strokovnih priporočil iz 11. člena Zakona o knjižničarstvu.
Ustrezen prostor za visokošolske knjižnice je določen glede na obseg nalog, ki
jih knjižnica opravlja. Prostor mora biti dovolj velik, da zagotavlja postavitev
gradiva v prosti pristop ter postavitev in uporabo ustrezne tehnične opreme.
Visokošolska knjižnica mora imeti vsaj eno čitalniško mesto na petdeset potencialnih uporabnikov ter najmanj en računalnik z dostopom do svetovnega spleta,
ki je namenjen uporabnikom.
V zvezi z ustrezno tehnično opremo velja določilo, da morajo visokošolske
knjižnice imeti telefon, telefaks in preslikovalni stroj.

6

Univerzitetne knjižnice

Razumljivo je, da morajo univerzitetne knjižnice, zaradi svoje funkcije in velikosti, dosegati kvantitativno zahtevnejše pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti
kot javne službe, kot se to zahteva od drugih vrst knjižnic.
Tako Pravilnik v 25. členu določa, da morajo imeti univerzitetne knjižnice najmanj 50.000 enot knjižničnega gradiva in omogočati dostop vsaj do 1.000 redno
naročenih naslovov serijskih publikacij (tudi to določilo naj bi se nanašalo na
tiskane izdaje publikacij).
Pri gradnji knjižnične zbirke se mora univerzitetna knjižnica usmerjati predvsem
v gradnjo temeljnih zbirk, ki obsegajo referenčno gradivo in temeljna dela s predmetnih področij univerze. Poleg tega zbirajo doktorske disertacije in magistrske
naloge, ki so nastale na univerzi in druga dela, ki so nastala v okviru univerze.
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Univerzitetna knjižnica mora prav tako omogočati svojim uporabnikom dostop
do elektronskih virov, ki podpirajo študijske programe ter znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost na univerzi.
Število strokovnih delavcev univerzitetne knjižnice je v skladu z namenom, za
katerega je bila knjižnica ustanovljena, poleg tega mora biti to število sorazmerno številu nalog, ki jih univerzitetna knjižnica opravlja. Tako ima za vsako nalogo, ki jo koordinira in izvaja v okviru univerze in je določena z Zakonom, vsaj še
po enega strokovnega delavca z najmanj univerzitetno izobrazbo.
Tudi prostor univerzitetne knjižnice je posebej določen. Univerzitetna knjižnica
mora imeti ustrezne prostore glede na velikost univerze in glede na obseg nalog,
ki jih opravlja. Poleg prostorov za postavitev knjižničnega gradiva v prosti pristop mora univerzitetna knjižnica zagotavljati tudi prostore za informacijske
storitve, prostore za študij in raziskovalno delo ter ustrezne skladiščne prostore
za gradivo.

7

Specialne knjižnice

Poglejmo sedaj, kakšnim pogojem za opravljanje javne službe morajo zadostiti
specialne knjižnice, ki so bile ustanovljene v okviru javnih zavodov, raziskovalnih institutov, različnih vladnih služb ter agencij.
Specialna knjižnica mora imeti najmanj 50 enot aktualnega gradiva na potencialnega uporabnika, vendar ne manj kot 500 knjig ter 10 naslovov redno
naročenih serijskih publikacij, ki pokrivajo osnovno področje njenega delovanja.
Svojim uporabnikom morajo omogočati dostop do elektronskih publikacij in
informacijskih virov s poudarkom na elektronskih podatkovnih zbirkah znanstvenih in strokovnih člankov. Pravilnik nadalje določa, da morajo specialne
knjižnice letno dopolnjevati svojo knjižnično zbirko z najmanj eno knjigo na
uporabnika ali s petimi knjigami na strokovnega delavca v organizaciji, katere
del je knjižnica. Poleg tega mora specialna knjižnica dopolnjevati svojo zbirko
serijskih publikacij z nakupom vsaj enega naslova strokovnega ali znanstvenega
časopisa. Gradivo v specialni knjižnici je praviloma postavljeno v prostem pristopu in razporejeno po osnovnih vsebinskih skupinah.
Specialna knjižnica mora voditi evidence o svojem gradivu in nuditi informacije
o gradivu preko računalniškega kataloga. Informacije o knjižničnem gradivu, ki
še ni računalniško obdelano, morajo biti dostopne v listkovnem abecednem
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imenskem in sistematskem katalogu. Vse javne kataloge mora knjižnica redno
vzdrževati, dokler ne zagotovi računalniškega kataloga za vse knjižnično gradivo. Specialne knjižnice morajo imeti dostop do vzajemnega kataloga in so dolžne
sodelovati v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu pod pogoji, ki jih
določi pristojno ministrstvo.
Pravilnik določa, da morajo specialne knjižnice redno zaposliti vsaj enega strokovnega delavca na 5000 enot gradiva, ki mora imeti vsaj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri, praviloma s področja, na katerem specialna knjižnica deluje, ali
univerzitetno bibliotekarsko izobrazbo.
Naloge in servisi
Glede na določilo 34. člena gradijo specialne knjižnice specializirane podatkovne baze člankov ter omogočajo dostop do specializiranih elektronskih informacijskih virov s področja, ki ga pokrivajo.
Posebne zahteve so v Pravilniku postavljene tudi za prostore, v katerih se opravlja dejavnost specialne knjižnice. Prostor specialne knjižnice je ustrezen, če ni
manjši od 80 m2, poleg tega mora imeti vsaj eno čitalniško mesto na 50 potencialnih uporabnikov.
Za specialno knjižnico je pomembno, da ima vso potrebno telekomunikacijsko
in drugo tehnično opremo, da ima torej telefon, faks, preslikovalni stroj in računalnik, ki omogoča dostop do svetovnega spleta za uporabnike.

