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S četrto številko letnika 59 revije Knjižnica z glavno urednico zaključujeva štiriletni
uredniški mandat. Ta čas je bil za naju zelo zanimiv in z velikim veseljem sva sodelovali s slovenskimi knjižničarji. Revija je postala del naju, saj sva bili v teh letih v mislih
ves čas z njo in z vami. Zato z zelo težkim srcem predajava uredništvo novima ured
nikoma. Večino zastavljenih načrtov sva uspeli uresničiti, nekatere pa prepuščava
naslednikoma.
Tudi v najini zadnji številki sva želeli zajeti vsebine z različnih področij bibliotekarske
in informacijske znanosti in knjižničarske prakse. Preteklo obdobje je bilo zelo pestro
in nekateri dogodki so pomembno vplivali tudi na knjižničarstvo. Sredi leta 2012 je
bil sprejet Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12), ki bo
pustil neprecenljive posledice na generaciji knjižničarjev, saj so mnogi še vedno brez
zaposlitve. Leta 2013 se je strokovno posvetovanje ZBDS preimenovalo v kongres.
Leto dni pozneje je prvič potekalo posvetovanje vseh sekcij. Evropska komisija je v
okviru svojega programa za raziskave in razvoj Obzorja 2020, sprejetem konec leta
2014, postavila pogoj odprtega znanstvenega publiciranja za vse sofinancirane raziskave. Decembra 2015 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 92/15), ki predstavlja kompromis med različnimi interesi.
Pričakujemo, da bodo vsi ti dogodki, pa tudi vpliv vzporednega znanstvenega razvoja
drugih sorodnih področij, spodbudili nove raziskave na področju bibliotekarske in informacijske znanosti. V uredništvu smo zelo veseli vseh prispevkov, ki smo jih v tem
obdobju dobili.
V nadaljevanju je opis vsebine te številke.
Prispevek Simona Pirša je nastal tik pred sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu. V svojem prispevku predstavlja rezultate analize slovenskega sistema knjižničnega nadomestila v primerjavi s sistemi drugih razvitih držav.
Knjižnično nadomestilo je pomemben instrument kulturne politike za spodbujanje
ustvarjalnosti med pisatelji. V členu 56 omenjenega zakona se drugače od Zakona o
knjižničarstvu iz leta 2001 (Uradni list RS, št. 89/01) natančneje opredeljuje knjižnično
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nadomestilo, ki naj bi znašalo »28 odstotkov od sredstev, ki jih ministrstvo, pristojno
za kulturo, namenja splošnim knjižnicam za podporo usklajenemu razvoju knjižnične
dejavnosti«. Več o tem v Pirševem prispevku.
Robert Čadej in red. prof. dr. Primož Južnič predstavljata rezultate analize zastopanosti
znanstvene produkcije slovenskega družboslovja in humanistike v dveh najpomembnejših mednarodnih bibliografskih bazah, Scopus in Web of Science. Njune ugotovitve
so pomembne tudi za raziskovalce s področja bibliotekarske in informacijske znanosti,
ki želijo doseči večjo mednarodno prepoznavnost in višje vrednotenje svojega znanstvenega dela v Informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS).
Obogatena ali nadgrajena resničnost predstavlja inovacijo, ki se v zadnjih letih vse
pogosteje uveljavlja v knjižnicah in izobraževalnih ustanovah. V svojem prispevku
Borut Kirar razlaga tehnologijo obogatene resničnosti in predstavlja njeno uporabo v
Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja. Njegove izkušnje so zanimive tudi za
druge knjižnice.
Andreja Zubac z Univerze v Zagrebu že več let proučuje fenomen e-knjige. V št. 58(1–2)
revije Knjižnica je skupaj z Andrejo Tominac objavila članek o trgu e-knjig. Tokrat pa
obravnava e-knjigo kot pripomoček pri e-učenju. Njen prispevek temelji na analizi storitev na spletu, ki je bila izvedena v knjižnicah Univerze v Zagrebu.
Leta 2013 je minilo 150 let od ustanovitve kranjske čitalnice. Zato Ivan Smiljanič v svojem prispevku podaja zgodovinski pregled od njene ustanovitve leta 1862 do razpustitve leta 1941. V tem času je bila pomembna osrednja kulturna ustanova v Kranju, ki je
združevala knjižnico, gledališče, pevski zbor ter godbo. Glede na to, da je dokumentov
o kranjski narodni čitalnici malo, je prispevek pomemben za zgodovino knjižnic ter
kulture branja na Slovenskem.
Leta 2016 bomo praznovali šestdeseto obletnico izdajanja revije Knjižnica. Glede na
to, da se s to številko zaključuje neko obdobje, sva z dr. Ines Vodopivec na podlagi različnih raziskav in podatkov poskušali osvetliti razvoj knjižničarstva in knjižničarjev ter
prikazati povezanost razvoja bibliotekarske in informacijske in znanosti in objav v naši
reviji. Obenem dodajava kratko analizo uredništva v obdobju 2012–2015.
Lepša Šturm, eminentna bibliotekarka, predavateljica na nekdanjem programu iz bibliotekarstva Pedagoške akademiji v Ljubljani ter avtorica prispevkov v naši reviji, je
leta 2015 dopolnila 90 let. Ob tem pomembnem jubileju sta Nada Čučnik Majcen in dr.
Melita Ambrožič pripravili pregled njenega delovanja v stroki ter bogatega prispevka
k slovenski stroki ter bibliotekarski in informacijski znanosti.
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Sledi pregled slovenske bibliografije leta 2014, ki jo je pripravil Matjaž Hočevar.
V zadnjem delu te številke so predstavljeni Čopovi nagrajenci, in sicer: prejemnica
Čopove diplome, Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic; prejemnice
Čopovega priznanja za leto 2015: Dragana Lujić, Mariborska knjižnica, Mira Petrovič,
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, in Milena Pinter, Mestna knjižnica Ljubljana; ter p
 rejemnika
Čopove plakete za leto 2015: Društvo bibliotekarjev Maribor in HERVIS šport in moda
d. o. o. Pri vsakem nagrajencu sta kratka biografija in utemeljitev. Vsem prisrčno
čestitamo!
Želim vam prijetno branje!
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