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Izvleček
Namen: V prispevku sta predstavljena število in izobrazbena struktura kadra v domo

znanski dejavnosti, kar je eden od pomembnih pokazateljev razvitosti te dejavnosti,
ki v zadnjih desetletjih vse bolj pridobiva veljavo. Cilj raziskave je na podlagi zbranih
podatkov ugotoviti, do kakšnih sprememb je prišlo pri zaposlovanju kadra v domo
znanstvu in s kakšnimi novimi izzivi se domoznanci srečujejo pri svojem delu.

Metodologija/pristop: Pregledane so bile v preteklosti opravljene raziskave in analize
stanja o organiziranosti domoznanske dejavnosti in kadrih v njej ter o domoznanskem
gradivu in njegovi uporabi. Leta 2014 je bila v 58 splošnih knjižnicah in v Univerzitetni
knjižnici Maribor izvedena raziskava o številu in formalni izobrazbi domoznancev ter
času, ki ga namenjajo izvajanju domoznanske dejavnosti.
Rezultati: Primerjava podatkov je pokazala, da se je število strokovnih delavcev v do

moznanski dejavnosti od 90. let 20. stoletja povečalo, prav tako se je povečalo število
knjižnic, ki imajo domoznansko dejavnost organizirano v okviru samostojnega oddel
ka. Žal pa se število zaposlenih za polni delovni čas ni sorazmerno povečevalo, ampak
je stagniralo, v deležu vseh zaposlenih strokovnih delavcev pa je celo upadlo.
Največ pozornosti domoznanski dejavnosti danes namenjajo v večjih knjižnicah, ki
so praviloma osrednje območne knjižnice, ter v Univerzitetni knjižnici Maribor, kjer
zaposlujejo usposobljen kader, ki ves delovni čas posveča opravljanju domoznanske
dejavnosti. V manjših knjižnicah zaradi kadrovske podhranjenosti največkrat nimajo
za polni delovni čas zaposlenega kadra, dejavnost opravljajo strokovni delavci v okvi
ru drugih oddelkov in v precej manjšem obsegu.
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Uporabnost raziskave ter omejitve: Pri vseh dosedanjih analizah se je pokazal problem

pridobivanja relevantnih podatkov o obsegu domoznanskih zbirk in kadra za oprav
ljanje domoznanske dejavnosti. To je posledica zelo različnih praks v knjižnicah ter
pomanjkanja točnih podatkov, zaradi česar so navedbe knjižnic pogosto zgolj ocene.
Kljub omenjenim omejitvam pa lahko ta pregled stanja služi kot dobra podlaga za obli
kovanje predloga sprememb zakonske ureditve domoznanstva.

Ključne besede: splošne knjižnice, domoznanska dejavnost, razvojne perspektive, Slo-

venija

Abstract
Purpose: The article presents the number and educational structure of local studies li
brarians as two significant indicators of progress and development in this field, which
has been increasingly gaining importance for the last few decades. Based on the col
lected data, the aim of the research is to determine which changes have occurred in
the employment of local studies staff, and which new challenges are encountered at
their work.
Methodology/Approach: Prior research and analyses of the organization of local stud

ies departments and the staff, including local studies collections and their use, have
been inspected. In 2014, a research was conducted including 58 public libraries and
the University of Maribor Library, providing information on the number and formal
education of local studies librarians, as well as the on the amount of their time devoted
to the field of local studies.

Results: The comparison of the data has shown that the number of professional staff
members in the field of local studies has been increased since the 1990s, as well as
the number of libraries in which the local studies collection is organized within an
independent department. Unfortunately, the number of full-time employees has not
increased proportionally, but has stagnated and even declined in its share among all
employed professional staff members.
Today, larger libraries – generally central regional libraries – pay the most attention
to the local studies departments. Furthermore, the Local History Department at the
University of Maribor Library employs solely full-time experienced professionals. Due
to understaffing, smaller libraries usually do not have full-time employed staff, and the
activity is performed by professional staff members from other departments to a much
lesser extent.
Usefulness of the research and restrictions: So far, all analyses have outlined the prob

lem of obtaining relevant data about the extent of local studies collections and the staff
performing this activity. This is due to different practices of libraries and the lack of ac
curate data, thus the information provided by libraries is frequently only an estimate.
Despite these limitations, the overview can serve as a solid basis for drafting a proposal
for amendments in the regulatory framework related to local studies.

Keywords: public libraries, local studies activity, development prospects, Slovenia
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1 Uvod
Slovenske splošne knjižnice v zadnjem desetletju uspešno nadaljujejo in razvi
jajo domoznansko dejavnost in si prizadevajo za prepoznavnost domoznanskih
zbirk v lokalnem in širšem okolju. Povečanje pozornosti, ki jo knjižnice name
njajo domoznanstvu, je na eni strani rezultat strokovnih prizadevanj za razvoj
domoznanstva,1 na drugi strani pa odraz dejstva, da se v moderni družbi povečuje
zanimanje za lokalno gradivo, ki priča o identiteti neke skupnosti in jo predstav
lja navzven. Pri tem se knjižnice opirajo tudi na sodobno tehnologijo, ki odpira
nove možnosti predstavljanja in razširjanja domoznanskih vsebin. Na področju
digitalizacije so imele splošne knjižnice v zadnjem desetletju lepe uspehe, pri
čemer velja posebej omeniti vzpostavitev portala Kamra, objavo digitaliziranih
gradiv v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib.si) in regionalne spletne biografske
leksikone, ki jih pripravljajo v številnih knjižnicah.
Nosilke razvoja domoznanske dejavnosti so danes osrednje območne knjižnice,
ki svojo dejavnost praviloma gradijo na temelju domoznanske tradicije nekdanjih
študijskih knjižnic, skladno z zakonodajo pa tudi koordinirajo zbiranje, obdelavo
in hranjenje domoznanskega gradiva na svojem območju. Univerzitetna knjižnica
Maribor ostaja zunaj te ureditve, vendar ohranja pomembno vlogo v domoznan
ski dejavnosti zaradi svoje močne tradicije in dobre kadrovske zasedenosti. Njen
status pa je urejen tudi v 29. členu Zakona o knjižničarstvu (2001), po katerem
lahko domoznansko dejavnost med drugim opravljajo visokošolske in univerzi
tetne knjižnice.
Pričujoči prispevek je nastal na podlagi razprav o domoznanski problematiki,
ki so potekale v delovni skupini domoznancev osrednjih območnih knjižnic in
v Sekciji za domoznanstvo in kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih dru
štev Slovenije. Dodatno spodbudo za razmislek o tem, kdo so oziroma kdo naj bi
bili domoznanci, ki opravljajo delo v tem pomembnem segmentu knjižničarske
stroke, je prinesel osnutek predloga sprememb Zakona o knjižničarstvu,2 ki je
napovedal spremembe tudi glede vrste zahtevane formalne izobrazbe strokovnih
knjižničarskih delavcev.
Cilj raziskave je na podlagi zbranih podatkov ugotoviti, kakšne spremembe so
nastale pri zaposlovanju kadra v domoznanstvu in s kakšnimi novimi izzivi se
domoznanci srečujejo pri svojem delu v zadnjih desetletjih. V prispevku anali
ziramo število in izobrazbeno strukturo kadra v domoznanski dejavnosti, ki sta
1
2

Mišljene so predvsem aktivnosti Sekcije za domoznanstvo (od 1997) in delovne skupine domo
znancev osrednjih območnih knjižnic (od 2003).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A) je bil sprejet leta 2015.
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pomembna pokazatelja razvitosti te dejavnosti. Osredotočamo se na spremlja
nje stanja v slovenskih splošnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor v
obdobju po letu 1990 in prikazujemo organiziranost domoznanske dejavnosti
po knjižnicah, gibanje števila zaposlenih, formalno izobrazbo domoznancev in
različna strokovna področja, iz katerih izhajajo. Namen predstavitve teh ugotovi
tev je odgovorne v knjižnicah in zakonodajalce spodbuditi k večjemu zavedanju,
da bomo domoznansko dejavnost uspešno razvijali le ob zadostni in ustrezni
kadrovski zasedenosti ter relativni stalnosti zaposlitve delavcev, ki dejavnost
opravljajo. Z vso težo pa se poudarja tudi dejstvo, da uspeh ni mogoč brez prepo
znanja pomena domoznanske dejavnosti za knjižnico in sistematičnega pristopa
k njenemu izvajanju.