8

Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev

Po formalnem pozivu Ministrstva za kulturo je Center za razvoj knjižnic pripravil
vprašalnike, ki jih je poslal vsem javnim knjižnicam v Sloveniji. Za potrebe vzpostavitve razvida javnih knjižnic je bilo oblikovanih in razposlanih 1283 vprašalnikov, od tega 53 vprašalnikov za visokošolske knjižnice, 105 vprašalnikov za specialne knjižnice, 6 za osrednje specializirane informacijske centre in 3 vprašalnike
za univerzitetne knjižnice. Ostali vprašalniki so bili poslani splošnim in šolskim
knjižnicam. CeZaR je po prejemu odgovorov podatke obdelal in jih ovrednotil. Tako
je lahko ugotovil, v kolikšni meri slovenske knjižnice izpolnjujejo pogoje za opravljanje knjižnične dejavnosti glede na predstavljena merila.
Knjižnice so lahko razvrščene v 3 kategorije glede na to, koliko odstotno izpolnjujejo pogoje za izvajanje svoje dejavnosti. Pri tem se lahko v 1. kategorijo,
kategorijo razvitih knjižnic, uvrstijo tiste knjižnice, ki v celoti, torej stoodstotno, izpolnjujejo pogoje v vseh štirih sklopih ocenjevanja:
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-

na področju organiziranosti,
na področju knjižničnega gradiva,
na področju delavcev knjižnice,
na področju prostora in opreme.

V 2. kategorijo srednje razvitih knjižnic se lahko uvrstijo knjižnice, ki dosegajo
vsaj 50% predpisanih pogojev, ki se nanašajo na:
- obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva in
- ustrezno usposobljene strokovne delavce.
V 3. kategorijo nerazvitih knjižnic spadajo knjižnice, ki ne dosegajo vsaj 50%
predpisanih pogojev po merilih iz Pravilnika.

