
10/6/2022

1

TEČAJ ZA ZAČETNIKE V STROKI

Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice

KNJIŽNIČNO GRADIVO, KNJIŽNICE IN KNJIŽNIČNI SISTEM

VSEBINA

1. Knjižničarska stroka in knjižničarji (M. Ambrožič)
2. Nacionalne knjižnice (M. Ambrožič)
3. Zgodovina knjige in knjižnic (U. Kocjan)
4. Splošne knjižnice (M. Bon)
5. Šolske knjižnice (G. Škrlj)
6. Visokošolske knjižnica (N. Knap) 
7. Specialne knjižnice (N. Knap)
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Melita Ambrožič

VSEBINA

1. Poslanstvo knjižnic in knjižničarstva

2. Profesionalizacija poklicev

3. Formalno izobraževanje

4. Nadzor vstopa in napredovanja v stroki

5. Pravila etičnega ravnanja

6. Strokovne publikacije

7. Profesionalne organizacije

8. Združenje slovenskih knjižničarjev

9. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
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1 Poslanstvo knjižnic in knjižničarstva

 zbiranje, hranjenje, organizacija, posredovanje in 
predstavljanje dosežkov človeškega uma, znanja, 
zapisanega v različnih oblikah, na različnih nosilcih 
zapisa

 podpora ustvarjanju in širjenju novega         znanja, 
izobraževanju, razvoju kulture …

 ohranjanje kulturne in znanstvene                   
dediščine 

 od prvih zbirk glinenih ploščic v Mezopotamiji do 
gradnje in upravljanja digitalnih knjižnic ter ponudbe 
obsežnih podatkovnih zbirk, digitalnih vsebin
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2 Profesionalizacija poklicev

 družbena delitev dela: obrt –
poklic – profesija

 obrt = dejavnost že v Antiki; 
izdelava proizvodov z ročnim 
delom; posamezniki in 
kasneje skupine; potrebne 
ročne spretnosti; združenja 
obrtnikov (cehi); razvoj 
trgovine  
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Profesionalizacija poklicev (nad.)

 poklic = institucionalizirana sposobnost za opravljanje 
dejavnosti, za katero smo izučeni, usposobljeni oz. 
izobraženi; niz del, pri katerih so potrebna raven znanja 
ter temeljne delovne naloge in dolžnosti zelo podobne

➢SURS SKP-08: ime dela, del. mesta, poklica 

➢knjižničar, knjižničar v vzgoji in izobraževanju, knjižnični 
uradnik, direktor oz. ravnatelj knjižnice, strok. 
sodelavec v knjižnici, bibliotekar

 profesija = poklic, ki je dosegel svoje mesto (pripoznan 
pomen) in status v družbeni delitvi dela – družbeni status

 zdravnik, sodnik, odvetnik, duhovnik … – predstavniki 
razvitih in uveljavljenih profesij, visok poklicni ugled

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 5

Profesionalizacija poklicev (nad.)

 obstoj teoretskega znanja, ki služi kot osnova za 
opravljanje dejavnosti 

 predpisano formalno izobraževanje (tudi na najvišjih 
ravneh)

 preverjanje in potrjevanje usposobljenosti (vstop in 
napredovanje v stroki)

 stalno strokovno izpopolnjevanje ter nadgradnja 
znanj in izkušenj

 obstoj profesionalnih organizacij (združenj)
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Profesionalizacija poklicev (nad.)

 obstoj mehanizmov za nadzor dogajanj v stroki
 sprejeta pravila etičnega ravnanja (profesionalna etika 

– skupek pravil ravnanja pripadnikov določene 
profesije)

 razvita profesionalna kultura, vrednote
 profesionalna identifikacija
 uveljavljen strokovni jezik (terminologija)
 visoka stopnja avtonomije

Globalizacija komunikacij ruši profesionalne meje?
Monopoli znanja se rušijo?

Deregulacija poklicev?

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 7

Profesionalizacija poklicev (nad.)

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 8

Svetlik (1999). Sodobni izzivi profesionalizmu. 
Knjižnica, 43(2-3)1999, str. 17

?
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https://www.flipkart.com/librarianship-profession-classic-reprint/p/itmfys9swfn36g3j
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3 Formalno izobraževanje

 do sredine 20. stol. delo v slovenskih knjižnicah 
opravljali zaposleni brez formalne bibliotekarske 
izobrazbe

 petmesečna strokovna knjižničarska tečaja v letih 
1947 in 1949

 v štud. letih 1957/58 in 1963/64 občasna enoletna 
šola za knjižničarje in arhivske pomočnike

 1964/65. redni dvoletni, dvopredmetni višješolski 
študij knjižničarstva (Pedagoška fakulteta v 
Ljubljani)

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 9

Formalno izobraževanje (nad.)

 1987/88. visokošolski študij bibliotekarstva na FF 
UL (dvopredmetni študij)

 1996/97. samostojen študij bibliotekarstva

 dodiplomski in podiplomski študij

 študijski program za izpopolnjevanje iz 
bibliotekarstva (ŠPIK-Š, ŠPIK-B)

 razvoj znanstvenoraziskovalne                  
dejavnosti na področju bibliotekarske                     
in informacijske znanosti 
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4 Nadzor vstopa in napredovanja v stroki

 predpisana stopnja izobrazbe in opravljen 
preizkus usposobljenosti – strokovni izpit (uveden 
1951.), od 2001. bibliotekarski izpit

 nazivi bibliotekarske stroke od 1975.