2 Strokovna izhodišča
2.1 Zgodovinski pregled razvoja domoznanske dejavnosti v Sloveniji
Domoznanska zbirka je posebna in dragocena zaradi svoje vsebine in namena,
zato je bilo domoznanstvo že v preteklosti cenjena naloga v številnih knjižnicah
(Novljan, 2005, str. 9).
O pomenu in organiziranosti domoznanske dejavnosti so po drugi svetovni vojni
pisali številni avtorji. Že v 60. letih prejšnjega stoletja sta prispevke na to temo v
reviji Knjižnica objavila Janko Glaser in Stanislav Kos. Janko Glazer je domoznan
sko dejavnost v knjižnicah opredelil kot zbiranje in preučevanje vsega, kar je
vezano na ozemlje, ki mu je knjižnica namenjena (Glazer, 1963, str. 117), medtem
ko je Stanislav Kos na osnovi njegovih izhodišč natančneje opredelil domoznan
sko gradivo, ki ga je razdelil na primarno in sekundarno gradivo (Kos, 1969, str.
60–61). O teoriji in praksi domoznanske dejavnosti so nato od 80. let naprej pisali
Breda Filo, Franc Drolc, Bernard Rajh, Duša Krnel-Umek, Nataša Petrov, Branko
Goropevšek, Vlasta Stavbar, Silva Novljan in drugi (Mulej, 2005).
Začetki slovenskega knjižničnega domoznanstva sicer segajo na sam začetek 20.
stoletja in v leta po prvi svetovni vojni, razvoj pa se je nadaljeval zlasti po drugi
svetovni vojni, posebej z ustanovitvijo študijskih knjižnic, ki so domoznansko
dejavnost opravljale kot eno svojih pomembnih nalog. Po uredbi ministrstva za
prosveto iz leta 1946 so morale okrožne študijske knjižnice zbirati slovstveno,
zgodovinsko in narodopisno tiskano ter rokopisno gradivo, vsebinsko vezano
na njihova okrožja. S tem so bili za domoznansko dejavnost definirani območje
izvajanja dejavnosti ter tematska področja in vrsta gradiva, ki naj bi ga knjižni
ce zbirale (Petrov, 1997, str. 11–12). Po obdobju nazadovanja ob koncu 60. let je
dejavnost ponovno pridobila pomen v 80. letih 20. stoletja, zlasti v knjižnicah,
82
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kjer je imela prej dolgo tradicijo (Goropevšek, 1995, str. 64). S sprejetjem novega
zakona (Zakon o knjižničarstvu, 1982) je bilo knjižnicam na območju ene ali več
občin naloženo, da se med seboj dogovorijo, katera bo v okviru svoje dejavnosti
zbirala in dokumentirala tudi domoznansko gradivo (15. člen), pri čemer naj bi
delovale usklajeno in ob medsebojni pomoči. Kmalu zatem je nastal dokument
Domoznanska dejavnost v slovenskem knjižničnoinformacijskem sistemu (Krnel
-Umek in Rajh, 1985), v katerem sta avtorja opredelila pojme domoznanstvo, do
moznanska dejavnost in domoznansko gradivo, popisala stanje domoznanske
dejavnosti v večjih slovenskih knjižnicah in skušala nakazati smer prihodnjega
razvoja domoznanske dejavnosti. Domoznanstvo sta definirala kot proučevanje
določenega geografskega (upravnega) območja z najbolj širokega, splošnega
vidika (geografsko, arheološko, zgodovinsko, literarno, jezikovno, sociološko,
etnološko, biografsko itd.), ki se v praksi večkrat deli na posamezne specialne
vede; v knjižnicah to pomeni posebno dejavnost, ki jo določa zbiranje, obde
lovanje in hranjenje knjižničnega gradiva, kakor koli vezanega na območje, ki
ga knjižnica s svojo celotno dejavnostjo pokriva (domoznansko gradivo). Tako
gradivo je v knjižnici zbrano v posebni zbirki (domoznanska zbirka) in analitično
obdelano (domoznanska dokumentacija), tako da nudi domoznanske informaci
je (Krnel-Umek in Rajh, 1985, str. 2).
Kljub zakonskim določilom in pripravljenim teoretičnim izhodiščem pa v 80. letih
prizadevanja za vzpostavitev sistematičnega organiziranja in izvajanja dejavnosti v
Sloveniji niso bila dovolj uspešna (Kobe idr., 1992). Novo priložnost za to je prineslo
uvajanje kooperativne obdelave knjižničnega gradiva v sistemu Cobiss na začetku
90. let 20. stoletja. Leta 1992 je Enota za razvoj knjižničarstva v Narodni in univer
zitetni knjižnici ob pomoči delovne skupine pripravila dokument Domoznanska
dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije (Kobe idr., 1992). S tem
razvojnim dokumentom so želeli knjižnice spodbuditi k sodobnemu načinu dela in
razvijanju domoznanskih zbirk v vseh splošnih knjižnicah. Želja po povezovanju in
sodelovanju zaposlenih v domoznanstvu se je leta 1997 odrazila tudi v ustanovitvi
Sekcije za domoznanstvo pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, ki si je za cilj
zadala vzpostavitev sodelovanja med slovenskimi domoznanci v različnih knjiž
nicah, iskanje skupnih rešitev pri izvajanju domoznanske dejavnosti ter iskanje
možnosti za sodelovanje z drugimi sorodnimi ustanovami (Stavbar, 2007, str. 147).
Leta 2001 je bil sprejet novi Zakon o knjižničarstvu, ki v 16. členu določa, da splošne
knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju, v okviru
javne službe zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo.3

3

Skladno z 29. členom tega zakona lahko domoznansko dejavnost opravljajo tudi visokošolske in
univerzitetne knjižnice.
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Zakonodaja formalno uvaja tudi osrednje območne knjižnice, ki izvajajo štiri po
sebne naloge, med njimi koordinacijo domoznanske dejavnosti na območju. Z
njihovim imenovanjem leta 2003 (Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah,
2003) se je sistemsko urejanje domoznanskih vprašanj preneslo nanje, pri čemer
sodelujejo z Narodno in univerzitetno knjižnico, Univerzitetno knjižnico Mari
bor in s Sekcijo za domoznanstvo in kulturno dediščino (Karun, 2009, str. 5).
Čeprav mora po Zakonu o knjižničarstvu (2001) vsaka splošna knjižnica izvajati
domoznansko dejavnost, ima lahko območna knjižnica domoznansko zbirko za
celotno območje, če je taka zbirka posledica zgodovinskega razvoja in če za to
dejavnost pridobi soglasje občin, na območju katerih izvaja dejavnost območne
knjižnice (Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, 2003). Narodna in univer
zitetna knjižnica opravlja strokovno koordinacijo izvajanja domoznanske dejav
nosti in v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami izobražuje zaposlene
za opravljanje domoznanske dejavnosti na območju (Pravilnik o osrednjih ob
močnih knjižnicah, 2003).
S podzakonskimi akti je predpisano tudi število kadrov in njihova strokovna
usposobljenost za opravljanje domoznanske dejavnosti v knjižnici. Pravilnik o
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) v 14. členu
določa, da morajo biti strokovni delavci, ki izvajajo domoznansko dejavnost ali
vodijo dejavnosti oziroma posebne zbirke, bibliotekarji oziroma višji knjižničar
ji. Knjižnice so za opravljanje domoznanske dejavnosti upravičene vsaj do 0,32
strokovnega delavca ter do enega delavca na prirast 5000 enot domoznanskega
gradiva na leto, ob manjšem prirastu pa sorazmerno manj.
2.2 Pregled literature
V pomoč pri organizaciji mreže domoznanske dejavnosti so bile v preteklosti
opravljene različne raziskave in analize stanja, iz katerih lahko pridobimo po
datke o organiziranosti dejavnosti, domoznanskem gradivu in njegovi uporabi
ter o kadrih, ki delo opravljajo.
Leta 1990 so v Enoti za razvoj knjižničarstva v Narodni in univerzitetni knjižnici
(Novljan, 1991) pripravili vprašalnik o domoznanski dejavnosti, ki so ga poslali
60 splošnoizobraževalnim knjižnicam,4 Univerzitetni knjižnici Maribor in Slo
vanski knjižnici. Vprašalnik je obsegal 17 vprašanj, s katerimi so želeli ugotoviti,
katere knjižnice opravljajo domoznansko dejavnost, za katera območja, katere
4

Splošnoizobraževalna knjižnica (kratica SIK) – nekdaj knjižnica, namenjena splošni vzgoji, izo
braževanju, kulturi in razvedrilu (Bibliotekarski terminološki slovar, 2009). Danes se uporablja
izraz splošna knjižnica.
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funkcije dejavnosti opravljajo, koliko gradiva imajo in kako je obdelano, koliko
delavcev opravlja domoznansko dejavnost, koliko uporabnikom so posredovali
gradivo in informacije ter kakšni so njihovi predlogi za organiziranje domoznan
ske dejavnosti. Anketa je pokazala, da je 365 knjižnic v celoti ali vsaj delno oprav
ljalo domoznansko dejavnost, medtem ko 25 knjižnic ni opravljalo nobene od
šestih predlaganih domoznanskih nalog (pridobivanje gradiva, evidentiranje,
bibliografska in vsebinska obdelava, posredovanje gradiva, posredovanje infor
macij o gradivu in iz njega). Na vprašanje o kadrih je le 23 knjižnic odgovorilo,
da imajo za opravljanje domoznanske dejavnosti vsaj delno zaposlene delavce;
največkrat so bili to bibliotekarji in višji knjižničarji. Po navedenih podatkih se je
v vseh knjižnicah z domoznansko dejavnostjo ukvarjalo 34 zaposlenih, od tega
20 za polni delovni čas. Dobljeni rezultati so spodbudili nastanek dokumenta
Domoznanska dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije, ki ga je
leta 1992 pripravila posebna delovna skupina in ga je Strokovni svet za knjižničar
stvo sprejel kot strokovno izhodišče za nadaljnji razvoj domoznanske dejavnosti.
V Enoti za domoznanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor so leta 1997 v okviru
prizadevanj za približevanje in poenotenje načina dela v domoznanski dejavnosti
v Sloveniji pripravili raziskavo o kadrih v domoznanstvu (Kurnik Zupanič, Praz
nik in Stavbar, 1997), ki naj bi služila kot osnova za dogovor o poenotenju dela v
dejavnosti. Podatki, ki so jih pridobili z anketiranjem 61 knjižnic (splošnoizobra
ževalne knjižnice in Univerzitetna knjižnica Maribor), so pokazali na veliko raz
ličnost opravljanja dejavnosti po knjižnicah. Kar 23 knjižnic sploh ni opravljalo
domoznanske dejavnosti oziroma je bila ta dejavnost nesistematična, gradivo
pa pogosto neobdelano. Knjižnice, ki so opravljale domoznansko dejavnost, so
glede na njihove odgovore o organizacijskem vidiku opravljanja dejavnosti razvr
stili v tri skupine: knjižnice s samostojnimi domoznanskimi oddelki (1. skupina),
knjižnice, kjer dejavnost opravljajo znotraj drugega oddelka vsaj 20 ur na teden
(2. skupina), in knjižnice, kjer dejavnost opravljajo znotraj drugega oddelka manj
kot tretjino delovnega časa oziroma občasno (3. skupina).
Po zbranih podatkih je imelo 10 knjižnic samostojne domoznanske oddelke, in
sicer devet splošnoizobraževalnih knjižnic in Univerzitetna knjižnica Maribor.
Presenetljivo je bilo, da so bile med splošnoizobraževalnimi knjižnicami le štiri
večje knjižnice (II. tipa)6 in kar pet manjših knjižnic (štiri III. in ena IV. tipa). V
vseh desetih knjižnicah je delo opravljalo 23 zaposlenih, vendar so bile razlike po