9

Rezultati izpolnjevanja pogojev

Rezultati vrednotenja so pokazali, da v celoti dosega predpisane pogoje za 1.
kategorijo samo ena visokošolska knjižnica. 26 knjižnic ali 49% visokošolskih
dosega od 80-89% predpisanih pogojev, 14 knjižnic ali 26% pa jih dosega od 90100%. Pomembno je tudi to, da nobena visokošolska knjižnica predpisanih pogojev ne izpolnjujejo manj kot 60%.
Nekoliko slabša slika se pokaže, ko pogledamo, kako izpolnjujejo visokošolske
knjižnice predpisane pogoje po kriterijih za 2. kategorijo, kjer se torej upošteva
izpolnjevanje pogojev, ki zadevajo knjižnično zbirko in strokovnost knjižničnih
delavcev. Samo 19 visokošolskih knjižnic ali 36% dosega od 80-89% zahtevanih
pogojev, 16 knjižnic ali 30% pa predpisane pogoje izpolnjuje od 90-100%.
To pomeni, da imajo visokošolske knjižnice boljše prostorske pogoje in so dobro opremljene s tehnično opremo, medtem ko imajo slabše pogoje za nakup
knjižničnega gradiva in pri zaposlovanju strokovnih kadrov.
Poglejmo še rezultate za specialne knjižnice. Ti so nekoliko slabši od rezultatov,
ki so jih dosegle visokošolske knjižnice. Vseh specialnih knjižnic, ki so odgovorile na vprašalnik Centra za razvoj knjižnic je 105, torej je specialnih knjižnic, ki
izvajajo javno službo približno dvakrat toliko kot visokošolskih knjižnic.
Rezultati vrednotenja so pokazali, da po kriterijih za 1. kategorijo, nobena specialna knjižnica pogojev ne izpolnjuje v celoti, samo 25% specialnih knjižnic (ali
polovico manj kot visokošolskih knjižnic) izpolnjuje od 80-89% predpisanih
pogojev, 22 specialnih knjižnic ali 21% pa izpolnjuje predpisane pogoje od 90-
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100% . Če pogledamo tiste specialne knjižnice, ki v najmanjši meri dosegajo predpisane pogoje, ugotovimo, da kar 12% specialnih knjižnic izpolnjuje manj kot
50% predpisanih pogojev, 4% knjižnic pa ne dosega niti 39% predpisanih pogojev.
Tudi pri specialnih knjižnicah se pokažejo slabši rezultati pri doseganju pogojev
po kriterijih za 2. kategorijo. Tako 22% specialnih knjižnic ne izpolnjuje niti 50%
predpisanih pogojev, od teh jih 15% dosega manj kot 40%. Manj je tudi knjižnic,
ki v večji meri dosegajo predpisane pogoje in sicer jih 13% dosega od 90-100% in
19% knjižnic pa dosega od 80-89% predpisanih pogojev.
V spodnji tabeli si lahko ogledamo dobljene rezultate pri doseganju pogojev za
opravljanje knjižnične dejavnosti za visokošolske in za specialne knjižnice.
Navedeno je število knjižnic in njihov delež v odstotkih glede na izpolnjevanje
pogojev za razvite, srednje razvite ali nerazvite knjižnice.
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Tabela 1: Stopnja izpolnjevanja pogojev
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Vir: Razvid knjižnic, CeZaR, 2004
Graf v obliki stolpcev zelo nazorno predstavlja razliko v izpolnjevanju pogojev
za opravljanje knjižnične dejavnosti med visokošolskimi in specialnimi
knjižnicami (v okviru 1. kategorije). Vidimo namreč, da izrazito izstopa stolpec,
ki predstavlja od 80-89% izpolnjevanje pogojev pri visokošolskih knjižnicah.
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Slika 1: Doseganje pogojev za 1. kategorijo

Vir: Razvid knjižnic, CeZaR, 2004
Tudi na grafu s stolpci, ki predstavlja razliko v doseganju pogojev za delovanje
visokošolskih in specialnih knjižnic v okviru 2. ali 3. kategorije lahko vidimo,
da visokošolske knjižnice dosegajo boljše rezultate kot specialne knjižnice.
Slika 2: Doseganje pogojev za 2./3. kategorijo v letu 2002

Vir: Razvid knjižnic, CeZaR, 2004
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Največje število visokošolskih knjižnic izpolnjuje 80-89% predpisanih pogojev
za uvrstitev po kriterijih 1. ali 2. kategorije.
Med specialnimi je o razmerje drugačno, največ knjižnic, ki izpolnjuje pogoje za
uvrstitev v 2. kategorijo, dosega 70-79% pogojev, nekoliko manjše število knjižnic
pa dosega 80-89% pogojev. Večje odstopanje vidimo v številu knjižnic, ki pogoje
dosegajo 90 -100%. Omenjene pogoje izpolnjuje polovica več visokošolskih
knjižnic od specialnih.