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
knjižničarstvu (uveljavljen 19. 12. 2015) 

 formalna izobrazba s področja bibliotekarstva in 
opravljen bibliotekarski izpit (bibliotekar)

 opravljen program strokovnega izpopolnjevanja in 
bibliotekarski izpit (knjižničar in višji knjižničar)

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 11

5 Pravila etičnega ravnanja – etični kodeks

 vsebuje smernice o tem, kako naj bi se obnašali 
člani profesije

 služi tudi temu, da se javnost seznani s tem, kaj in 
na kakšen način delujejo člani določene profesije

 Etični kodeks - IFLA, 2012 
(https://repository.ifla.org/handle/123456789/1850)

 Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995 
(https://www.zbds-zveza.si/daljsa-6/)  

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 12
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https://repository.ifla.org/handle/123456789/1850
https://www.zbds-zveza.si/daljsa-6/
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-vqzvWOzIlWU/UmNH1AhPU4I/AAAAAAAAASQ/A3nEeHIgVzo/s1600/ethics-and-compliance.jpg&imgrefurl=http://rahman0981.blogspot.com/2013/09/ar-rahman-aeropostale.html&h=235&w=423&tbnid=61gadn3nl1walM:&docid=YVoO6iNJ6nynhM&ei=nSDKVoHGEsGY6ASLvoNg&tbm=isch&ved=0ahUKEwjBiKHB24nLAhVBDJoKHQvfAAw4ZBAzCD8oPDA8
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6 Strokovne publikacije

• Knjižnica (ZBDS)

• Šolska knjižnica (Zavod za šolstvo)

• Knjižničarske novice (revija od 1991 do 2020;                           

portal od 2021-) (NUK)

• Potujoče knjižnice (ZBDS, Sekcija za potujoče knjižnice)

• Štubidu (ZBDS, Sekcija študentov bibliotekarstva)

• SeM@FoR (ZBDS, Sekcija za mladinsko knjižničarstvo)

• Mednarodni mesec šolskih knjižnic (ZBDS, Sekcija za šolske 

knjižnice)

• monografije, zborniki, standardi, priročniki, raziskovalna poročila 

in druge publikacije

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 13

7 Profesionalne organizacije (združenja)

• Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS)

• osem območnih bibliotekarskih društev (Ljubljana, 
Maribor, Celje, Koroška, Gorenjska, Pomurje, 
Primorska in Notranjska, Dolenjska)

• Združenje splošnih knjižnic

• Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije (2005–2015)

• Društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije 
(DDIS)

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 14
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Vloga profesionalnih združenj 

 krepijo zavest posameznikov o pripadnosti določeni 
profesionalni skupnosti, razvijanje kolektivnega duha

 pospešujejo stike, profesionalno komunikacijo v stroki

 članom omogočajo nove profesionalne izzive, 
možnost javne predstavitve, priznanja za delo

 s publicistično dejavnostjo postanejo združenja  
"vidna, opazna" v stroki in širšem okolju

 njihovo delovanje prispeva k večji avtonomnosti in 
statusu določene stroke v družbi ter posledično 
(praviloma) tudi k njenemu boljšemu (ekonomskemu, 
družbenemu) položaju

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 15

Prva oz. vplivnejša knjižničarska združenja v 
svetu

 Ameriško knjižničarsko združenje (ALA) – ustanovljeno 
1876.

 Britansko združenje knjižnic (LA, Library Association) –
ustanovljeno 1877., danes CILIP (The Library and 
Information Association)

 Novozelandsko knjižničarsko in informacijsko 
združenje LIANZA (Library and Information Association
of New Zealand Aotearoa) – ustanovljeno 1910.

 Avstralsko knjižničarsko in informacijsko združenje 
(ALIA, Australian Library and Information Association) 
– ustanovljeno 1937.

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 16

http://www.ala.org/
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Prva oz. vplivnejša knjižničarska združenja 
(nad.) 

 FID (International Federation for Information & 
Documentation) – ustanovljen 1895. kot
International Institute of Bibliography (P. Otlet in 
H. La Fontaine; tablice UDK leta 1905)

 IFLA (International Federation of Library
Associations & Institutions) – ustanovljena 1927.

 Evropska zveza knjižničarskih združenj EBLIDA
(European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations) – ustanovljena 
1992.

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 17

8 Združenje slovenskih knjižničarjev

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 18
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Združenje slovenskih knjižničarjev (nad.)

 Društvo bibliotekarjev Slovenije (ustanovni občni 
zbor – 21. december 1947, NUK)

 sekciji za znanstvene in za ljudske knjižnice

 občni zbor, odbor, nadzorni odbor, razsodišče

 aprila 1953 prevzame tudi sindikalne funkcije in po 
območjih vzpostavi sindikalne podružnice 
(Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Ravne na 
Koroškem)

 1959.: reorganizacija, društvo sindikalne funkcije 
opusti, ima 4 podružnice ter 9 poverjeništev (5 se 
jih kasneje preoblikuje v podružnice)

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 19

Združenje slovenskih knjižničarjev (nad.)

 leta 1964 ima društvo 9 podružnic
 1967.: izdelan predlog reorganizacije, nov, statut; 

težišče dela se postopoma prenaša na osnovne 
organizacije, večina članarine se nameni delu 
podružnic

 nova društvena pravila – DBS se ne povezuje več s 
članstvom neposredno, na vseh območjih naj se 
ustanovijo samostojna bibliotekarska društva

 prva društva ustanovljena leta 1968, hkrati delujejo 
še nekatere podružnice

 1975.: nov zakon o društvih in ponovna 
reorganizacija DBS, sprejet nov samoupravni 
sporazum o ustanovitvi DBS

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 20



6. 10. 2022

11

Združenje slovenskih knjižničarjev (nad.)