5
6

Podatki za Univerzitetno knjižnico Maribor in Mariborsko knjižnico so zaradi dogovora o oprav
ljanju domoznanske dejavnosti med knjižnicama v rezultatih ankete združeni v eno enoto.
Tipi knjižnic: I. tip: za območje nad 100.000 prebivalci, II. tip: za območje od 50.000 do 100.000
prebivalcev, III. tip: za območje 20.000 do 50.000 prebivalcev, IV. tip: za območje od 10.000 do
20.000 prebivalcev, V. tip: za območje od 7.000 do 10.000 prebivalcev.
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posameznih knjižnicah precejšnje – polovica oddelkov je imela enega zaposlene
ga, trije oddelki tri zaposlene, dva oddelka pa eden štiri, drug pa pet zaposlenih.
Le 16 zaposlenih je opravljalo delo s polnim delovnim časom (40 ur na teden),
preostali s polovičnim delovnim časom, eden pa z dvotretjinsko delovno obvezo.
V petih knjižnicah, ki so dejavnost opravljale v okviru drugega oddelka najmanj
20 ur na teden, so bile štiri večje knjižnice (II. tipa) in ena manjša (III. tipa). Delo
je opravljalo sedem zaposlenih, a le štirje od njih za polni delovni čas, preostali
pa manj. V 18 knjižnicah (manjše knjižnice III. in IV. tipa, a tudi v treh II. tipa) se
je z domoznansko dejavnostjo občasno ukvarjalo 23 zaposlenih.
Leta 2007 so v okviru delovne skupine za domoznanstvo osrednjih območnih
knjižnic (Smernice, 2009) pripravili anketni vprašalnik o stanju domoznanske
dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor za
leto 2006 (skupaj 62 knjižnic), pri čemer so kot osnovo uporabili vprašalnike iz
Univerzitetne knjižnice Maribor in iz celjske knjižnice.7 Vprašalnik je bil razdeljen
na pet vsebinskih sklopov: osnovni podatki o knjižnici, knjižnice z domoznanski
mi oddelki, knjižnice brez domoznanskih oddelkov, izvajanje domoznanske de
javnosti in digitalizacija domoznanskega gradiva. Od 53 knjižnic, ki so izpolnile
vprašalnik, jih je 16 odgovorilo, da imajo samostojen domoznanski oddelek, od
tega sedem osrednjih območnih knjižnic, osem osrednjih knjižnic in Univerzitet
na knjižnica Maribor. Osrednje območne knjižnice so imele na domoznanskem
oddelku zaposlenega vsaj enega delavca s polnim delovnim časom, medtem ko
so v osrednjih knjižnicah dejavnost opravljali delavci s krajšim delovnim časom
oziroma zaposleni na drugih oddelkih. Med knjižnicami je izstopala Univerzitet
na knjižnica Maribor s šestimi delavci s polnim delovnim časom. Iz odgovorov
knjižnic, ki so opozarjale na pomanjkanje kadra, je bila izpeljana splošna ugoto
vitev, da imajo osrednje knjižnice precejšnje težave s pomanjkanjem zaposlenih,
kar predstavlja veliko težavo pri opravljanju domoznanske dejavnosti. Pri rezul
tatih anketnega vprašalnika so se največje pomanjkljivosti pokazale pri podatkih
o deležu domoznanskega gradiva in pri podatkih o točnem številu zaposlenih v
ekvivalentu EPZ,8 zaradi česar anketa ni dala realnih podatkov niti o domoznan
skem gradivu niti o številu zaposlenih, ki se v resnici ukvarjajo z domoznansko
dejavnostjo. Iz tega razloga in tudi zato, ker je anketni vprašalnik izpolnilo le 53
od 62 knjižnic, smo pri analizi podatkov v naši raziskavi to anketo upoštevali le
v manjši meri.

7

8
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V celjski knjižnici so leta 2004 izvedli anketo o domoznanstvu v celjski regiji, vendar rezultati
niso bili javno objavljeni. Za informacije se zahvaljujem Andreji Videc in Srečku Mačku iz Osre
dnje knjižnice Celje.
Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je mera števila zaposlenih delavcev v razmerju glede na enega
zaposlenega s polnim delovnim časom v enem letu.
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Naslednja tovrstna anketa o stanju domoznanstva je bila, sicer nekoliko modifici
rana glede na spoznanja in dileme pri izvedbi ankete leta 2007, izvedena leta 2010
v 58 slovenskih splošnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor. Rezultate
oziroma analize za posamezna območja so pripravili koordinatorji domoznanske
dejavnosti iz osrednjih območnih knjižnic in jih leta 2011 objavili v Knjižničarskih
novicah (Lujić idr., 2011).
Po podatkih ankete je imelo 179 knjižnic organiziran samostojen domoznanski
oddelek, od tega sedem osrednjih območnih knjižnic, devet osrednjih knjižnic
in Univerzitetna knjižnica Maribor. Druge knjižnice so imele domoznansko de
javnost organizirano v okviru drugih oddelkov. Tudi takrat so imele osrednje
območne knjižnice na domoznanskem oddelku zaposlenega vsaj enega delavca
s polnim delovnim časom, medtem ko so v osrednjih knjižnicah dejavnost oprav
ljali delavci s krajšim delovnim časom oziroma zaposleni na drugih oddelkih. Po
številu zaposlenih sta med knjižnicami izstopali Univerzitetna knjižnica Maribor
s šestimi delavci s polnim delovnim časom in Ljubljana s kar 10 zaposlenimi.
Analiza je še posebej problematizirala, da večina knjižnic nima sistemiziranega
delovnega mesta izključno za domoznanstvo, kar pomeni, da se domoznanska
opravila in naloge razdelijo med več delavcev v knjižnici. Zaradi večje strokov
nosti in pregleda nad opravljanjem domoznanske dejavnosti so člani delovne
skupine za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic knjižnicam priporočili,
naj sistemizirajo posebna delovna mesta za opravljanje domoznanske dejavnosti.
Problem, ki se je pokazal pri analizi tako rekoč vseh vprašalnikov, s katerimi so
doslej merili izvajanje domoznanske dejavnosti, je pridobivanje relevantnih po
datkov. Podatki, ki so jih posredovale knjižnice, so pogosto presplošni, netočni
ali pa manjkajo. Posredovane podatke je pogosto tudi težko primerjati, kar je na
eni strani posledica zelo različnih praks v knjižnicah, ki jih pogojuje tradicija
domoznanske dejavnosti na območjih, po drugi strani pa knjižnice pogosto ne
razpolagajo s podatki in so zato njihove navedbe zgolj ocene že pri navajanju
obsega domoznanskih zbirk, zelo izrazito pa tudi pri številu ur, ki jih namenjajo
opravljanju dejavnosti. Slednje se pojavlja predvsem pri knjižnicah, ki nimajo za
polni delovni čas zaposlenih domoznancev. Kljub navedenim pomanjkljivostim
pa lahko s pomočjo dosedanjih raziskav pridobimo splošno sliko razvoja dejav
nosti in kadra, ki dejavnost opravlja.

