Ko je vprašanje smiselnosti
v bistvu vprašanje lenobe

Spremembe se dogajajo vsak trenutek. Dejstvo, ki ga ne čivkajo le ptički na veji,
kot radi poudarimo jasnost in splošno razširjenost nekega stanja z uporabo pre
govorov, prispodob ali primerjav, ampak ta trend ponavljanja sprememb pou
darjajo že otroci. Kaj kmalu po zadostnem številu besed v njihovem besednem
zakladu. Nekatere spremembe nas presenetijo in nas prestavijo s točke A na točko
Ž nenadoma. Takšne spremembe običajno več kot le občutimo, zaznamo ali be
žno registriramo. Nekatere se zgodijo in zanje sploh ne vemo, da so se dogodile.
Spremembe pa s seboj prinašajo tudi možnost in priložnost, da lahko na kaj opo
zorimo in o čem spregovorimo. Sprememba, ki jo prinaša ta številka revije Knjiž
nica, je mešanica različnih tipov sprememb. Nekateri je sploh ne bodo zaznali,
drugim bo spremenila življenje, spet tretji je bodo veseli, vsekakor se bodo našli
tudi takšni, ki jo bodo zavzeto komentirali. Morda ne bo tako kot so referendumi
v naši državi, ali pa morda celo bo: nastala bosta dva tabora in ostal bo delež
neopredeljenih.
Po zahtevnih štirih letih urednikovanja revije Knjižnice sta dr. Alenka Kavčič Čo
lić in dr. Ines Vodopivec predali štafeto (vseeno uvodnik pišem v mesecu maju
in spomin na štafeto mladosti povezujem bolj z zaključkom bralne značke kot
pa prireditvijo v Beogradu) priznanima strokovnima kolegoma in sodelavcema
Narodne in univerzitetne knjižnice ter aktivnima članoma Društva bibliotekarjev
Ljubljana, dr. Gorazdu Vodebu in Damjani Vovk. Dr. Alenka Kavčič Čolić in dr.
Ines Vodopivec sta revijo Knjižnica odeli v drugačne barve in nadaljevali z uredni
ško politiko, ki je sledila tradicionalnim uredniškim smernicam. Dr. Eva Kodrič
Dačić jih je predstavila v članku Pol stoletja revije Knjižnica (2007, str. 57–60).
Ne glede na upoštevanje tradicionalnih uredniških smernic, ki izhajajo tudi iz
poslanstva Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, pa sta urednici v ekipi, ki je
s preteklo številko zaključila delo na tem projektu, v vsako posamezno številko
vnesli precej lastnega strokovnega in znanstvenoraziskovalnega pristopa in smo
jima za opravljeno delo lahko izredno hvaležni. Zato se jima na tem mestu in v
imenu vseh, ki smo v zadnjih štirih letih revijo prejemali, prebirali in spremljali,
za opravljeno delo zahvaljujem.
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Posamezna številka revije se ne sestavi sama. Sploh ne od danes na jutri. Tako kot
ena lastovka ne prinese pomladi, tudi en članek ne omogoča izdaje posamezne
številke revije. Če je kakšno naporno delo v naši stroki, je danes izjemno nečlo
veško opravilo spodbujati strokovne kolege, da o idejah, projektih, strokovnih
vprašanjih ne le govorijo in debatirajo, temveč svoja razmišljanja o teh strokovnih
vprašanjih tudi zapišejo. Revija Knjižnica je pod okriljem Zveze bibliotekarskih
društev Slovenije doživela vsaj dve spremembi vsebinskega koncepta revije. Prva
sprememba je vezana na objavljanje prispevkov, ki so jih referenti predstavljali
na strokovnih dogodkih v organizaciji Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Druga sprememba pa je vezana na razmerje med znanstvenimi in strokovnimi
članki pri obsegu posamezne številke revije Knjižnica.
Poglejmo najprej prvo spremembo. Dolga leta je bila revija Knjižnica spremlje
valka osrednjih strokovnih dogodkov Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
posamezna številka je v strokovni prostor prinašala prispevke, ki so bili predstav
ljeni na posvetovanjih, srečanjih sekcij ali okroglih mizah. Dokaze za to imam na
knjižni polici. Bele hrbte revije sem popisala in z rdečim alkoholnim flomastrom
napisala Posvetovanje in zraven dodala kraj in letnico: Portorož, 1997; Celje, 1998;
Ljubljana, 1999. Za tem zadnjim se na polici zvrstijo pisani zborniki posvetovanj.