 1981.: DBS združuje 8 območnih društev, 
strokovno delo poteka v 8 komisijah

 1983.: podpisan samoupravni sporazum o 
združevanju območnih bibliotekarskih društev v 
Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS)

 novembra 1983 prva skupščina ZBDS, nov statut, 
Zveza nima individualnega članstva (razen častnih 
članov)

 13. 10. 2008: Sindikat zaposlenih v knjižničarstvu 
in informacijski dejavnosti (število članov ne 
zadošča za  reprezentativnost, sindikat preneha 
delovati)

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 21

Združenje slovenskih knjižničarjev (nad.)

 2009.: organizacijska prenova in nov statut, 
poleg občnega zbora, ki nadomesti skupščino, 
uveden strokovni odbor, ki koordinira strokovno 
dejavnost sekcij in združenja 

 reorganizacija bila delna in rezultat številnih 
kompromisov

 2012–2019: sprejete spremembe statuta (npr. 
podaljšanje mandatne dobe, organi in 
upravljanje, ustanovitev novih skladov, nagrade 
in priznanja …)

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 22
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Združenje slovenskih knjižničarjev (nad.)

Člani ZBDS

• Društvo bibliotekarjev Ljubljana
• Društvo bibliotekarjev Maribor
• Društvo bibliotekarjev Celje
• Društvo bibliotekarjev Primorske in Notranjske
• Društvo knjižničarjev Dolenjske
• Društvo bibliotekarjev Gorenjske
• Društvo bibliotekarjev Koroške
• Društvo bibliotekarjev Pomurja

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 23

Združenje slovenskih knjižničarjev (nad.)

Predsedniki(-ce) DBS:
 dr. Mirko Rupel
 Roza Mencin
 Avgust Vižintin 
 Alfonz Gspan
 Josip Rijavec
 dr. Branko Berčič 
 Janez Logar
 Jaro Dolar
 Maks Veselko
 Ignac Kamenik
 Ančka Korže-Strajnar

Predsedniki(-ce) ZBDS:
 Martina Šircelj
 Tomaž Kobe
 Ivan Kanič
 mag. Nada Češnovar
 mag. Stanislav Bahor
 Irena Sešek
 Srečko Maček
 dr. Melita Ambrožič
 dr. Sabina Fras Popović
 Damjana Vovk (dec. 2021- )

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 24
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Združenje slovenskih knjižničarjev (nad.)

Uredniki revije Knjižnica:

 Maks Veselko (trikrat)

 dr. Branko Berčič

 Jože Munda

 Vlasta Pacheiner

 dr. Bruno Hartman

 Jože Šifrer

 mag. Jelka Gazvoda 

 dr. Melita Ambrožič

 dr. Eva Kodrič-Dačić

 dr. Primož Južnič, mag. Branka Badovinac

 dr. Alenka Kavčič-Čolić, dr. Ines Vodopivec

 dr. Gorazd Vodeb, Damjana Vovk 

 dr. Irena Eiselt, Damjana Vovk 

 dr. Polona Vilar, dr. Mojca Rupar Korošec 

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 25

9 Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
(ZBDS)

Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 2001 176
E-pošta: info@zbds-zveza.si
Spletna stran:
http://www.zbds-zveza.si/

Predsednica: Damjana Vovk

Podpredsednici: Luana Malec, 
Neža Podjavoršek

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 26
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Dejavnost ZBDS

▪ povezuje območna bibliotekarska društva
▪ združuje in zastopa interese vseh vrst knjižničarjev in 

knjižnic 
▪ spodbuja profesionalno vedenje, zavest, vrednote in 

odgovornost knjižničarjev
▪ izdaja strokovne publikacije in organizira različna 

strokovna srečanja ter druge oblike izobraževanja
▪ sodeluje pri oblikovanju zakonskih in drugih 

dokumentov s področja knjižničarstva
▪ sodeluje v delu Nacionalnega sveta za knj. dejavnost
▪ povezuje se s strokovnimi združenji v tujini (npr. IFLA, 

EBLIDA)

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 27

Sekcije ZBDS

• Sekcija za splošne knjižnice 
• Sekcija za potujoče knjižnice 
• Sekcija za visokošolske knjižnice 
• Sekcija za šolske knjižnice 
• Sekcija za specialne knjižnice 
• Sekcija študentov bibliotekarstva 
• Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino 
• Sekcija za mladinsko knjižničarstvo 
• Sekcija za izobraževanje in kadre 
• Sekcija za promocijo in marketing

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 28
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Publikacije ZBDS

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 29

Si že član 
bibliotekarskega 
društva / ZBDS?