9

V anketi je tudi knjižnica v Brežicah navedla, da ima samostojen domoznanski oddelek. Po
naknadnem preverjanju se je izkazalo, da v Brežicah v resnici ne gre za samostojni oddelek,
saj ta ni definiran v aktu o ustanovitvi knjižnice. Knjižnica sicer hrani domoznansko zbirko,
postavljeno v ločenem prostoru.
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3 Rezultati
3.1 Zasnova raziskave
Da bi predstavili stanje kadrov v domoznanski dejavnosti v zadnjih treh desetlet
jih, smo v naši raziskavi pregledali in primerjali vse doslej opravljene raziskave.
Za primerjavo z aktualnim stanjem smo hkrati v lastni manjši raziskavi zbrali
podatke o številu in formalni izobrazbi domoznancev ter času, ki so ga name
nili izvajanju domoznanske dejavnosti v 58 splošnih knjižnicah in Univerzitetni
knjižnici leta 2014. Raziskava je potekala med junijem in septembrom 2014 in
je bila izvedena v 58 slovenskih splošnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici
Maribor. Podatke smo pridobili za vse knjižnice, po posameznih območjih so jih
na našo prošnjo zbrali in posredovali koordinatorji za domoznansko dejavnost
v desetih osrednjih območnih knjižnicah. Tudi tokrat so se za nezanesljive in
problematične izkazale ocene kadrovske zasedenosti, izražene v EPZ, ki so jih
posredovale nekatere osrednje knjižnice, kar je odraz njihovega nesistematične
ga pristopa do domoznanske dejavnosti, morda tudi nerazumevanja definicije
EPZ. Čeprav nismo uspeli pridobiti vseh želenih podatkov za vse knjižnice, smo
z aktivnim pristopom (osebni kontakt, dodatna razlaga nejasnosti, preverjanje
izstopajočih odgovorov itd.) zbrali podatke, ki so relevanten odraz trenutnega
stanja kadrov v domoznanski dejavnosti. Na podlagi analize vseh dokumentov in
študija strokovne literature o domoznanski dejavnosti so bili izpeljani zaključki
o obravnavani problematiki.
3.2 Organiziranost domoznanske dejavnosti in gibanje števila zaposlenih
Če primerjamo podatke vseh dosedanjih raziskav, vidimo, da je v teh letih prišlo
do precejšnega premika v izvajanju, organiziranosti domoznanske dejavnosti in
tudi obsegu kadra v njej. Če leta 1990 kar 25 knjižnic ni opravljalo domoznanske
dejavnosti in je bilo leta 1997 takih knjižnic še 23, so leta 2009 le tri knjižnice
odgovorile, da nimajo organizirane domoznanske dejavnosti, leta 2014 pa so jo
vsaj v omejenem obsegu opravljale že vse knjižnice.
Samo med letoma 1997 in 2009 se je število knjižnic s samostojnimi oddelki precej
povečalo, saj je bilo v tem času ustanovljenih več domoznanskih oddelkov, in si
cer v Novi Gorici (2000), Tolminu (2006), Šentjurju (2006), Žalcu (2006), Slovenj
Gradcu (2007) in Ljubljani (2009).10 V samostojnih domoznanskih oddelkih vseh
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Leta 2009 je v sklopu združene Mestne knjižnice Ljubljana izvajanje domoznanske dejavnosti
prevzela Slovanska knjižnica.
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knjižnic je delo opravljalo skupaj 37 zaposlenih, od tega 29 za polni delovni čas,
drugi pa večinoma za polovični delovni čas. Največ polno zaposlenih so imeli v
osrednjih območnih knjižnicah in v Univerzitetni knjižnici Maribor, večinoma
enega do dva domoznanca, v treh primerih tudi tri ali več (Ljubljana, Celje, Uni
verzitetna knjižnica Maribor). V nasprotju z osrednjimi območnimi knjižnicami
pa osrednje knjižnice kljub dejstvu, da so imele samostojne domoznanske oddel
ke, praviloma niso imele zaposlenih za polni delovni čas, ampak so namenjale
domoznanskim opravilom največ 20 ur na teden oziroma 0,5 EPZ. Podatke za
osrednje knjižnice je sicer težko vrednotiti, saj številne knjižnice v nobeni od
anket niso posredovale podatkov ali pa so zapisale, da dejavnost opravljajo po
potrebi.
Brez odgovora
(5); 8 %
Samostojni dom.
oddelki (10); 16 %

Ne opravljajo dom.
dejavnosti (23); 38 %

V drugih oddelkih –
20 h/teden (5); 8 %

V drugih oddelkih –
občasno (18); 30 %

Slika 1: Organiziranost domoznanske dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah
in Univerzitetni knjižnici Maribor leta 1997

Ne opravljajo dom.
dejavnosti (3); 5 %

V drugih
oddelkih –
občasno ali
neocen.
(35); 59 %

Samostojni
dom. oddelki
(17); 29 %

V drugih oddelkih –
20 h/teden (4); 7 %

Slika 2: Organiziranost domoznanske dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah
in Univerzitetni knjižnici Maribor leta 2009
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Po rezultatih ankete za leto 2009 so imele knjižnice s samostojnimi domoznanski
mi oddelki naslednjo kadrovsko zasedbo (EPZ): Celje 3,5 EPZ, Cerknica 0,5 EPZ,
Ilirska Bistrica 0,5 EPZ, Koper 2 EPZ, Ljubljana 10 EPZ, Nova Gorica 2 EPZ, Novo
mesto 2 EPZ, Ptuj 2 EPZ, Ravne na Koroškem 1,5 EPZ, Sežana 0,4 EPZ, Slovenj
Gradec 0,5 EPZ, Tolmin 0,5 EPZ, Univerzitetna knjižnica Maribor 6 EPZ, Žalec
1 EPZ. Za Brežice ni podatka, medtem ko so v Postojni odgovorili, da opravljajo
domoznansko dejavnost po potrebi, v Šentjurju pa so jo ocenili z 0 EPZ, čeprav
so domoznansko dejavnost izvajali.
Knjižnice, ki so opravljale domoznansko dejavnost v okviru drugih oddelkov 20
ali več ur na teden, so bile štiri. Med njimi sta dve osrednji območni knjižnici
(Murska Sobota in Kranj) in 2 osrednji knjižnici (Velenje in Mozirje). V teh knjiž
nicah je delo opravljalo pet domoznancev, od tega štirje za polni delovni čas,
eden pa s tričetrtinsko delovno obvezo.
35 knjižnic je odgovorilo, da domoznansko dejavnost opravlja občasno oziroma
po potrebi, kar pomeni, da so pričele dejavnost opravljati tudi knjižnice, ki so še
leta 1997 odgovorile, da tega ne počnejo organizirano. Domoznansko dejavnost
je opravljalo 48 zaposlenih, a so se ji posvečali le manjši del svojega delovnega
časa (npr. eno uro na teden, po potrebi ali pa časa niso ocenili).
Podatki za leto 2014 v primerjavi s podatki za leto 2009 ne kažejo bistvenih odsto
panj glede kadrov v domoznanski dejavnosti. Število samostojnih domoznanskih
oddelkov se je sicer povečalo, saj je leta 2010 knjižnica v Mozirju ustanovila do
moznansko čitalnico, ki deluje kot samostojna organizacijska enota knjižnice. V
vseh osrednjih območnih knjižnicah so ohranili kadrovsko zasedbo; v Ljubljani
so jo namesto z 10 EPZ ocenili s 3 EPZ, vendar je to zgolj posledica drugačne in
terpretacije organiziranosti domoznanske dejavnosti v knjižnici. Do kadrovskih
okrepitev je prišlo v Velenju, kjer sta domoznansko dejavnost po novem opravlja
la dva strokovna delavca za polni delovni čas (2 EPZ). Manjše razlike pri nava
janju števila ur za domoznansko dejavnost, ki se pojavljajo pri drugih osrednjih
knjižnicah, pa so bolj posledica pomanjkljivih ocen in ne pomenijo bistvenih
sprememb v izvajanju domoznanske dejavnosti v knjižnici.
Glede na zbrane podatke ugotavljamo, da so bili v zadnjem desetletju za poln
delovni čas zaposleni praviloma samo domoznanci v osrednjih območnih knjiž
nicah in Univerzitetni knjižnici Maribor, v večini osrednjih knjižnic pa so domo
znanski dejavnosti namenjali bistveno manj časa. Med osrednjimi območnimi
knjižnicami tri knjižnice domoznanske dejavnosti niso imele organizirane v okvi
ru samostojnega oddelka, vendar sta imeli dve knjižnici po enega domoznan
ca, ki se v celoti posvečal domoznanski dejavnosti; izjema je Mariborska knjiž
nica, kjer je domoznanska dejavnost integrirana v delo posameznih oddelkov
90
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knjižnice, kar so ovrednotili z 0,25 EPZ. Razlog za tako stanje je v dejstvu, da na
izvajanje domoznanske dejavnosti na štajerskem območju močno vpliva Univer
zitetna knjižnica Maribor, ki ima že od leta 1966 domoznanski oddelek in ima šest
zaposlenih domoznancev, kar je največ med vsemi knjižnicami.
Največji razkorak pri izvajanju domoznanske dejavnosti se kaže na nivoju osre
dnjih knjižnic. Medtem ko nekatere med njimi že več let samostojno in načrtno
opravljajo domoznanske naloge in se suvereno lotevajo tudi večjih projektov
(digitalizacija domoznanskega gradiva, biografski leksikoni), se druge osrednje
knjižnice še niso dovolj načrtno lotile izvajanja domoznanske dejavnosti. Vse
kakor pa je spodbuden podatek, da so v primerjavi z letom 1997 večje število ur
domoznanski dejavnosti namenjale nekatere osrednje knjižnice, ki niso imele sa
mostojnih domoznanskih oddelkov (Velenje, Jesenice) in da torej ustanovitev po
sebnega oddelka ne sovpada nujno s kadrovskimi okrepitvami na tem področju.
Preglednica 1: Število zaposlenih v domoznanski dejavnosti 1990–20141112131415
Leto