Prvi zbornik referatov kot samostojno publikacijo smo dobili v roke udeleženci
posvetovanja v Mariboru leta 2000, zadnjega na kongresu v Laškem 2013. Slednji
je s 460 stranmi najobsežnejši od vseh zbornikov strokovnih posvetovanj/kon
gresov Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
Po posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije v Ljubljani ob prelo
mu tisočletja in stoletja je bila odločitev za spremembo uredniške politike skoraj
zagotovo vezana na drugo vsebinsko spremembo: razmerje med znanstvenimi
in strokovnimi prispevki. V že navedenem članku Kodrič Dačić lahko prebere
mo, da »manevrski prostor zmanjšuje uredniški politiki tudi normativ, po ka
terem mora znanstvena revija objaviti 65 % znanstvenih prispevkov, tako da ob
strokovnih člankih praktično ni več možnosti za objavljene mnenj, recenzij ali
odzivov« (2007, str. 55). Situacija tudi v letu 2016 ni drugačna. Izdajanje revi
je Knjižnica omogočajo Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Nor
mativno vsebinsko razmerje določa financer, ob tem pa vsebina vpliva tudi na
status revije kot znanstveno strokovne revije. Po letu 2013 se prispevki različnih
strokovnih dogodkov, ne le posvetovanj/kongresov Zveze bibliotekarskih društev
Slovenije, vračajo v publicistični prostor revije Knjižnica. Zakaj? Ker je kritična
masa pisočih premajhna in ne omogoča rednega izdajanja štirih številk revije,
ob tem pa še samostojne publikacije ob vsakem strokovnem dogodku, ki jih je v
knjižničnem prostoru vse več, saj jih ob društvih organizirajo vse pogosteje tudi
knjižnice. Zato je poteza Mestne knjižnice Ljubljana, ki je referente na letošnjem
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strokovnem dogodku v organizaciji te knjižnice pozvala, da pisne prispevke po
dogodku posredujejo uredništvu revije Knjižnica, strokovno odgovorna poteza, ki
nima pridiha racionalizacije ali optimizacije, torej dveh najbolj neumnih besed v
javnem sektorju, ampak usmerja na pot strokovne odličnosti.
Vprašanje smiselnosti takšne uredniške politike je v prvi vrsti vprašanje odgo
vornosti. In iskanje odgovornosti se ne prične pri vodstvu Zveze bibliotekarskih
društev Slovenije ali uredniški dvojini, ki predstavlja glavnega in odgovornega
urednika, morda tudi ne pri uredniški množini, ki jo najdemo v mednarodnem
uredniškem odboru. Začne se pri vsakem od nas, ki se nekje dotaknemo knjižnice.
Pa tukaj ne pišem o reviji in tudi ne o prostoru. Pišem o pojmu, ki predstavlja tisto
bistveno, kar izginja v današnji družbi. Ne le, da izginja, sistemsko je povoženo
in načrtno, seveda pod krinko varčevanja in pomanjkanja finančnih sredstev,
vse bolj odrinjeno na rob. Knjižnica je zadnji branik demokratične družbe zna
nja, kjer znanje ni privilegij, ampak nujna osnovna dobrina za rast posameznika
v odgovornega državljana. Ne predpisano znanje, ki ga najdemo v učbenikih,
delovnih zvezkih, skriptah, ki je tam ujeto po nepotrebnem, saj je danes takšno
podatkovno znanje vrednota enega klika. Knjižnica predstavlja tisto znanje, ki
ga posameznik doživi, ponotranji in ovrednoti. Slednje zahteva razmišljanje in
širino duha, ki ga najdemo v knjižnični zbirki od 0 do 9 in zahteva tudi rast posa
meznika. V knjižnici se srečamo prebivalci Republike Slovenije v različnih vlogah,
ki jih imamo v tem prostoru: pisatelji, učitelji, založniki, knjigotržci, bralci, starši,
otroci, predavatelji, podjetniki in seveda knjižničarji.
Ko zapišem besedo knjižničar, je to zame vsak, ne glede na stopnjo izobrazbe ali
delovno mesto, ki ima redno ali občasno zaposlitev v knjižnici kot prostoru sno
vanja, izvajanja in spremljanja knjižnične dejavnosti kot javne službe. In iskanje
odgovornosti se prične torej v prvi vrsti pri knjižničarjih. Ali je pisanje člankov res
potrebno osmisliti z zunanjo motivacijo, ali ne moremo najti notranje motivacije,
ki nas žene za računalnik, nas spremlja pri popravkih in se v nas še poveča, ko
odpremo platnice revije in zagledamo naše ime pod naslovom članka. Malo nar
cisoidno, morda tudi egoistično, ampak verjetno nam manjka prav malo zdrave
mere vere vase, da se spremembe uresničijo. Pisanje nikoli ni bilo lahko, tudi v
preteklosti je bilo to zelo osebno početje, pogosto umaknjeno v času izven delov
nih ur in kot rezultat daljšega procesa raziskovanja ali strokovnega delovanja.