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 30
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6. 10. 2022

16

Kaj bom pa imel od dela v združenju?

 plačevati bom moral članarino

 imam že zdaj preveč dela

 imel bom še manj prostega časa zase in za 
svojo družino

 prostega časa ne bom porabljal za druge

 dejavnosti združenja zame niso zanimive

 združenje nima pomembnejšega 
(družbenega, političnega, strokovnega) 
vpliva

 delodajalec ne podpira dela v združenju in 
mi ne omogoča službenih odsotnosti 

 kdo mi bo pa plačal stroške … 

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 31

Sodelovanje v 
aktivnostih združenja 
bo vplivalo na tvoj 
osebni in profesionalni 
razvoj, na zadovoljstvo 
in uspešnost pri delu, 
na tvojo profesionalno 
kariero.

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 32
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Priložnosti in koristi

 stiki s kolegi iz stroke

 pridobivanje vodstvenih izkušenj,      
organizacijskih in komunikacijskih veščin

 strokovna rast, možnost za raziskovalno delo in 
objavljanje prispevkov

 možnost vpliva na oblikovanje ciljev stroke in 
njenega prihodnjega razvoja

 možnost prispevati svoj delež k statusu stroke

 možnost udeležbe na kakovostnih strokovnih 
srečanjih in drugih izobraževalnih oblikah

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 33

M. Ambrožič, 11. 10. 2022 34

ambrozicmelita@gmail.com
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Melita Ambrožič

1. Nastanek in razvoj

2. Pomen 

3. Definicija

4. Funkcije 

5. Značilnosti 

6. NUK skozi čas

7. NUK danes

8. Uporabne povezave

9. Viri

VSEBINA
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▪ prve “nacionalne knjižnice” nastanejo ob koncu 
15. in na začetku 16. stoletja

▪ Biblioteca Nazionale Marciana v Benetkah − 1468. 
kot prva javna znanstvena knjižnica (pobudo dal 
Petrarka že 1352.), obvezni izvod 1603. 

▪ francoska nacionalna knjižnica                             
v Parizu − 1537.

▪ avstrijska nacionalna knjižnica na Dunaju − 1558.

▪ belgijska Kraljeva knjižnica v Bruslju − 1559. (za 
javnost odprta 1839.)

1. NASTANEK IN RAZVOJ 
NACIONALNIH KNJIŽNIC

3M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

▪ Kraljeva knjižnica Švedske (16. stol., 1661. 
obvezni izvod), Kraljeva knjižnica Danske − 
1648., Knjižnica Britanskega muzeja v Londonu 
- 1759., Kraljeva knjižnica Nizozemske − 1798.

▪ danes vse nimajo (več) statusa nacionalnih 
knjižnic

▪ zanimivost: John Dee 1556. neuspešen predlog 
Mariji I. Angleški (Tudor) − prvi koncept 
nacionalne knjižnice in predlog hranjenja 
starih knjig, rokopisov ipd.; bogata lastna        
knjižnica (kasneje izropana)

NASTANEK IN RAZVOJ…

4

John Dee

M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Marciana
https://historyoflibraryarchitecture.files.wordpress.com/2015/07/13892033.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dee
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▪ leta 1800 ima več kot 20 držav nacionalne 
knjižnice (v današnjem pomenu vse niso imele 
takšnega statusa) 

▪ večinoma nastale kot rodbinske kraljevske, 
knežje zbirke oz. zbirke drugih državnih 
suverenov, ali kot velike zasebne zbirke

▪ temeljna funkcija − hranjenje (čuvanje) 
dragocenega gradiva (“knjiga ne more k bralcu, 
bralec mora priti k njej”)

▪ zbiranje publikacij, nastalih na ozemlju politične
enote − pregled nad izdanimi publikacijami (
institut obveznega izvoda, bibliografska kontrola,
izdelava nacionalnih bibliografij)

NASTANEK IN RAZVOJ…

5M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

▪ pojav in pomen instituta obveznega izvoda 
publikacij za gradnjo nacionalnih zbirk

▪ začetki obveznega izvoda (cenzorski izvodi): 
Francija, Kralj Franc I., 1534.; od 1537. v 
francoski nacionalni knjižnici

▪ kasneje zakonska ureditev instituta 
obveznega izvoda v obliki obveznega 
pošiljanja publikacij (izjeme − npr. ZDA, US 
Copyright Office v Kongresni knjižnici – 2 
izvoda; kopije vladnih publikacij – več kot 
1250 knjižnic)

NASTANEK IN RAZVOJ…

6M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2
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▪ druga polovica 19. stol. − nastanek eno-
nacionalnih držav: potreba po ustanovitvi 
nacionalnih ustanov, tudi knjižnic

▪ ustanovitev nacionalnih knjižnic ali samo 
nacionalnih knjižničnih servisov v državah, 
nastalih v 20. stoletju (predvsem v Afriki, 
Aziji)

▪ v novejšem času združevanje funkcij 
nacionalnih in drugih vrst knjižnic ter arhivov

NASTANEK IN RAZVOJ…

7M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

▪ politične, ekonomske, kulturne in družbene
razmere so vplivale na velikost, funkcije in 
naloge, organizacijsko obliko, osnovni fond 
knjižničnega gradiva itd. nastajajočih 
nacionalnih knjižnic

▪ danes številne razlike v vrsti in obsegu 
funkcij, ki jih izvajajo; različne 
organizacijske strukture itd.