199011

199712

200613

200914

2014

Strokovni delavci – osebe
(ne glede na obseg dela)

34

53

84

90

99

Strokovni delavci – osebe
(polni delovni čas – 40 h)

20

20

24

3315

24

Primerjava podatkov od leta 1990 do leta 2014 je pokazala, da se je število stro
kovnih delavcev v domoznanski dejavnosti v zadnjih desetletjih hitro poveče
valo. Če se je leta 1997 v obravnavanih knjižnicah (tudi) z domoznansko dejav
nostjo ukvarjalo 8 % vseh strokovnih delavcev, se je delež do leta 2007 povečal
na 9,2 % in do leta 2014 na 9,6 %. Bolj skrb vzbujajoč pa je podatek, da se v vseh
teh letih v domoznanski dejavnosti število zaposlenih za polni delovni čas ni
sorazmerno povečevalo, ampak je stagniralo na bolj ali manj enaki številki, v
deležu vseh zaposlenih strokovnih delavcev pa celo upadlo. Če je bilo leta 1990
po zbranih podatkih zaposlenih za polni delovni čas 20 od skupaj 34 strokovnih
delavcev v domoznanski dejavnosti, jih je bilo leta 1997 20 od 53, sedemnajst let
kasneje pa še vedno le 24 od skupno 99. Večina delavcev je namreč opravljala
dejavnost krajši delovni čas ali pa le občasno, to je nekaj ur na teden ali manj ali
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60 splošnoizobraževalnih knjižnic, Slovanska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Maribor.
60 splošnoizobraževalnih knjižnic in Univerzitetna knjižnica Maribor.
61 splošnih knjižnic in Univerzitetna knjižnica Maribor.
58 splošnih knjižnic in Univerzitetna knjižnica Maribor.
Razlog za bistveno večjo vrednost primerjavi z letom 2014 vidimo v poročanju Slovanske knjiž
nice, ki je leta 2009 navajala 10 zaposlenih za domoznansko dejavnost, za leto 2014 pa le 3.
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pa časa sploh niso ocenili. Žal dosedanje ankete niso dale verodostojnih podat
kov o številu strokovnih delavcev v EPZ, saj številne knjižnice namesto točnih
podatkov o deležu časa, ki ga namenijo domoznanski dejavnosti, podajajo zelo
približne ocene ali pa sploh nobenih. Po podatkih meritev razvitosti knjižnic za
leto 2011,16 ki so jih opravili v Narodni in univerzitetni knjižnici, pa je v sloven
skih splošnih knjižnicah domoznansko dejavnost opravljalo 46,69 strokovnega
delavca (EPZ).17
Na podlagi vsega zapisanega lahko zaključimo, da skladno z domoznansko tra
dicijo največ pozornosti tej dejavnosti namenjajo v večjih knjižnicah, ki imajo
večinoma samostojne domoznanske oddelke in tudi polno zaposlen in usposo
bljen kader. V primerjavi z letom 1997 se je še okrepila vloga knjižnic, ki so da
nes osrednje območne knjižnice in so tudi zakonsko zavezane opravljati nalogo
koordinacije domoznanske dejavnosti na območju. S polnim ali vsaj polovičnim
delovnim časom tako domoznansko dejavnost opravlja 25 strokovnih delavcev
iz osrednjih območnih knjižnic in Univerzitetne knjižnice Maribor (ki skupaj do
segajo 23,5 EPZ), medtem ko v osrednjih knjižnicah predvsem zaradi kadrovske
podhranjenosti večinoma nimajo polno zaposlenega kadra. Večina t. i. občasnih
domoznancev opravlja dejavnost le po nekaj ur na teden, hkrati ob drugem delu,
v nekaterih primerih kljub temu, da ima knjižnica samostojen domoznanski
oddelek.
Kakšna je ustrezna organiziranost in kadrovska zasedenost za posamezno knjiž
nico, je odvisno predvsem od obsega domoznanske dejavnosti, ki jo načrtuje
knjižnica, kar naj bi imela zapisano tudi v svojem strateškem načrtu. Kot kažejo
izkušnje večjih knjižnic z domoznansko tradicijo, je najbolj smotrno, da za ce
lotno domoznansko dejavnost in domoznanske zbirke skrbijo strokovni delavci
v okviru samostojnih domoznanskih oddelkov. Predvsem v manjših knjižnicah
pa ustanovitev samostojnega oddelka pogosto ni mogoča niti smiselna; o tem
naj odloča knjižnica glede na obseg domoznanske dejavnosti, ki jo opravlja, ter
prostorske in kadrovske zmožnosti. V vsakem primeru pa je pomembno, da se
izvajanja domoznanske dejavnosti lotijo načrtno in sistematično ter da za nalogo
najdejo tudi ustrezen kader. Zaradi interdisciplinarnosti, ki jo zahteva izvajanje
domoznanske dejavnosti, bi bilo najboljše, če bi knjižnice imele zaposlenih več
strokovnih delavcev z različnih strokovnih področij, ki bi skupaj kvalitetno in
celovito izvajali domoznansko dejavnost. Žal to v praksi ni pogosto, saj imajo
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Za posredovane podatke se zahvaljujem Mileni Bon in Centru za razvoj knjižnic v NUK-u.
Slednjega podatka na tem mestu ne moremo ovrednotiti, niti primerjati z našimi podatki, saj
smo se v tem pregledu osredotočili na strokovne delavce, ki opravljanju domoznanski dejavnosti
namenjajo vsaj polovico svojega delovnega časa.
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(pre)redke knjižnice več kot enega oziroma dva domoznanca. V primeru, da so
posamezne naloge razdeljene med več strokovnih delavcev knjižnice, pa bi bilo
smiselno imenovati enega zaposlenega, ki bi načrtoval, povezoval in koordiniral
vse te aktivnosti in bdel nad rezultati.
3.3 Profil domoznanca
Domoznanska zbirka je knjižnica v malem, zato so metode dela še posebej zah
tevne in zahtevajo strokovnjake s primernimi znanji. Ustrezen kader je ob pri
merni organiziranosti zato osnovni pogoj, da postane domoznanska dejavnost
resnično kvaliteten del splošne knjižnične dejavnosti. Takšne in podobne ugo
tovitve nizajo tako rekoč vsi avtorji, ki so pisali o domoznanski dejavnosti (Pirje
vec, 1940; Glazer, 1963; Filo, 1982; Krnel-Umek in Rajh, 1985; Goropevšek, 1995;
Kurnik Zupanič idr., 1997) in vsi opozarjajo na posebno skrbnost pri izbiri kadra
za delo v dejavnosti. Med drugimi specifikami domoznanstva poudarjajo tudi
svojstven profil domoznanca, ki ni samo ozko specializiran strokovnjak, ampak
ima poleg knjižničarskega znanja še znanje iz posameznih drugih ved, pomemb
nih za domoznansko dejavnost, in je predvsem dober poznavalec območja, ki ga
zbirka pokriva. Med osnovne delovne naloge domoznancev sodijo pridobivanje in
obdelava gradiva, urejanje, hranjenje, varovanje in zaščita domoznanskih zbirk
ter nudenje domoznanskih informacij, vse to pa naj bi po možnostih nadgradil še
z organizacijo prireditev in dogodkov, pripravo razstav, izvedbo bibliopedagoških
ur, pa tudi z načrtno publicistično in založniško dejavnostjo in raznimi projekti
(digitalizacija, spletni leksikoni).
Domoznanci so praviloma visoko izobražen strokovni kader, kar se je potrdilo že
v raziskavi iz leta 1997, ko je imela več kot polovica domoznancev (62 %) visoko
izobrazbo, le 6 % domoznancev pa je imelo srednješolsko izobrazbo. Avtorice
raziskave so bile takrat mnenja, da bi bilo lahko več domoznancev s srednješol
sko izobrazbo, predvsem za dokumentacijsko-bibliografsko delo. To se ni uresni
čilo, saj je šel razvoj v drugo smer, tako da ima po podatkih iz leta 2014 več kot
80 % domoznancev najmanj visokošolsko izobrazbo (raven 7), 8 % delavcev (8
oseb) ima opravljen magisterij, dva delavca (2 %) pa doktorat znanosti. Le 8 %
zaposlenih ima izobrazbo ravni 6, še manj, 4 % zaposlenih, pa ima srednješolsko
izobrazbo. Torej lahko rečemo, da je izobrazba domoznancev skladna z zakono
dajo, ki določa, da morajo biti strokovni delavci v domoznanstvu bibliotekarji ali
višji knjižničarji (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe, 2003).
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Slika 3: Ravni izobrazbe zaposlenih v domoznanski dejavnosti leta 1997 in 2014