10 Razvrstitev v kategorije
Kako je z razvrstitvijo obeh vrst knjižnic v 1., 2. ali 3. kategorijo? Med obema
vrstama ni bistvenih razlik, razen pri uvrstitvi v 3. Kategorijo nerazvitih knjižnic.
Med visokošolskimi knjižnicami ena v celoti izpolnjuje pogoje za knjižnično
delovanje in je torej edina uvrščena v 1. kategorijo. V drugo kategorijo je uvrščenih
50 visokošolskih knjižnic ali 94%, nerazviti sta 2 knjižnici.
Med specialnimi knjižnicami nobena v celoti ne izpolnjuje pogojev za 1. kategorijo. V 2. kategorijo je uvrščenih 82 specialnih knjižnic ali 78%, v 3. kategorijo pa
je uvrščenih 23 specialnih knjižnic ali 22%.
V drugo kategorijo so uvrščene tudi vse tri univerzitetne knjižnice, vendar je med
njimi precejšnja razlika glede izpolnjevanja pogojev za delovanje.
Kaj pomenijo doseženi rezultati v luči naše teme? Zanima nas pripravljenost in
usposobljenost bibliotekarjev v obeh vrstah slovenskih knjižnic, ki smo jih predstavili z rezultati razvida, za sodelovanje na mednarodnem področju. Ker nas
zanima mednarodno partnersko sodelovanje v razvojnih projektih, si bomo ogledali še, kakšno je stanje na kadrovskem področju in pri naročanju serijskih publikacij. Ugotovili smo, da so slovenske visokošolske in specialne knjižnice večinoma dokaj dobro razvite, opremljene so s primerno tehnologijo, večinoma imajo
dostop do svetovnega spleta, povezane so v nacionalni vzajemni bibliografski
sistem. Vse to nas lahko pripelje do sklepa, da imajo predstavljene knjižnice
ustrezne pogoje za vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja. Ker kaže praksa
drugačno sliko, je potrebno ovrednotiti še tista posamezna področja, ki bistveno
vplivajo na pripravljenost delavcev za razvojno delo. To pa so poleg njihove strokovne usposobljenosti in zavezanosti razvoju tudi možnosti, ki jih imajo za
dostop in uporabo najnovejših znanstvenih in strokovnih besedil. Najnovejši
znanstveni ali strokovni dosežki ter razvojne smernice so dostopni najhitreje v
serijskih publikacijah, predvsem v strokovnih revijah v obliki člankov, objavljenih referatov in predavanj. Poglejmo podatke o dostopnosti serijskih publikacij
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v slovenskih knjižnicah, ki smo jih v Centru za razvoj knjižnic zbrali prav tako
v okviru projekta za vzpostavitev razvida knjižnic.

11

Zaposleni v knjižnicah

Število zaposlenih v knjižnici in njihova strokovna usposobljenost sta gotovo
najpomembnejša podatka, ki ju moramo poznati, ko ocenjujemo možnosti za
mednarodno sodelovanje zaposlenih v knjižničarstvu. Razvoju stroke se lahko
posvetijo samo strokovno usposobljeni knjižničarski delavci, ki niso preobremenjeni z rutinskimi vsakodnevnimi opravili. Le tako lahko spremljajo razvojne smernice doma in na mednarodnem področju, predlagajo spremembe ter prijavljajo razvojne projekte.
Preden predstavim rezultate razvida pri ugotavljanju, s kakšnim številom zaposlenih lahko opravljajo svojo dejavnost slovenske knjižnice, poglejmo kakšno je
stanje na kadrovskem področju v evropskih državah? Po podatkih iz LIBECONA
se je število zaposlenih v evropskih knjižnicah v obdobju 1991-1998 povečalo v
vseh vrstah knjižnic. Skupno število delavcev se je povečalo za 3,7%, število
strokovnih delavcev pa za 4,9%. Podatki kažejo, da je bilo v evropskih knjižnicah
v obravnavanem obdobju več kot polovica strokovnih delavcev.
V istem obdobju je tudi v slovenskih visokošolskih knjižnicah število zaposlenih naraščalo. V desetih letih je bilo večje za 24%, čeprav se je povečalo predvsem število nestrokovnih delavcev in to kar za 74% v primerjavi s 4% povečanjem števila strokovnih delavcev. Kljub temu so v slovenskih knjižnicah prevladovali strokovni delavci, čeprav se je delež v devetdesetih letih zniževal od 88%
do 68% . (Pečko Mlekuš, 2002).
Podatki, zbrani za potrebe razvida slovenskih knjižnic kažejo, da je bilo leta 2002
v visokošolskih knjižnicah zaposlenih 225 delavcev, od tega je bilo 146,5 strokovnih delavcev (ali 65%); v 3 univerzitetnih knjižnicah pa je bilo zaposlenih
266 delavcev, od tega 179 strokovnih delavcev, kar je 79%. Skupaj je torej za
potrebe slovenske visokošolske sfere na knjižničnem področju delalo 491 delavcev, od tega 325,5 strokovnih delavcev ali 66% vseh knjižničarskih delavcev.
O tem, kako je z zaposlovanjem delavcev v specialnih knjižnicah, ni zanesljivega podatka ne v LIBECONU za mednarodno področje, ne v okviru statistističnih
poročil slovenskih specialnih knjižnic, ker se je ravno v tem obdobju spreminjalo število specialnih knjižnic predvsem v gospodarskem sektorju. Podatki o zaposlenih v specialnih knjižnicah, ki opravljajo javno službo kažejo, da so specialne knjižnice v letu 2002 zaposlovale 197 delavcev, od tega 148 strokovnih
delavcev.
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Tabela 2: Zaposleni v visokošolskih, specialnih in univerzitetnih knjižnicah v
letu 2002
0