▪ „nacionalne“ knjižnice za posamezna 
strokovna področja (npr. v ZDA)

NASTANEK IN RAZVOJ…

8M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2
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▪ danes ima večina držav eno nacionalno 
knjižnico (npr. Francija, Avstrija, Slovenija 
itd.), nekatere jih imajo več  

▪ Velika Britanija – Britanska knjižnica, 
nacionalni knjižnici Škotske in Walesa; Italija 
– Rim, Firence, (Neapelj); Kanada – Ottawa in 
Quebec;  Španija – Madrid in Barcelona

▪ Rusija – Nacionalna knjižnica Rusije v St. 
Petersburgu, Ruska državna knjižnica v 
Moskvi, od 2008. še Predsedniška knjižnica B. 
Jelcina v St. Petersburgu – ustanovil Putin 
2007.

NASTANEK IN RAZVOJ…

9M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

▪ Britanska knjižnica: zakonska vzpostavitev 
nacionalne knjižnice Združenega kraljestva V. 
Britanije in S. Irske šele leta 1972. (1. julij 
1973); zbirka − 170 mio enot, 746 km polic; 
obvezni izvod publikacij VB in S. Irske

▪ nekatere knjižnice ne opravljajo vseh funkcij 
nacionalnih knjižnic (npr. Danska –
bibliografsko kontrolo izvaja DBC, Danski 
bibliografski center, zagotavlja tudi knj. 
informacijski sistem, IT infrastrukturo)

NASTANEK IN RAZVOJ…

10M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

https://www.prlib.ru/en
http://www.dbc.dk/site/english
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▪ nekatere izvajajo tudi univerzitetno funkcijo 
(npr. Danska, Slovenija, Islandija, Hrvaška, 
BiH, Makedonija, Izrael, Oman, Finska –
nacionalna knjižnica + univerzitetna knjižnica 
članici Univerze Helsinki)

▪ ponekod sta združeni funkciji nacionalne 
knjižnice in arhiva, npr. Kanada, Egipt, Irak, 
Quebec, Bolivija, Butan …; Singapur –
National Library Board (nacionalna knjižnica, 
nacionalni arhiv, splošne knjižnice)

▪ Nova Zelandija – z letom 2011 knjižnica 
postane del infrastrukture ministrstva za 
notranje zadeve

NASTANEK IN RAZVOJ…
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▪ ZDA: Kongresna knjižnica (1800.), Nac. knj. 
za kmetijstvo (1862.), Nac. knj. za medicino 
(1956.), Nac. knj. za izobraževanje (1994.), 
Nac. knj. za transport (1998.)

▪ koliko nacionalnih knjižnic je na svetu -
odgovor odvisen od tega, kako nacionalno 
knjižnico opredelimo

▪ nacionalno knjižnico ima večina suverenih in 
ostalih držav; več kot 200 − „pravih“ 
nacionalnih knjižnic + takšnih, ki izvajajo 
katero od funkcij nacionalnih knjižnic

NASTANEK IN RAZVOJ…

12M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2
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▪ „tempelj znanja“, „hram učenosti“ …
▪ simbol naroda oz. nacije (državnosti)
▪ vir nacionalnega ponosa
▪ identifikacija posameznikov z nacijo/narodom
▪ trajno ohranjanje narodove duhovne oz. 

intelektualne ustvarjalnosti
▪ prenos znanja in kulture od preteklih na 

bodoče rodove
▪ predstavljanje narodove duhovne 

ustvarjalnosti svetu

2. POMEN NACIONALNIH 
KNJIŽNIC

13M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

Nacionalna knjižnica je knjižnica, odgovorna za 
zbiranje in trajno hrambo vseh pomembnih 
dokumentov, ki nastajajo v državi, kjer knjižnica 
deluje, oziroma so stvaritve nekega naroda. 

V posamezni državi lahko obstaja več kot ena 
nacionalna knjižnica.

Običajno nacionalna knjižnica opravlja tudi vse 
ali nekatere od naslednjih funkcij:

3. DEFINICIJA (ISO 2789)

14M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2
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▪ deluje kot nacionalni bibliografski center

▪ izdeluje nacionalno bibliografijo

▪ hrani in dopolnjuje obsežno in reprezentativno 
zbirko tuje literature, vključno z dokumenti o 
deželi

▪ gradi skupne kataloge 

▪ spremlja delovanje drugih knjižnic in spodbuja 
njihovo medsebojno sodelovanje 

▪ koordinira raziskovalno in razvojno dejavnost 
itd.

DEFINICIJA …

15M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

▪ gradnja temeljne nacionalne zbirke 
publikacij (obvezni izvod, nabava, zamenjava, 
dar)

▪ bibliografska kontrola in bibliografske 
storitve (skupni katalogi, bibliografije, 
standardi, centri za dodeljevanje 
mednarodnih identifikacijskih oznak itd.)

▪ trajno ohranjanje nacionalne pisne kulturne 
dediščine (v klasični in elektronski obliki)

4. FUNKCIJE NACIONALNIH 
KNJIŽNIC

16M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2
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▪ promocija narodove kulturne dediščine 
(razstave, katalogi, monografije ipd.)