Danes želimo vse takoj in najraje imamo instant rešitve. Pisanje je redko kdaj hitro
in enostavno, je pa lahko navdušujoče in da, seveda, zahteva čas. Morda bodo
prišli dnevi, ko bodo vsi delodajalci ponovno spodbujali strokovno razmišljanje
in pisanje. Upamo lahko. Ampak upanje ne umre zadnje, če ste si to frazo pono
vili v mislih na tem mestu ob prebiranju teh besed. Mi smo tisti, ki odidemo. Kar
pa bo ostalo za nami, je naša odgovornost. Tudi v zapisani obliki. Zato me tudi
aktualne razprave ob predlogu Pravilnika o strokovnih nazivih potrjujejo v mojih
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razmišljanjih: pri posamezniku pisanje ni vprašanje smiselnosti, ampak v bistvu
vprašanje lenobe. Zakaj bi, če pa mi ni treba? Pa bo treba. Če ne zaradi osebnega
prepričanja, pa zaradi naziva in posledično morda zaradi denarja. Vendar pa
denar ni nikoli enakovredno nadomestilo za vložen trud v pripravljen prispevek.
Vsi vemo, da je najpomembnejše tisto, kar se dogaja znotraj nas.
Prav tako je pomembno tisto, kar se dogaja znotraj naše stroke. Revija Knjižnica
je naša revija. Če želimo biti profesija in si želimo drugačnega ugleda v širšem
okolju, potrebujemo znanstveno strokovno revijo. Kakšna bo vsebina te revije, ni
odvisno samo od uredniške dvojine in množine, temveč tudi od nas samih. V pr
vih vrsti od nas, knjižničarjev. Urednika prežita na vsebine in potencialne avtorje
ter jih usmerjata skozi postopek ustvarjanja, pomembno delo opravijo recenzenti.
Vendar pa osnovne sestavine za torto prispevamo mi. Naše misli, ideje, projekti,
strahovi, razmišljanja. Do sedaj nam je še uspelo zagotavljati finančna sredstva,
da so vsi členi v tej ustvarjalni verigi minimalno finančno nagrajeni. Revija vsa
leta, torej 60 let, izhaja brez redno zaposlenih na uredništvu ter z veliko moralno
in strokovno podporo Narodne in univerzitetne knjižnice.
Vprašanje smiselnosti je vezano tudi na korist. Revija nima ustreznega faktorja
vpliva. In kdo je za to odgovoren? Spet avtorji. Tokrat tisti, ki svoja razmišljanja
v tujem jeziku pošiljamo v tuje revije. Morda kdaj vemo, da je bil kakšen članek
na to ali podobno temo objavljen v reviji Knjižnica, ampak zakaj že bi to citirali
v našem prispevku za objavo v mednarodno uveljavljeni reviji z ustreznim fak
torjem vpliva? Tam tako nihče ne pozna te revije. Saj res. Saj res, zakaj bi citirali
revijo Knjižnica?
Revija še naprej ostaja tudi v tiskani obliki. Zakaj? Ker skrbimo za vaše in naše
zdravje. Sodobna tehnologija še ni odkrila zaslona na računalniku, tablici ali
pametnem telefonu, ki bi omogočal očem prijazno in zdravo dolgotrajno branje.
Knjižničarji smo redno vezani na delo z računalnikom, najpogosteje na najbolj
odsvetovani razdalji 30 cm in mnogo več kot priporočljivih 120 minut dnevno. Naj
vam omogočimo varno in zdravo izbiro, da lahko berete prispevke v reviji Knjižni
ca na prostem, ko sončni žarki ne motijo branja, ker se ne odbijajo od podlage, ali
pa tudi kje drugje. Papir je pač ta trenutek zdrava podlaga, ki ne draži oči. Želimo
pa, da so prispevki dostopni in bogatijo širši slovenski znanstveni in strokovni
prostor, tako bodo hkrati s tiskano verzijo na voljo tudi v elektronski obliki.
Obožujem knjižnice. Spoštujem gasilce. Ljubim gore. V naš družinski nabiralnik
prihajajo redno tri revije. Knjižnica, Gasilec in Planinski vestnik. Za vsemi stojijo
društva. Vse tri revije odpirajo pot do znanja, ki temelji na osebni odgovornosti
ter spodbuja ključne elemente kognitivne inteligence: sodelovanje, ustvarjalnost,
kritično mišljenje in komunikacijo.
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Naslednje leto bo praznično za vse nas. Praznovali bomo 70. rojstni dan Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije in 60. rojstni dan revije Knjižnice. Naj to praz
nično leto prinese veliko daril novemu uredniškemu dvojcu: znanstvenih in stro
kovnih člankov, ki bodo odražala razmišljanja visoko motiviranega in strokovno
močnega knjižničarja.
Predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

dr. Sabina Fras Popović
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