do 0,5

1

visoko{olske
specialne
univerzitetne

0
6
0

2
12
0

10
49
0

št.
knjižnic

vsi zaposleni

1,5 5,5
32
31
0

6-11
5
6
0

1320,5
3
1
0

36-48

79

96

139

1
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
1

Vir: Razvid knjižnic, CeZaR, 2004
Razporeditev zaposlenih po knjižnicah si v spodnji tabeli lahko ogledamo tudi
za strokovne delavce.
Tabela 3: Strokovni delavci v visokošolskih, specialnih in univerzitetnih
knjižnicah v letu 2002

št.
knjižnic

{tevilo strokovnih
delavcev
visoko{olske
specialne
univerzitetne

0

do 0,5

1

4
20
0

2
10
0

25
49
0

1,5 5,5
19
21
0

6-11
1
4
0

1320,5
1
1
0

36-48

79

96

139

1
0
2

0
0
0

0
0
1

0
0
0

Vir: Razvid knjižnic, CeZaR, 2004
Razpredelnici nam sicer ne kažeta nič novega, ampak potrjujeta to, kar ves čas
poznamo, namreč, da so strokovni delavci razdrobljeni na veliko število knjižnic.
Vsekakor pa zaskrbljuje podatek, da ima 10 visokošolskih knjižnic samo 1 zaposlenega. Kaj se dogaja s knjižnico in dostopom do gradiva ali do informacijskih virov v času, ko so ti osamljeni bibliotekarji na dopustu, bolniški, na malici, pri zdravnikih, po opravkih ipd? Še bolj pa zaskrbljuje dejstvo, da 4 visokošolske knjižnice nimajo nobenega strokovnega delavca, ali da ima samo 1 strokovnega delavca kar 25 visokošolskih knjižnic, torej slaba polovica teh knjižnic.
Morda je potem, ko poznamo te podatke, lažje razumeti, zakaj se visokošolski
bibliotekarji ne ukvarjajo z razvojnimi projekti in ne sodelujejo na mednarodnem področju z drugimi bibliotekarji.
Pri specialnih knjižnicah so rezultati še bistveno slabši, tudi narava dela je v
specialnih knjižnicah dokaj različna od tiste v visokošolskih knjižnicah. Podatki kažejo, da 6 specialnih knjižnic ne zaposluje nobenega delavca, 12 jih zaposluje samo polovico delavca in 49 samo enega. Pri zaposlovanju strokovnih delavcev so podatki veliko slabši, saj se poveča število specialnih knjižnic, ki ne
zaposluje nobenega strokovnega delavca kar na 20; nadaljnjih 10 specialnih
knjižnic zaposluje samo polovico strokovnega delavca in 49 knjižnic samo 1
strokovnega delavca. Samo 5 knjižnic od 105 zaposluje od 6 do 20, strokovnih
delavcev. Specialne knjižnice v Sloveniji so zares v nezavidljivem položaju.
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Poglejmo si še navedena razmerja zaposlenih v vseh treh vrstah knjižnic, kakor
jih lahko predstavimo s stolpičastimi grafi. Vidimo, da izrazito izstopa stolpec,
ki predstavlja število specialnih knjižnic, ki zaposlujejo samo 1 delavca.
Slika 5: Razmerje zaposlenih v visokošolskih, univerzitetnih in specialnih
knjižnicah v letu 2002

Vir: Razvid knjižnic, CeZaR, 2004
Prav tako izstopa v spodnji tabeli stolpec, ki predstavlja število specialnih
knjižnicah, ki zaposlujejo samo 1 strokovnega delavca.
Slika 6: Razmerje strokovnih delavcev v vseh treh vrstah knjižnic v letu 20002

Vir: Razvid knjižnic, CeZaR, 2004
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Zanimiv je podatek, da je skoraj enako število visokošolskih in specialnih
knjižnic, ki zaposlujejo od 1,5 do 5,5 delavcev, obojih je okoli 30. Skoraj enako
število obeh vrst knjižnic zaposluje enako število strokovnih delavcev. Obojih
je okoli 20.
Zbrani podatki so torej v vsej svoji neizprosni resnici pred nami. Sporočajo nam,
da morajo visokošolske in specialne knjižnice združiti svoje strokovne moči, če
se želijo vključiti v mednarodna dogajanja, če hočejo sodelovati v evropskih
projektih. Drugače bodo ostale zunaj tokov, ki jih želi uresničiti EU tako z lizbonsko deklaracijo kot z bolonjskim procesom in z ustvarjanjem skupnega evropskega raziskovalnega območja (European Research Area). V skupnem evropskem prostoru grozi slovenskim knjižnicam popolna anonimnost.