▪ zagotavljanje dostopa do publikacij in 
informacij

▪ posredovanje in oblikovanje informacij in 
informacijskih virov

▪ mednarodna medknjižnična izposoja in 
posredovanje dokumentov

▪ mednarodna izmenjava publikacij

FUNKCIJE NACIONALNIH 
KNJIŽNIC…

17M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

▪ svetovalna in izobraževalna dejavnost za 
knjižnice

▪ raziskovalna dejavnost
▪ spremljanje (statistika) nacionalne produkcije 

publikacij (založništva) 
▪ spremljanje dejavnosti knjižnic (knjižnična 

statistika) 
▪ koordinacija razvoja knjižnic in knjižničnega 

sistema
▪ publicistična dejavnost

FUNKCIJE NACIONALNIH 
KNJIŽNIC…

18M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2
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Velike in hitre spremembe v “okolju” nacionalnih 
knjižnic v zadnjih dveh desetletjih:

▪ hitra rast števila elektronskih publikacij / 
digitalnih vsebin

▪ razvoj IKT tehnologij ter spletnih orodij
▪ mobilnost – brezžična omrežja, mobilne naprave
▪ znanstvenoraziskovalna in izobraževalna 

dejavnost v spletnem okolju
▪ vzpostavljanje informacijskih sistemov za 

potrebe e-znanstvenega dela (grid tehnologije)
▪ razmah računalništva v oblaku

5. NACIONALNE KNJIŽNICE 
DANES

19M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

▪ konkurenca v info sektorju (druge knjižnice in 
ponudniki inf. virov in storitev, rast zasebnega 
informacijskega sektorja)

▪ globalizacija in mednarodni značaj informacij v 
digitalnem okolju (ponudba informacij ni
ekskluziva knjižnic)

▪ zmanjševanje obsega javnega financiranja 
knjižnic v nekaterih okoljih

▪ določene storitve se lahko bolje/ceneje izvajajo 
kooperativno ali v zasebnem sektorju (npr. 
nacionalna bibliografija, hranjenje gradiva)

▪ možnost kooperativnega oblikovanja nacionalnih 
zbirk, depozitarnih skladišč, digitalizacije itd.

NACIONALNE KNJIŽNICE DANES…

20M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2
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M. Line (Britanska knjižnica) že pred tremi 
desetletji opozarjal:

Med nalogami nacionalnih knjižnic ni takšnih, da 
jih ne bi mogle opravljati druge knjižnice ali 
druge organizacije! 

Imajo nacionalne knjižnice v dobi interneta 
(spleta) sploh še prihodnost? So še potrebne?

Da, nacionalne knjižnice imajo prihodnost! 
Vendar …

NACIONALNE KNJIŽNICE DANES…

21M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

▪ aktivna namesto pasivne vloge (sprememba
temeljne paradigme, usmerjene na gradivo)

▪ pomen končnih rezultatov dejavnosti, vpliva in 
učinkov na posameznike in okolje 

▪ usmerjenost na uporabnike (javnosti), 
vključenost v raziskovalno delo in izobraževanje

▪ uvajanje novih virov in storitev ter storitev z 
dodano vrednostjo

▪ izobraževalna vloga (dvig informacijske 
pismenosti prebivalstva, vseživljenjsko izobr.)

▪ gradnja in razvoj digitalnih knjižnic in arhivov
▪ partnerstva, skupni projekti itd.
▪ učinkoviti organizacija in menedžment, strateško 

načrtovanje
▪ knjižnice kot skupnostni in družabni prostor

NACIONALNE KNJIŽNICE DANES…
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• Evropska knjižnica (48 nacionalnih in vodilne 
znanstvene knjižnice; do 31. 12. 2016)

• Europeana (zbirke s področja kulture; agregator za 
Slovenijo – NUK) 

• Konferenca evropskih nacionalnih knjižnic CENL

• Konferenca direktorjev nacionalnih knjižnic CDNL

Seznam držav z nacionalnimi knjižnicami:

http://www.ifla.org/VI/2/p2/national-libraries.htm

NACIONALNE KNJIŽNICE DANES…

23M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

6. NARODNA IN UNIVERZITETNA 
KNJIŽNICA (NUK)

24

Foto: I. Kanič

Foto: B. 
Cvetkovič

M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.europeana.eu/portal/en
http://www.cenl.org/
http://www.cdnl.info/
http://www.ifla.org/VI/2/p2/national-libraries.htm
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▪ 1774. vzpostavitev Licejske knjižnice; redutna
stavba pri Sv. Jakobu (začetni fond - knjige iz 
pogorelega jezuitskega kolegija v Ljubljani, 
namenjene za splošno uporabo; kasneje njegovo 
dopolnjevanje z nakupi, darovi, zapuščinami)

▪ 1791. formalno ustanovljena licejska knjižnica 
(licejsko poslopje - bivši frančiškanski samostan)

▪ 1794. knjižnica uradno odprta za   
javnost

▪ 1800. knjižnica ima 13.300 enot                
gradiva (po podatkih iz splošnega            
kataloga)

NUK SKOZI ZGODOVINO …

25M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

▪ 1807. dobi pravico do prejemanja 
obveznih izvodov vseh tiskov v deželi 
Kranjski

▪ 1809-13. čas Ilirskih provinc, pravica do 
OI s celotnega upravnega ozemlja provinc

▪ 1828. Matija Čop prevzame vodstvo 
knjižnice, začne jo urejati po strokovnih 
načelih (avstrijske državne bibliotekarske 
instrukcije), načrtno zbira sloveniko