Naša raziskava je pokazala, da ostaja formalna izobrazba domoznancev tako
kot v preteklosti pretežno humanistična. Ponovno se je potrdilo, da so strokov
na področja, ki jih pokrivajo, raznovrstna in sledijo priporočilom, da je treba
domoznance iskati predvsem med strokovnjaki tistih znanstvenih področij, ki
po vsebini zajemajo gradivo in so hkrati dobri poznavalci območja, ki jih zbirke
pokrivajo. Zelo pogosto so tako med domoznanci zgodovinarji, geografi, biblio
tekarji, slavisti, etnologi in sociologi, glede na posebnosti posameznih območij
pa tudi drugi profili.
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Slika 4: Strokovna izobrazba domoznancev leta 1997 in 2014 (število oseb)
Opomba: dvopredmetni študiji so zajeti v dve skupini, zato je seštevek po področjih
večji od skupnega števila domoznancev.
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Pri dvopredmetnih študijih so pogoste kombinacije zgodovine z geografijo, bi
bliotekarstvom, s sociologijo kulture ali slovenščino, pogosta je tudi povezava
slovenščine in drugih jezikov, slovenščine in bibliotekarstva ali slovenščine in
primerjalne književnosti itd. Po podatkih sodeč so med domoznanci tudi drugi
profili, npr. ekonomisti, ki jih v raziskavi iz leta 1997 še niso zasledili.
Za uspešno delo v domoznanski dejavnosti je nujno stalno izobraževanje zapo
slenih v vseh oblikah ter živ stik z okoljem, v katerem delajo. Raznovrstne naloge
pa omogočajo zaposlenim v dejavnosti tudi profesionalni razvoj, saj postavljajo
prednje visoke zahteve in angažma v različnih aktivnostih. Kot knjižnični delavci
se domoznanci vključujejo v številne oblike izobraževanja, ki so na voljo za po
samezna opravila v knjižničarski stroki. Eno od pomembnih področij, kjer se to
kaže, je obdelava gradiva. Tako imajo v večjih knjižnicah s samostojnimi domo
znanski oddelki zaposleni največkrat tudi dovoljenje za vzajemno katalogizacijo
(razen v knjižnicah, kjer domoznansko gradivo obdelujejo v oddelku obdelave),
kar v povezavi z znanjem in izkušnjami domoznanca zagotavlja kvalitetno ob
delavo domoznanskega gradiva in pripravljanje domoznanskih informacij. Med
drugim so pogosto skrbniki dragocenih zbirk oziroma antikvarnega gradiva, zato
je razveseljivo, da so v zadnjih letih na razpolago tudi tečaji za obdelavo antikvar
nega gradiva. Posebej pri skrbi za zbirke starejšega gradiva pa bi domoznancem
zelo koristila še dodatna izobraževanja s področij drugih sorodnih dejavnosti, kot
sta arhivistika in muzealstvo.
Pomembna oblika izobraževanj znotraj in zunaj knjižnične stroke so udeležba
na predavanjih, seminarjih, kongresih, srečanja s kolegi iz drugih knjižnic, so
delovanje s sorodnimi ustanovami (muzeji, arhivi), obiskovanje domoznanskih
prireditev, samoizobraževanje in podobno. K širjenju znanja in večjemu povezo
vanju v knjižnicah prispevajo tudi aktivnosti Sekcije za domoznanstvo in kultur
no dediščino in delovne skupine domoznancev osrednjih območnih knjižnic, ki
v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico pripravljajo različne smerni
ce in priporočila, organizirajo strokovna srečanja in posvetovanja (npr. bienalni
festival domoznanstva – Domfest) ter izmenjave dobrih praks. Morda največji
uspeh teh aktivnosti pa je tesnejša povezanost in sodelovanje med domoznanci,
kar se kaže zlasti ob izvajanju različnih skupnih projektov, kot je domoznanski
spletni portal Kamra.
Podatki raziskave iz leta 1997 so pokazali, da organizacijski vidik opravljanja
domoznanske dejavnosti ne vpliva bistveno na izobrazbeno raven zaposlenih,
čeprav bi lahko pričakovali, da bodo domoznanci v samostojnih domoznanskih
oddelkih lahko več časa namenili raziskovalnemu delu in tako pridobili tudi viš
jo formalno izobrazbo (znanstveni magisterij in doktorat). Podatki iz leta 2014
sicer kažejo, da se je v primerjavi z letom 1997 delež zaposlenih z opravljenim
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znanstvenim magisterijem ali doktoratom povzpel z 2 % na 10 %; to je spodbu
dno, vendar brez primerjave s podatki o tem, koliko se je dvignila splošna izo
brazbena raven strokovnih delavcev v knjižničarstvu, ne moremo priti do smisel
nih zaključkov. Žal vsakdanja praksa v knjižnicah kaže, da domoznanci še vedno
nimajo dovolj možnosti za raziskovalno in publicistično delo in da bo preteklo še
kar nekaj časa, preden bodo izpolnjeni pogoji za nov knjižničarski profil biblio
tekarja-raziskovalca v domoznanskem oddelku, kakor so slovenski domoznanci
zapisali v svojem dokumentu o viziji domoznanske dejavnosti Poslanstvo in vizija
domoznanske dejavnosti v slovenskih knjižnicah (2009).
3.4 Izzivi domoznancev v informacijski dobi
Kulturna dediščina, ki je ključni element domoznanstva, je v sodobni družbi po
dročje, ki se mu posveča veliko pozornosti. Razlogov za to je veliko, med njimi
upor proti globalizaciji in želja ljudi, da se vračajo k svojim koreninam (Karun,
2009). Poleg tega dediščina predstavlja nepogrešljivo osnovo za razvoj turizma,
kar lahko prinaša ekonomske koristi tako lokalnim skupnostim kot državi.
Razvoj digitalne knjižnice je med drugim odprl nove možnosti za kulturne institu
cije, ki so pričele iskati načine za predstavitev svojih vsebin v digitalnem okolju.
Vse to je močno vplivalo tudi na opravljanje domoznanske dejavnosti, saj so prav
domoznanske zbirke tiste, ki jih lahko knjižnice uspešno ponujajo v digitalnem
okolju. Če so bila še do pred kratkim njihova strokovna prizadevanja v veliki meri
usmerjena k vprašanjem poenotenja in kooperativne obdelave domoznanskega
gradiva, se je v zadnjem desetletju pozornost usmerila k oblikovanju digitalnih
domoznanskih vsebin, ki jih knjižnice objavljajo predvsem na portalih Kamra18 in
Digitalna knjižnica Slovenije.19 Digitalizacija knjižničnega gradiva, pomembnega
za celotno območje, velja tudi za enega največjih dosežkov osrednjih območnih
knjižnic v okviru koordinacije zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega
gradiva (Bon, 2013, str. 145), medtem ko so projekti digitalizacije postali močan
element povezovanja in sodelovanja knjižnic na območju (Bon, 2016, str. 36).
Največja skupina knjižnic, ki danes s svojimi vsebinami sodelujejo pri bogatenju
Digitalne knjižnice Slovenije, so prav splošne knjižnice; teh je 31 oziroma 79 %
vseh knjižnic, prisotnih na portalu (Krstulović, 2016, str. 48). Skupaj so splošne