12

Dostopnost serijskih publikacij

Poglejmo še kakšne možnosti imajo slovenski knjižnični delavci za dostop in
uporabo najnovejših znanstvenih in strokovnih besedil, ki so objavljena v periodičnem tisku. Koliko naslovov serijskih publikacij naročajo slovenske visokošolske in specialne knjižnice po podatkih iz razvida knjižnic za leto 2002?
Tabela 4: Naročeni naslovi serijskih publikacij v letu 2002
št.
knjižnic

{tevilo naslovov
Visoko{olske
univerzitetne
specialne

0
0
0
2

1-90
22
0
59

91-180
13
0
26

181-300
8
0
9

301-500
9
0
9

>1200
1
3
0

Vir: Razvid knjižnic, CeZaR, 2004
Po podatkih iz razvida lahko ugotovimo, da imajo slovenske knjižnice dokaj dobro
zbirko serijskih publikacij. Do 1.200 naslovov ima sicer samo 1 visokošolska
knjižnica poleg 3 univerzitetnih, 9 knjižnic ima do 500 naslovov, vendar kar 22
knjižnic samo do 90 naslovov. Pri specialnih knjižnicah so po pričakovanju številke nižje. Tako naroča 59 specialnih knjižnic do 90 naslovov serijskih publikacij,
26 knjižnic pa do 180 naslovov, 2 specialni knjižnici pa celo ne naročata nobene
serijske publikacije.
Primerjava z evropskim prostorom pokaže, da so bile slovenske visokošolske
knjižnice v letu 1998 z 263 tekočimi naslovi serijskih publikacij na 1.000 potencialnih uporabnikov na 10. mestu v Evropi. Število tekoče naročenih naslovov
je bilo nad evropskim povprečjem (LIBECON).
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Slika 7: Grafični prikaz naročenih naslovov serijskih publikacij v letu 2002

Vir: Razvid knjižnic, CeZaR, 2004
Visokošolske knjižnice imajo bistveno boljše pogoje tudi pri dostopu do elektronskih virov, saj je v večini primerov dostop do elektronskih virov urejen z
licenco za določeno univerzo. Specialne knjižnice so tudi tukaj v slabšem
položaju. Medtem ko imajo urejen dostop do elektronskih virov vse visokošolske knjižnice, je pri specialnih knjižnicah položaj bistveno drugačen, saj ima
dostop do elektronskih virov le 66% specialnih knjižnic.
Zbrani podatki kažejo, da je za visokošolske in specialne knjižnice največja ovira za aktivno sodelovanje na mednarodnem področju to, da so raztreseni po
posameznih knjižnicah, ki zaposlujejo za svoje ozko področje le majhno število
strokovnih delavcev. Združevanje visokošolskih knjižnic ene univerze je zapleteno politično vprašanje in spada med pristojnosti in odločitve univerze.

13

Kako najti rešitev?

Ker ni mogoče najti rešitve v trajni združitvi knjižnic, lahko poskusimo z iskanjem drugih oblik združevanja. Ugotavljali smo že, da so se slovenske knjižnice v
zadnjih desetletjih večkrat povezovale v konzorcije, da so tako lahko naročale
pod boljšimi pogoji tuje serijske publikacije. Še prej so se zelo neformalno povezovale v koordinacijske kroge, ki so prav tako zagotavljali dostopnost večjega
števila tekočih naslovov strokovnih in znanstvenih časopisov v Sloveniji. Tudi
sedaj se nekatere povezujejo v različne konzorcije kot sta n.pr. COSEC ali SCIENCE Direct s podobnimi nameni.
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Kakšna oblika povezovanja bi bila torej najbolj primerna, da bi visokošolske in
specialne knjižnice lahko uresničevale sodelovanje na mednarodnem področju,
da bi se lahko odločale in prijavljale za mednarodne razvojne projekte? O tem
sem razmišljala že pred leti, ko sem kot strokovna direktorica Narodne in univerzitetne knjižnice iskala možnosti za povezovanje najbolj aktivnih strokovnjakov na področju bibliotekarske in informacijske znanosti v Sloveniji, ki bi
povečalo število sodelujočih v raziskovalnih in razvojnih projektih na tem področju. Tako bi morda lahko prišli do novih svežih idej v zvezi z razvojem naše
dejavnosti. Zavedati se moramo tudi, da potrebujemo v primeru, če se odločimo
za povezovanje, določeno formalizirano obliko povezovanja, ki bi zagotavljala
pogoje za uresničevanje tistega, kar bi bilo dogovorjeno.

