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Čeprav o odprtem dostopu govorimo že od leta 2002, ko je bila v Budimpešti podpisana znamenita pobuda,1 se pri nas koncept odprtega dostopa intenzivneje razširja
v zadnjih petih letih. Morda kot pomemben mejnik lahko označimo leto 2010, ko je
potekalo posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice pri ZBDS, ki je v celoti obravnavalo to temo. Od takrat smo nekateri raziskovalci
sodelovali v evropskih projektih, ki so na različne načine prispevali k razvoju infrastrukture in dobrih ravnanj (DRIVER,2 OpenAir,3 Europeana4) ter spodbujali izobraževanje
knjižničarjev in raziskovalcev na tem področju (EiflOA,5 FOSTER6). V letih 2014 in 2015
je bilo izvedenih največ izobraževalnih tečajev in seminarjev, ki so bili namenjeni ozaveščanju, izobraževanju ter podaji praktičnih napotkov pri znanstvenem objavljanju v
odprtem dostopu v Sloveniji. Tam je bilo posebej poudarjeno, da je zaradi preverljivosti raziskav bistvenega pomena shranjevanje podatkov (statistik, anket, kvantitativnih
analiz itd.), ki so nastali v procesu raziskovalnega dela. Glavni organizatorji smo bili
predvsem predstavniki večjih knjižnic, katerih večina uporabnikov so raziskovalci in
študenti: Arhiv družboslovnih podatkov, Centralna tehniška knjižnica, Inštitut za novejšo zgodovino, Narodna in univerzitetna knjižnica, Osrednja družboslovna knjižnica, Univerzitetna knjižnica Maribor in drugi. Odprti dostop postaja vse večji problem
predvsem zaradi novega evropskega programa za raziskave in razvoj Obzorje 2020,
ki zahteva, da se rezultati raziskav v okviru evropskih projektov objavijo v odprtem
dostopu. Prvi razpisi za sofinanciranje projektov so bili objavljeni konec lanskega leta,
sedaj pa se začenjajo projekti, ki bodo zaključeni v prihodnjem letu. Takrat bodo raziskovalci potrebovali podporo bibliotekarjev. Po drugi strani tudi domači financerji,
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npr. Agencija za raziskovalno dejavnost RS, že nekaj let pogojujejo sofinanciranje z
objavo v odprtem dostopu.
Vendar moramo pomembnost odprtega dostopa razumeti v okviru konteksta odprte
znanosti, katere del je. Od pojava interneta znanstveno znanje eksponencialno narašča. Cribb in Tjempaka (2010) trdita, da se to znanje podvaja vsakih pet let. Meho (2007)
ugotavlja, da polovice ustvarjenih svetovnih znanstvenih publikacij ni nihče nikoli
prebral, razen njihovih avtorjev, recenzentov in urednikov, ter da 90 odstotkov nikoli ni
bilo citiranih. Če je pogoj za dostop njihova nabava oziroma dostop, potem je to tudi
razumljivo, saj so številne predrage ali nedostopne.
Evropski komisar J. C. Bjurgelman je v svojem uvodnem nagovoru na konferenci LIBER
junija 2015 v Londonu pod naslovom Open science: from vision to action predstavil vizijo Evropske unije pri zagotavljanju vseh pogojev za razvoj odprte znanosti. Odprto
znanost je imenoval tudi znanost 2.0. Ta poleg znanstvenega publiciranja v odprtem
dostopu zajema še razvoj odprtodostopnih programskih rešitev, sodelovanje pri
ustvarjanju znanja, uporabo licenc, ki omogočajo lažje razširjanje tega znanja, odprte
inovacije, orodje za izobraževanje na daljavo MOOC7 in, nazadnje, seveda tudi razvoj
spletnih tehnologij 2.0, ki so zaznamovale digitalno generacijo zadnjih 15 let. Navedel
je, da je namen Evropske komisije omogočiti boljše sodelovanje med raziskovalci in s
tem tudi pospešiti znanstveni razvoj v Evropski uniji. Obenem je njen glavni cilj preglednost in preverljivost raziskav ter znanstvenega dela, s čimer se omogoča boljša
izkoriščenost sredstev, ki jih Evropska komisija vlaga v raziskave in razvoj.