▪ 1850. knjižnica po ukinitvi liceja postane 
deželna študijska knjižnica - Študijska 
knjižnica za Kranjsko (32.000 zvezkov)

NUK SKOZI ZGODOVINO …

26M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2
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▪ 1895. potres v Ljubljani razmaje poslopje 
zgradbe, knjižnica deluje v zelo slabih 
pogojih

▪ 1907. knjižnica se preseli v (zasilne) 
prostore v sedanji Poljanski gimnaziji

▪ 1919. preimenuje se v Državno študijsko 
knjižnico 

▪ 1921. preimenuje se v Državno biblioteko
▪ 1919. začne delovati kot univerzitetna 

knjižnica
▪ 1929. France Kidrič govori o univerzitetni in 

državni/narodni knjižnici

NUK SKOZI ZGODOVINO …
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▪ 1938. postane tudi formalno Univerzitetna 
biblioteka (ki zbira tudi vse o narodu in 
državi)

▪ 1941. dokončana izgradnja sedanje 
Plečnikove stavbe, selitev v prostore nove 
zgradbe tik pred začetkom vojne

▪ 1941-1945. obvezni izvod iz 17 tiskarn 
ljubljanske pokrajine (tudi tisk okupacijskih 
oblasti in odporniškega gibanja)

▪ 29. januar 1944. padec nemškega poštnega 
letala na Veliko čitalnico in požar

NUK SKOZI ZGODOVINO …
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https://www.dnevnik.si/1042715366
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▪ 1945. z uredbo Narodne vlade je knjižnici 
priznan pravni status nacionalne knjižnice, 
preimenuje se v Narodno in univerzitetno 
knjižnico

▪ 1961. prvi slovenski zakon o knjižnicah ji 
podeli vlogo republiške matične knjižnice

▪ 1991. postane slovenska nacionalna 
knjižnica

▪ 1992. ustanovi nacionalna centra ISBN in
ISSN, kasneje še ISMN

NUK SKOZI ZGODOVINO …
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▪ 2001. Zakon o knjižničarstvu in podzakonski akti 
– poleg običajnih nalog nacionalnih knjižnic še 
posebne naloge za knj. sistem (raziskovalna in  
izobraževalna dejavnost, bibliotekarski izpiti, 
knjižnična statistika, razvid knjižnic, 
koordinacija posebnih nalog OOK, strokovni
nazivi itd.)

▪ 2004. (prvi) Strateški načrt NUK 2004−2008

▪ 2006. Digitalna knjižnica Slovenije in portal 
DigLib.si; Strategija razvoja Digitalne knjižnice 
Slovenije 2007−2010

NUK SKOZI ZGODOVINO …

30M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2



10/6/2022

16

▪ 2009. funkcija nacionalnega agregatorja e-
vsebin s področja kulture

▪ 2010. Strateški načrt NUK 2010–2013
▪ 2015. Strateški načrt NUK 2015–2019
▪ 2015. Spremembe in dopolnitve ZKnj (nove 

naloge s področja šolskih knjižnic, javno 
pooblastilo: bibliotekarski izpiti in strokovni 
nazivi, javna evidenca knjižnic)

▪ 2017. Strateški načrt komuniciranja
▪ 2020. Strateški načrt NUK 2020–2024

NUK SKOZI ZGODOVINO …

31M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

ČASOVNI TRAK

Naloge nacionalne knjižnice:

▪ zbiranje, obdelava, hranjenje, posredovanje 
ter varovanje in zaščita temeljne nacionalne 
zbirke (slovenika) ter njena dostopnost 
domači in tuji javnosti;

▪ varovanje, zaščita in ohranjanje slovenske 
pisne kulturne dediščine;

▪ zagotavljanje informacij o knjižničnem 
gradivu z izdelavo tekoče in retrospektivne 
slovenske nacionalne bibliografije in drugih 
zbirk podatkov;

7. NUK DANES

32M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2020/NUK_StrateskiNacrt_2020-2024.pdf
https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2020/NUK_StrateskiNacrt_2020-2024.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0RoEklelybM
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▪ bibliografska kontrola tiskanih in elektronskih 
publikacij, ki imajo značaj slovenike;

▪ zagotavljanje dostopnosti nacionalne knjižnične 
zbirke in drugih informacijskih virov za 
uporabnike;

▪ gradnja in upravljanje nacionalne digitalne 
knjižnice;

▪ aktivno sooblikovanje slovenskega knjižničnega 
sistema in knjižničarstva;

▪ dvig informacijske pismenosti uporabnikov z 
organizacijo izobraževanj in drugih oblik dela z 
uporabniki knjižnice.

NUK DANES…

33M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

Naloge osrednje državne knjižnice:

▪ izvajanje nalog centra za razvoj knjižnic;
▪ statistična merjenja delovanja knjižničnega 

sistema in vodenje razvida knjižnic;
▪ dodeljevanje sigel in mednarodnih oznak  

ISIL knjižnicam in sorodnim organizacijam;
▪ priprava strokovnih podlag za sprejem 

splošnih predpisov in strokovnih priporočil s 
področja knjižničarstva;

▪ permanentno izobraževanje in strokovno 
izpopolnjevanje knjižničarjev;

NUK DANES…

34M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2
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▪ izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju 
bibliotekarske in informacijske znanosti ter 
ohranjanja knjižničnih gradiv;

▪ gradnja specializirane knjižnične zbirke in 
informacijska podpora uporabnikom s 
področja bibliotekarstva;

▪ dodeljevanje strokovnih nazivov s področja 
bibliotekarstva (1975−2009; 2016.- );

▪ izvajanje bibliotekarskih izpitov (1951.- ).