19

Portal Kamra upravlja Osrednja knjižnica Celje ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi
knjižnicami, v katerih je sedež regijskih uredništev, in Združenjem splošnih knjižnic.
Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si), ki jo je vzpostavila Narodna in univerzitetna knjižnica, je
osrednja slovenska digitalna knjižnica, v katero digitalne vsebine prispevajo različne institucije,
ki jih je danes več kot 400 (Krstulović, 2016).
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knjižnice za Digitalno knjižnico Slovenije prispevale skoraj 160.000 digitalnih
enot različnih vrst digitaliziranih gradiv. To je 22 % vseh vsebin, dostopnih na
portalu dLib.si, pri čemer so projekte digitalizacije izvajale vse osrednje območne
knjižnice in precejšnje število osrednjih knjižnic (Krstulović, 2016, str. 49). Na
portalu Kamra je objavljenih skoraj 20.000 digitaliziranih objektov, ki so pove
zani v več kot 350 zbirk, portal pa ima konstantno rast tako z vidika novih vsebin
in sodelujočih partnerjev kot z vidika obiska (Maček in Ožura, 2016, str. 69). Na
hiter razmah digitalizacije v slovenskih splošnih knjižnicah kaže tudi primerjava
zgornjih podatkov z rezultati prej omenjene raziskave iz leta 2007, po katerih je
še leta 2006 digitalizacijo izvajalo samo devet knjižnic, digitalizirano gradivo pa
je bilo dostopno le lokalno na CD-romih in lokalnih računalnikih, le v nekaterih
knjižnicah tudi preko njihove spletne strani oziroma na portalu Kamra.
Opisani razvoj je povzročil, da se je v zadnjem desetletju širokemu naboru de
lovnih nalog knjižničarjev in še posebej domoznancev pridružilo še nekaj novih
izzivov. V času vse večje digitalizacije se domoznanci namreč vse bolj uveljav
ljajo tudi kot snovalci digitalnih domoznanskih zbirk, kar pa od njih zahteva
dodaten čas, široko poznanje različnih tem in veščino uporabe računalniških
orodij. Čeprav je prehod v digitalno okolje le nadaljevanje osnovnih funkcij do
moznanskih zbirk (Resman, 2005, str. 39), predstavlja ta novost tudi velik izziv za
vsakega domoznanca, saj je postavljen pred vprašanje, kako oblikovati digitalno
domoznansko zbirko oziroma njeno vsebino, da bo primerna za vrsto različnih
uporabnikov, ki informacije iščejo na spletu in ki jim je skupna predvsem želja po
hitri zadovoljitvi njihovih informacijskih potreb. V tem pogledu postaja za domo
znance vedno bolj pomembno tudi sodelovanje z informacijskimi strokovnjaki, ki
pomagajo domoznanske vsebine primerno »preliti« v nove oblike medijev.
Pri oblikovanju vsebin digitalnih domoznanskih zbirk stopa v ospredje sodelova
nje z drugimi institucijami (muzeji, arhivi), ki zbirajo domoznansko gradivo na
območju, pa tudi z lokalnim okoljem in s posamezniki. To sodelovanje je seve
da potekalo že prej, saj je bilo povezovanje na območju že od nekdaj osnova za
oblikovanje domoznanskih zbirk. Novost partnerstev pri ustvarjanju digitalnih
domoznanskih zbirk pa so novi koncepti sodelovanja, ki zahtevajo spremembe
v tradicionalnem načinu delovanja vseh partnerjev, kar je tudi največja ovira
pri vzpostavitvi povezav in sodelovanja med ustanovami (Perko, 2014, str. 109).
Marsikoga namreč še vedno moti koncept digitalnih zbirk, po katerem so vsebine
združene na enem mestu in imajo eno vstopno točko ne glede na izvor dokumen
tov, pri čemer so dostopne najširšemu krogu ljudi kjerkoli in kadarkoli. Povezo
vanje ustanov v digitalnem okolju – zlasti knjižnic, arhivov in muzejev – bo lažje
steklo, ko bomo presegli togost v načinu delovanja in razmišljanja, ki nas omejuje
in zapira v naše lastne ozke strokovne kroge.
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Ob uspešnih projektih digitalizacije domoznanskega gradiva, ki so splošne knjiž
nice zaposlovali v zadnjih desetih letih, je ostajalo nekoliko ob strani vprašanje
pridobivanja in trajnega ohranjanja gradiva v izvorno digitalni obliki. Novejše
raziskave so pokazale, da so slovenske organizacije s področja kulturne dediščine
v primerjavi z evropskimi manj aktivne pri zbiranju izvorno digitalizirane kul
turne dediščine. Prav tako zaostajajo v razvoju na področju uvajanja pristopov,
ki bi podpirali zbiranje in upravljanje izvorno digitaliziranega gradiva, trajno
ohranjanje digitalnih virov in opredelitev lastne strategije (Lesjak in Vodeb, 2016,
str. 111). K temu je morda pripomoglo tudi dejstvo, da zbiranje domoznanskega
gradiva v veliki meri sloni na neformalnih načinih pridobivanja, zaradi česar so
ga že v preteklosti razumeli kot eno najzahtevnejših opravil domoznanske dejav
nosti. V novem tisočletju, ko je intelektualna produkcija še vedno v vrtoglavem
porastu, hkrati pa smo priča rasti produkcije digitalnih virov, se zdi učinkovito
zbiranje domoznanskega gradiva še težje kot doslej. Poseben izziv je vprašanje
trajnega ohranjanja elektronskih publikacij, ki naj bi jih knjižnice zbirale, hranile
in dajale v uporabo v formatih, v katerih so bile objavljene; ustrezne pogoje traj
nega hranjena naj bi knjižnice zagotovile v sodelovanju z nacionalno depozitarno
organizacijo (Navodila, 2012, čl. 9).
V Narodni in univerzitetni knjižnici so slovenske spletne strani začeli sistematič
no zajemati leta 2008 (Klasinc in Sešek, 2010, str. 128), del njihovih rednih nalog
pa je zajemanje spletnih vsebin postalo na podlagi Zakona o obveznem izvodu
publikacij (2006). Digitalni arhiv za trajno ohranjanje digitalnih virov sicer raz
vijajo že od leta 2002, kot eno od težav pa navajajo, da se manjše knjižnice in
arhivi ne poglabljajo v to problematiko, saj ni v njihovi pristojnosti (Kavčič - Čolić,
2010, str. 115). Glede na to, da je razvoj trajnega ohranjanja v Sloveniji še v razvo
ju (Kavčič - Čolić, 2011, str. 22), bi v tej fazi težko pričakovali večjo angažiranost
splošnih knjižnic, ki za zdaj še čakajo na pobudo nacionalne knjižnice. Seveda pa
se tudi v splošnih knjižnicah zavedajo pomembnosti trajnega ohranjanja (domo
znanskih) elektronskih publikacij in dejstva, da bo temu vprašanju v prihodnje
treba nameniti posebno pozornost. Vendar se lahko to vprašanje rešuje samo
na nacionalnem nivoju in v interdisciplinarnem sodelovanju med ustanovami,
posebej med knjižnicami in arhivi, ki se soočajo s podobnimi vprašanji. Kakor
so v zadnjem desetletju pokazale izkušnje knjižnic, ki so iskale lastno pot na po
dročju digitalizacije, je iskanje ločenih rešitev dolgoročno obsojeno na propad.
V okviru knjižničarstva pričakujemo na tem področju v prihodnje več dialoga
med Narodno in univerzitetno knjižnico in osrednjimi območnimi knjižnicami,
ki se z vprašanjem trajnega ohranjanja soočajo zaradi svoje območne naloge ko
ordinacije zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva na območju.
Le z razvojem prakse in s širjenjem števila organizacij, ki bodo skrbele za trajno
ohranjanje elektronskih publikacij, bomo morda uspeli preprečiti, da bi naša
digitalna kulturna dediščina dokončno izginila.
98

Knjižnica, 2016, 60(4), 79–106

Kadri v domoznanski dejavnosti – pregled stanja

4 Kako naprej?
Večkrat smo že omenili, je za uspešno opravljanje domoznanske dejavnosti bi
stven ustrezen kader, ki bo opravljanju dejavnosti lahko namenil dovolj svojega
delovnega časa in se bo ob tem ustrezno ter stalno izobraževal. Ob zavedanju
tega dejstva se – glede na spremenjene družbene razmere, v katerih knjižnice
izvajajo domoznansko dejavnost, in s tem povečane delovne obremenitve kadra v
njej – postavlja vprašanje ustreznosti nekaterih predpisov, ki urejajo to področje.
Izkušnje domoznancev so namreč pokazale, da bi nekateri predpisi z vidika izva
janja sodobne domoznanske dejavnosti vsekakor potrebovali ponovni pregled in
posodobitve. Eden takih je Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti
kot javne službe (2003), ki v 14. členu ureja število zaposlenih v domoznanski de
javnosti. Na podlagi pravilnika so knjižnice za opravljanje domoznanski dejavno
sti upravičene vsaj do 0,32 strokovnega delavca ter do enega strokovnega delavca
na prirast 5000 enot domoznanskega gradiva na leto, ob manjšem prirastu pa
sorazmerno manj. Za primerjavo povejmo, da smernice iz leta 1992 kot ustrez
no zasedenost v splošnoizobraževalnih knjižnicah 1. in 2. skupine predvidevajo
enega bibliotekarja za evidentiranje in selekcioniranje domoznanskega gradiva
(ne glede na količino gradiva) ter enega bibliotekarja za formalno in vsebinsko
obdelavo gradiva za cca 3000 člankov (Kobe idr., 1992, str. 17).
Glede na to, da se je obseg opravil in nalog v domoznanski dejavnosti do danes
razširil, in ne nasprotno, menimo, da bi bilo bolj smotrno, da bi bil veljavni nor
mativ (0,32 strokovnega delavca) nastavljen višje, morda tudi natančneje razde
lan glede na vrsto knjižnic.
V praksi pa se je kot problematičen pokazal tudi kriterij prirasta, ki ga velja po
bliže pogledati (Preglednica 2). Analiza podatkov za leto 2009 je pokazala, da
je stopnja realizacije v večini osrednjih območnih knjižnic glede na normativ
prirasta zelo visoka. Ta očitna neskladnost postavlja pod vprašaj ustreznost pri
rasta kot normativa. Že Silva Novljan je na podlagi podatkov iz razvida knjižnic
za leto 2002 ugotavljala, da je normativ zaposlitve presežen glede na sam prirast
domoznanskega gradiva (Novljan, 2005, str. 19), pri čemer je podatek skušala
razložiti s tem, da so knjižnice pri poročanju upoštevale še druga domoznanska
opravila in naloge, in ne zgolj zbiranja in obdelovanja gradiva. Tudi v Centru za
razvoj knjižnic so leta 2014 opozorili, da pogoj v pravilniku ni enoznačno oziroma
smiselno določen, saj ni jasno, kakšen je obseg nalog, ki jih knjižnica izvaja v
okviru domoznanske zbirke, medtem ko je letni prirast gradiva v zbirko, ki je po
goj za zaposlenega delavca, zelo visok (Kodrič-Dačič idr., 2014, str. 27). Vsekakor
je prirast kot kriterij problematičen, saj lahko statistični podatki o prirastu gra
diva (posebej tisti, pridobljeni iz Cobissa) le v omejeni meri prikazujejo resnično
mnogotere aktivnosti v domoznanski dejavnosti. Situacijo dodatno poslabšuje
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dejstvo, da se med enote domoznanskega gradiva ne štejejo bibliografski zapi
si za članke in sestavne dele, ki jih splošne knjižnice največ pripravijo prav za
domoznanske vsebine. Iz tega razloga so v Centru za razvoj knjižnic pri prvih
meritvah razvitosti namesto prirasta upoštevali število ustvarjenih zapisov s po
dročja domoznanstva.
Preglednica 2: Število zaposlenih v domoznanski dejavnosti v osrednjih območnih knjižnicah in
Univerzitetni knjižnici Maribor glede na prirast dom. gradiva leta 2009 (vir: Stanje domoznanstva
v splošnih knjižnicah v Sloveniji na dan 31. 12. 2009 (Lujić idr., 2011))20
Prirast dom.
gradiva –
inventarne
enote (2009)