14

Programski forum ali programski svet

Ker je NUK edina knjižnica, ki ima registriran raziskovalno-razvojni center, je
morda najlažje uresničljiva oblika povezovanja knjižničnih strokovnjakov
določena nadgradnja ali razširitev nalog omenjenega centra z vzpostavitvijo programskega foruma ali sveta, v katerega bi imenovali vidne in aktivne strokovnjake iz naše stroke. Takrat smo evidentirali tudi nekatere naloge tako vzpostavljenega sveta.
Na rednih srečanjih bi člani evidentirali strokovna področja, ki bi jih morali v
Sloveniji prioritetno razvijati, predlagali razvojne projekte, imenovali razvojne
ali raziskovalne teame, ki bi delali na izbranih projektih in jih prijavljali na različne domače in tuje razpise, ker samo tako lahko pridemo do dodatnega denarja, potrebnega za razvoj. Naloge razvojno-raziskovalnega centra bi se razširile v
smislu koordiniranja dela programskega sveta in priprave gradiva za njegovo
delovanje. Koordinacijo posameznih projektov pa bi prevzemali vsakokrat posebej imenovani strokovnjaki.
Delo programskega sveta bi moralo temeljiti na dogovorjenih nalogah in sprejetem pravilniku. Vsekakor mislim, da bi morala biti takšna oblika povezovanja
bolj uspešna kot vzpostavitev primerne komisije v okviru ZBDS.

