
 
 
 
Informacija za medije: 30. seja �acionalnega sveta za knjižnično dejavnost 
 
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, ki je strokovno in posvetovalno telo za odločanje o 
strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti in opravlja naloge, določene z Zakonom o 
knjižničarstvu in s sklepom Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta, se je 15. decembra 
2008 v prostorih Ministrstva za kulturo sestal na svoji 30. seji.  
 
Prvega dela seje se je udeležila tudi ministrica za kulturo, gospa Majda Širca, ki je ob uvodnem 
pozdravu predstavila okvirne opredelitve iz programa koalicijske pogodbe, ki zadevajo knjižnično 
dejavnost. Pri tem je izpostavila štiri prednostne naloge: 

- povečanje sredstev za nakup knjižničnega gradiva 
- uvedba knjižničnega nadomestila v šolskih knjižnicah 
- prizadevanje za ničelno stopnjo davka na dodano vrednost pri knjigah 
- ukinitev članarin v splošnih knjižnicah. 

 
Člani Sveta in drugi prisotni so se strinjali, da moramo povečati obseg sredstev za nakup 
knjižničnega gradiva in opozorili, da je treba pri tem jasno ločiti pomen pojmov odkup in nakup. 
Nakup pomeni, da knjižnice kupujejo knjige po lastni presoji, skladno s strokovnimi priporočili, 
odkup pa pomeni interes založnikov, ki bi želeli svojo knjigo spraviti na knjižne police slovenskih 
knjižnic.   
 
Glede uvedbe knjižničnega nadomestila v šolskih knjižnicah so člani Sveta opozorili, da je 
predpogoj za uvedbo knjižničnega nadomestila vključitev šolskih knjižnic v sistem COBISS in da 
bi se moralo Ministrstvo za šolstvo in šport dejavneje vključiti v prizadevanje za izboljšanje razmer 
na tem področju. Nacionalni svet za knjižnično dejavnost ponovno opozarja, da Ministrstvo za 
šolstvo in šport nima lastne strokovne službe za knjižnično dejavnost, to pa otežuje izvajanje 
zakonodaje. 
 
Kar zadeva odpravljanje članarin v splošnih knjižnicah, so člani Sveta izrazili načelno podporo 
takšnemu ukrepu, vendar je potrebno splošnim knjižnicam najprej zagotoviti pogoje za to. Po 
razpoložljivih podatkih znašajo prihodki, ki jih splošne knjižnice pridobijo s članarinami, približno 
1.370.000 EUR. Gre za sredstva, ki jih knjižnice  namenjajo sofinanciranju nakupa knjižničnega 
gradiva, računalniške opreme, pokrivanju materialnih stroškov in drugih stroškov za izvajanje 
javne službe. Ker občinam že sedaj praviloma primanjkuje sredstev za izplačilo zakonsko 
določenih obveznosti, ni verjetno, da bi lahko v kratkem nadomestili izpad prihodkov od članarin. 
Svet tako podpira prizadevanja za brezplačne storitve knjižnic, vendar ne na račun kakovosti teh 
storitev. 
 
Svet je dal pobudo za čimprejšnje sprejetje Pravilnika o imenovanju v nazive, ki je še v 
medresorskem usklajevanju. 
 
Sprejet je bil tudi predlog predsednice Sveta, gospe Dragice Turjak, ki je predlagala, da se med 
prioritete programa dela za leto 2009 uvrsti temeljit pregled Zakona o knjižničarstvu in druge 
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aktualne zakonodaje s področja knjižničarstva. Treba je namreč preučiti potrebe po morebitnih 
spremembah zakonodaje. 
 
Člani Nacionalnega sveta so na 30. seji tudi potrdili zapisnik 29. seje Nacionalnega sveta za 
knjižnično dejavnost. 
 
Za konec seje je mag. Zoran Krstulović  izvedel predstavitev »Digitalne knjižnice Slovenije – 
dLib.si«, gospod Davor Šoštarič pa je predstavil projekt »Eduroam v knjižnicah«. 
 
Pripravil: 
Andrej Pogorelec 