Št.
zaposlenih
v EPZ
(realizirano)

Št.
zaposlenih
v EPZ
(pravilnik)

1.006

3,5

0,52

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

700

2

0,46

Osrednja knjižnica Kranj

159

1

0,35

Knjižnica
Osrednja knjižnica Celje

Mestna knjižnica Ljubljana

1.158

10

0,62

Mariborska knjižnica

5.004

0,25

1,32

495

1

0,42

1.134

2

0,55

933

2

0,51

1.021

2

0,52

599

1,5

0,44

4.42620

6

1,2

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem
Univerzitetna knjižnica Maribor

Jasno je, da domoznanci niso samo zbiralci in obdelovalci gradiva – čeprav se je
po vzpostavitvi Cobissa, ko je bilo precej pozornosti usmerjene v obdelavo član
kov, pogosto ustvaril tak vtis in so bili zato morda zanemarjeni drugi vidiki nji
hovega dela –, zato prirast ne more biti edini oziroma odločilni kriterij za njiho
vo zaposlovanje. Uvedba novih tehnologij in preseganje tradicionalnih načinov
dela v novem tisočletju nas sili v ponoven razmislek, kako primerneje definirati
temeljne merske enote oziroma pokazatelje za ustrezno merjenje domoznanske

20

100

V anketnem vprašalniku je pri prirastu domoznanskega gradiva v Univerzitetni knjižnici Mari
bor navedena številka 12.000 enot gradiva, ker se pretežni del gradiva nanaša na enote Zbirke
drobnih tiskov, ki ga pred letom 2010 niso inventarizirali, ampak se je z njim dopolnjeval stari
fond. Z letom 2010 so uvedli novo vrsto gradiva PKG (posebno knjižnično gradivo), kjer je v
zbirnih zapisih z eno inventarno enoto zbranih več kosov gradiva. V tabeli smo zato upoštevali
novejši podatek, pridobljen iz Cobissa in letnih poročil zbirk Univerzitetne knjižnice Maribor za
2009. Za posredovane podatke in informacije se zahvaljujem dr. Vlasti Stavbar, vodji Enote za
domoznanstvo in posebne zbirke Univerzitetne knjižnice Maribor.
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dejavnosti, ki bodo osnova tudi za kadrovske normative v njej. Ponovno poudar
jamo, da prirast gradiva ne more in ne sme biti osrednji kriterij za vrednotenje
domoznanske dejavnosti. Naš predlog je, da se pri pripravi normativov kriterij
prirasta gradiva zniža ali odpravi, ob tem pa bolj upošteva druge naloge, kot so
varovanje, posredovanje in predstavljanje domoznanskega gradiva (prireditve,
razstave, objave, digitalizacija itd.), torej dejavnosti, ki jim domoznanci posveča
jo veliko časa. Ker pa je zaradi zgodovinskih okoliščin organiziranost domoznan
ske dejavnosti po območjih različna, bodo morali pri obravnavi tega vprašanja
sodelovati domoznanci z vseh območij Slovenije.21
Ob upoštevanju tematske širine domoznanstva, ki zahteva specifičen kader, smo
domoznanci zaskrbljeni tudi zaradi sprememb Zakona o knjižničarstvu (Zakon,
2015), s katerimi se uvajajo novosti glede vrste zahtevane formalne izobrazbe
strokovnih knjižničarskih delavcev. Člen 39. a določa, da lahko dela bibliotekar
ja poleg diplomiranih bibliotekarjev opravljajo tudi zaposleni drugih poklicev,
ki bodo v okviru študijskega programa od akreditiranega visokošolskega zavo
da pridobili najmanj 20 kreditnih točk po evropskem kreditnem prenosnem in
zbirnem sistemu (ECTS) obveznosti s področja temeljnih bibliotekarskih vsebin.
Snovalci teh sprememb so po lastnih besedah upoštevali razmere v okolju slo
venskih knjižnic, torej dejstvo, da obstaja v knjižnicah pester nabor delovnih
mest in da imajo različne vrste knjižnic tudi različne potrebe po kadrih. Čeprav
torej zakon pod določenimi pogoji pušča odprta vrata tudi za zaposlene iz drugih,
nebibliotekarskih področij, bo njegova uveljavitev zagotovo korenito posegla v
izobrazbeno strukturo strokovnih delavcev po knjižnicah, še posebej ker bodo
knjižnicam naložena tudi nova finančna bremena za izobraževanje kadra.
Široka izobrazbena struktura zaposlenih v knjižnici je bogastvo knjižnice in zago
tovilo, da bo lahko zadovoljila raznovrstne potrebe svojega okolja. Kako se bodo
omenjene spremembe v prihodnje odrazile v izobrazbeni strukturi zaposlenih
v knjižnicah in kaj to pomeni za specifičen kader v domoznanski dejavnosti, bo
pokazal čas. Vsekakor pa bo treba z odgovornim pristopom do zaposlovanja po
skrbeti, da se spremembe ne bodo dogajale na račun kvalitetnega opravljanja
domoznanske dejavnosti.

21

Konkretni predlogi se obetajo že v letu 2017. Delovna skupina domoznancev osrednjih območnih
knjižnic, ki bo v letu 2017 izvedla novi popis stanja domoznanstva za leto 2016, si je za enega
od ciljev raziskave namreč zastavila tudi pripravo predlogov sprememb Pravilnika o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
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5 Zaključki
V globalni družbi, kjer ljudje zmeraj bolj postajamo državljani sveta, postaja zelo
pomembno zavedanje, kdo smo in od kod prihajamo. S tega vidika so domo
znanske zbirke pomemben izraz ustvarjalnosti lokalne skupnosti in nosilke njene
identitete.
Pozornost, ki jo knjižnice danes namenjajo domoznanskim zbirkam, je odgovor
na povečano zanimanje uporabnikov, hkrati pa povečuje njihovo zavedanje o
pomenu domoznanskih zbirk. Vendar izvajanje dejavnosti v nekaterih knjižnicah
žal še vedno ni dovolj sistematično. Za uspešen razvoj in napredovanje domo
znanske dejavnosti bo zato treba storiti še več. Do ključnega premika na bolje bo
v knjižnicah prišlo, ko bodo na to pripravljene in bodo tudi zmogle domoznan
stvu nameniti več časa in pozornosti. Ustanovitev samostojnega domoznanskega
oddelka v knjižnici je spodbuden podatek, vendar ni zadosten pogoj in tudi ne
jamstvo za kvalitetno opravljanje domoznanske dejavnosti, saj brez primerne
kadrovske zasedbe to preprosto ni mogoče. Naša raziskava je pokazala, da je
bilo strokovnih delavcev v domoznanski dejavnosti v zadnjih desetletjih vedno
več, vendar se število zaposlenih za polni delovni čas ni sorazmerno povečeva
lo, ampak je stagniralo na bolj ali manj enaki številki, v deležu vseh zaposlenih
strokovnih delavcev pa celo upadlo. Večina delavcev je namreč opravljala dejav
nost krajši delovni čas ali pa le občasno, to je nekaj ur na teden ali manj. To je
skrb zbujajoče, saj je za uspešno opravljanje domoznanske dejavnosti bistvenega
pomena ravno zaposlitev ustreznega strokovnega delavca – domoznanca, ki bo
lahko opravljanju dejavnosti namenil pretežni del svojega delovnega časa in se
bo za opravljanje dejavnosti ustrezno ter konstantno izobraževal ter se vključeval
v razvoj stroke tudi na nacionalnem nivoju. Žal je ta pogoj številnim knjižnicam
težko izpolniti, saj se posebej pri izvajanju domoznanske dejavnosti kažejo po
sledice racionalizacije poslovanja knjižnic v zaostrenih gospodarskih razmerah.
Ob reševanju sprotnih vprašanj redne izposoje in obdelave gradiva zaposlenim
pogosto ne ostaja dovolj časa za kvalitetno opravljanje domoznanske dejavnosti.
Dodatna spodbuda knjižnicam pri njihovih domoznanskih prizadevanjih naj bi
bil tudi poglobljen razmislek o pomenu, namenu in koristih domoznanstva. Če
prav se domoznanska dejavnost običajno vrednoti predvsem z vidika koristi upo
rabnika, ima velik pomen tudi za knjižnico, njeno prepoznavnost in profesional
ni razvoj kadra. Žal moramo danes ponovno pritrditi ugotovitvam Silve Novljan
(2005, str. 14), ki je pred desetimi leti zapisala, da, čeprav domoznansko gradivo
pridobiva veljavo in narašča število knjižnic, ki ga zbirajo, in tudi tistih, ki ga
predstavljajo, knjižnice domoznanske dejavnosti še vedno ne obravnavajo do
volj celostno in ciljno, ampak skladno z možnostmi, morda tudi sposobnostmi za
razbiranje njenega pomena. Poleg konkretnih ukrepov na nivoju ustanov, kot so
102
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prizadevanja za bolj organiziran in sistematični pristop k dejavnosti in potrebne
kadrovske okrepitve, bomo za izboljšanje stanja morali domoznanci kot strokov
njaki narediti bolj pogumne korake v smeri krepitve lastne strokovne samozavesti.
To je ključ, ki odpira vrata tudi v smeri uspešnejše promocije našega dela.
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