15

Skupni projekti

Slovenske visokošolske in univerzitetne knjižnice niso naredile veliko na
širokem področju vzpostavljanja informacijske družbe, ničesar niso naredile v
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sodelovanju na nacionalnem ali mednarodnem področju. Prišel je čas, ko bi nas
morali zgledi na evropskem knjižničnem in informacijskem področju spodbuditi, da se lotimo nekaterih temeljnih nalog ali razvojnih projektov, ki bi bistveno
pripomogli k izboljšanju podobe visokošolskega bibliotekarja v očeh akademske sfere in posledično izboljšanju statusa bibliotekarjev.
Med temeljne naloge visokošolskih in univerzitetnih knjižnic bi uvrstila predvsem dve:
- vzpostavitev repozitorija ali arhiva elektronskih publikacij, ki nastajajo na
slovenskih univerzah,
- oblikovanje in vzpostavitev ‘’subject gateways’’ ali vsebinskih portalov za
določena znanstvena področja.
Nekatere evropske vlade oziroma pristojna ministrstva so že sprejela priporočila za akademske sfere, da bi jih spodbudili k oblikovanju elektronskih arhivov,
ki bi zagotavljali brezplačno dostopnost znanstvenih in strokovnih besedil. Med
temi je na primer vlada Velike Britanije lani poleti izdala 118 strani obsegajoč
dokument s pomenljivim naslovom ‘’Scientific Publications: Free for all?’’, v
katerem napoveduje, da bo visoko finančno podprla vzpostavitve omenjenih
arhivov, ki naj postanejo ključni elementi vsake dolgoročne strategije za zagotavljanje ohranjanja digitalnih publikacij. V ta namen bodo celo ustanovili centralno telo, ki bo koordiniralo vzpostavitev mreže omenjenih arhivov (OCLC
Abstracts 2004).
Prosti dostop do znanstvenih informacij na spletu je vse od Budimpeštanskega
memoranduma ena glavnih tem knjižničnega in informacijskega področja.
Nenazadnje je bil tako imenovani ‘’prosti dostop’’ ali ‘’open access’’ do znanstvenih
dokumentov lanskoletna osrednja tema konference raziskovalnih knjižnic LIBER.
Gradnje servisov, ki omogočajo iskanje izbranih kvalitetnih spletnih informacijskih virov za izobraževanje, učenje in raziskovanje na akademskem področju,
so se lotile mnoge univerzitetne in nekatere nacionalne knjižnice v Evropi. ‘’Vsebinska vhodna vrata’’ so neke vrste iskalni vodiči informacijskih virov, ki temeljijo na vsebinskem ključu. Vodiči omogočajo povezave do virov (dokumentov,
zbirk, spletnih mest ali servisov) na spletu, ki jih uporabniki lahko najdejo z
uporabo deskriptorjev in vsebinske klasifikacije virov.
‘’Pomembnost in vrednost takšnih ‘’vsebinskih vhodnih vrat’’ je v tem, da se ves
čas, tako pri izboru podatkov kot pri razvoju zbirke, uporabljajo določeni dokumentirani kriteriji za vrednotenje virov, da se zbirka ves čas vzdržuje in vrednoti. Tudi opisi dokumentov oziroma virov temeljijo na dokumentiranih metapodatkih, ki omogočajo identifikacijo in lokacijo vira’’ (RENARDUS, http://
www.renardus.org).
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Ker potekajo omenjeni procesi vrednotenja s pomočjo človeškega intelekta, je
teamsko delo nujno.
EU je financirala projekt DESIRE: Gateways Handbook (Your guide to creating
high quality portals on Internet, http://www.desire.org/handbook), kjer lahko
najdemo primere za kreiranje takšnih vhodnih portalov. Projekt RENARDUS
(http://www.renardus.org) ki je potekal v okviru Information Society Technology 5th framework programme od januarja leta 2000 do junija 2002, pa je izrabil
uspeh vsebinskih portalov in vzpostavil enoten dostop do različnih vsebinskih
servisov po Evropi. Med njimi si za zgled pri gradnji takšnih portalov lahko izberemo na primer nizozemski servis DutchESS (Dutch Electronic Subject Service), ali nemški Online Theses (DNB-Theses) ali finski servis Finnish Virtual Library (FVL, http://www.jyu.fi/library/).
V Sloveniji bi razvoj vsebinskih portalov lahko potekal samo kot teamsko delo
bibliotekarjev iz različnih visokošolskih, specialnih in drugih knjižnic ter s
sodelovanjem različnih specialistov za posamezna znanstvena področja. Vsekakor bi se takšnega skupnega projekta morali lotiti čimprej in vzpostaviti vsebinski portal za določeno temo s področja družboslovja ali humanistike. Naravoslovno področje pa bi lahko oblikovalo portal, na primer za dostop do objav
slovenskih znanstvenikov s področja naravoslovja v mednarodnem znanstvenem tisku.
Nenazadnje lahko premislimo tudi o sodelovanju visokošolskih in specialnih
knjižnic s splošnimi knjižnicami in oblikujemo mrežo poslovnih informacij, o
kateri sem pisala v svojem prispevku na mednarodni konferenci (Jakac-Bizjak,
1997, str.75) ki sta jo 1997 leta v Ljubljani organizirali IFLA Urad za medbibliotečno izposojo in CTK na temo The Role of Libraries in Economic Developments.

16

Zaključek

Živimo v času hitrih sprememb, ki jih prinaša vzpostavljanje informacijske
družbe oziroma družbe znanja, v dinamičnem času, ki zahteva od nas hitre
odločitve in dejanja. Dokumenti, ki jih sprejemajo članice Evropske unije in
zadevajo družbeni razvoj ter razvoj visokega šolstva in znanosti, nas postavljajo
pred neizogibno dejstvo, da je transformacija potrebna tudi na področju knjižnične
in informacijske dejavnosti. Gotovo je to čas, v katerem lahko ‘’knjižnice odigrajo glavno vlogo v izobraževanju, če se bodo znale pravočasno primerno prilagoditi in usposobiti; v nasprotnem primeru lahko popolnoma izgubijo vsakršno
vlogo v družbi’’, menijo nekateri člani konzorcija CETUS (CETUS, 1997). ‘’Prepričanje, ki ga gojijo knjižnice, da so ‘’srce univerze’’ ali ‘’centri znanstvenega
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delovanja’’ je zapisal priznani bibliotekarski strokovnjak P. Brophy (Brophy,
2001), ‘’zanemarja dejstvo, da raziskovalci o tem ne delijo istega mnenja s
knjižničarji in da ga verjetno nikoli niso delili.’’
Kako se bomo odločili bibliotekarji v Sloveniji je seveda v veliki meri odvisno
predvsem od nas, vendar se moramo zavedati, da za aktivne spremembe nimamo več veliko časa. Za uvajanje sprememb predlagam metodo prepričljivih
majhnih korakov, ki bodo naše delodajalce in financerje prepričali, da smo nepogrešljivi del infrastrukture za vzpostavljanje informacijske družbe.
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