V zadnjih letih smo bibliotekarji priče neverjetnih sprememb v znanosti in metodologiji znanstvenega dela, ki bodo zaznamovale naslednje generacije raziskovalcev. Te
spremembe se dogajajo hitro in vplivajo na naše dojemanje informacijskega prostora,
bibliotekarstva ter načina našega strokovnega delovanja.
Sedaj pa naj vam predstavim prvo, dvojno številko letnika 59 revije Knjižnica, v katerem smo zbrali osem člankov, za katere upamo, da bodo pritegnili vašo pozornost.
Prva članka obravnavata področje bralne kulture. Dr. Uroš Grilc v svojem prispevku
analizira povezanost knjižnega trga z bralno kulturo. Za zgled uporabi model finske
bralne kulture, na katero kriza finskega založništva ni imela nobenega vpliva. Analizira
situacijo v Sloveniji in predlaga ukrepe za dvig slovenske bralne kulture, ki iz leta v leto
zaostaja za skandinavskimi državami.
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Raziskava Katje Šikonja in dr. Marije Petek pa se osredotoča na segment sodobnih
slovenskih romanov v izbranih enotah Mestne knjižnice Ljubljana. Raziskava temelji
na intervjujih z uporabniki in knjižničarji, ki sta jih avtorici opravili v enotah Mestne
knjižnice Ljubljana. Vzorec vprašanih je sicer premajhen za kakršnakoli posploševanja,
lahko pa ponudi izhodišče za podobne raziskave.
Katarina Švab in dr. Maja Žumer v svojem prispevku podajata rezultate raziskave, v
kateri sta ugotavljali, ali obstoječi bibliografski zapisi zadostujejo za identifikacijo in
izbiro leposlovja v knjižničnem katalogu.
Andreja Videc opisuje raziskavo o izvajanju matične dejavnosti za splošne knjižnice
v treh županijah na Hrvaškem. Raziskava je pokazala, da ima matična dejavnost pomemben vpliv na njihov razvoj. Organiziranost hrvaških splošnih knjižnic primerja s
slovenskimi.
V svojem prispevku dr. Melita Ambrožič predstavlja rezultate raziskave, ki je potekala jeseni 2013. Metodologija te raziskave je uporabna tudi pri drugih večjih knjižnicah. V devetdesetih letih je bilo več raziskav o uporabnikov knjižnic ali knjižničnih
storitev, Ambrožičeva se je leta 2000 prvič dotaknila uspešnosti delovanja knjižnic na
podlagi zunanjih kazalcev. V tej raziskavi izhaja iz rezultatov preteklih raziskav iz leta
1987, 1995, 2001 in 2008. Poleg tega dodatno analizira vrednost storitev in knjižnice
za uporabnika.
Maša Florjančič in dr. Klementina Možina opisujeta raziskavo o uporabi in dojemanju
elektronskih in interaktivnih knjig med slovenskimi študenti grafičnih tehnologij na
Fakulteti za naravoslovje in tehniko, Univerze v Ljubljani.
O knjižničnih stavbah je zelo malo literature, čeprav se v Sloveniji pogosto gradijo ali
prenavljajo knjižnice. Tina Kalan in dr. Primož Južnič v svojem prispevku analizirata
12 slovenskih knjižnic in določata značilne prostorske elemente, ki so pomembni za
njihovo načrtovanje in gradnjo.
Prispevek dr. Irene Sapač je zgodovinskega pomena, saj predstavlja pregled uporabe
računalnikov v Univerzitetni knjižnici Maribor v obdobju zadnjih deset let pred pojavom interneta. To obdobje zajema razvoj prvega knjižničnega računalniškega in vzajemnega kataloga.
Želim vam prijetno branje!
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