NUK DANES…

35M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

Naloge univerzitetne knjižnice:

▪ temeljna zbirka domače in tujejezične strokovne 
literature, potrebne za izvajanje izobraževalnega 
in znanstvenoraziskovalnega procesa na Univerzi 
v Ljubljani;

▪ konzorcijski nakupi in ponudba elektronskih virov 
(COSEC);

▪ izgradnja zbirke visokošolskih del (obvezni 
izvod);

▪ sodelovanje pri načrtovanju in razvoju KS UL 
(Komisija za razvoj KS UL in njene delovne 
skupine);

NUK DANES…

36M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2
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▪ upravljanje oddaljenega dostopa do licenčnih 
e-virov;

▪ sodelovanje pri upravljanju portala diKUL;

▪ informacijsko opismenjevanje uporabnikov z 
univerze;

▪ strokovna pomoč knjižničarjem UL;
▪ zbiranje statističnih podatkov o knjižnicah 

itd.

Pogodba o pridruženem članstvu UL (2003)

NUK DANES…

37M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

NUK DANES…

38

Zaradi bogastva svojih 
fondov in storitev za 
potrebe 
znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti v državi 
predstavlja NUK tudi 
osrednjo slovensko 
znanstveno knjižnico.

M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

Foto: Arhiv NUK
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• Oddelek za pridobivanje gradiva
• Nacionalni bibliografski center
• Oddelek knjižničnih zbirk
• Oddelek za zaščito in restavriranje
• Oddelek za digitalne vsebine
• Oddelek za informacije in izposojo gradiva
• Oddelek za raziskave
• Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje
• Služba za finance in računovodstvo
• Služba za pravne, kadrovske in administrativne zadeve
• Služba za prireditve in odnose z javnostmi
• Služba za informacijsko podporo
• Služba za tehnično vzdrževanje in investicije

Organizacijske enote knjižnice

39M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

▪ IFLA – Sekcija za nacionalne knjižnice: 
http://www.ifla.org/national-libraries

▪ IFLA – Sekcija za visokošolske in znanstvene 
knjižnice: http://www.ifla.org/academic-and-
research-libraries

▪ LIBER – Združenje evropskih znanstvenih 
knjižnic: http://libereurope.eu/

▪ ZBDS, Sekcija za visokošolske knjižnice: 
https://www.zbds-zveza.si/sekcija-za-
visokosolske/

8. UPORABNE POVEZAVE

40M .  A m b r o ž i č ,  1 1 . 1 0 .  2 0 2 2

http://www.ifla.org/national-libraries
http://www.ifla.org/academic-and-research-libraries
http://libereurope.eu/
https://www.zbds-zveza.si/sekcija-za-visokosolske/
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• Kodrič-Dačić, E. (2003). Razvoj Narodne in univerzitetne knjižnice v 
letih 1918-1938. Knjižnica, 47(1-2), 85–107. 

• Kodrič-Dačić, E. (2005). Univerzitetna biblioteka v Ljubljani: Narodna 
in univerzitetna knjižnica v obdobju 1938-1943. Knjižnica, 49(1-2), 151–
168. 

• Kodrič-Dačić, E. (2005). Slovenska nacionalna knjižnica. Knjižnica,
49(3), 139–153. 

• Kodrič-Dačić, E. (2005). Univerzitetna biblioteka v Ljubljani. Knjižnica, 
49(1-2), 169–185. 

• Line, M.B. (1993). National libraries and the decline of the nation
state. Alexandria, 5(2), 95–98.

• Line, M. B. (1998): What do national libraries do in the age of the 
Internet? http://www.ariadne.ac.uk/issue13/main/

• Slovenska nacionalna knjižnica: ob 60-letnici preimenovanja v Narodno 
in univerzitetno knjižnico. (2006). Narodna in univerzitetna knjižnica.

9. VIRI

41M .  A m b r o ž i č ,  1 1 .  1 0 .  2 0 2 2

H V A L A  Z A  P O Z O R N O S T !

„Ekipa“ za gradnjo
NUK2

V slogi je moč …

http://www.ariadne.ac.uk/issue13/main/
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ZGODOVINA KNJIGE IN KNJIŽNIC

U r š a  K o c j a n ,  0 1  2 0 0 1  2 1 7 ,  u r s a . ko c j a n @ n u k . u n i - l j . s i

1. Razvoj knjižničnega gradiva 
in knjižnic skozi zgodovino
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SLIKOVNA – slika, ki predstavlja določen predmet
POJMOVNA – slika/simbol, ki pomeni določen pojem
ZLOGOVNA – znak za posamezen zlog
ČRKOVNA – znak za posamezno črko

KLINOPIS: najzgodnejša pisava, jeziki: asirski, sumerski …, Mezopotamija, 4000 
pr. n. št. - 1. st. n. š., glina in kamen

HIEROGLIFI: egipčanski jezik, Egipt, 4000 pr. n. št. - 5. st. n. š., papirus 

ALFABETI: Grčija, Rim, 8. st. pr. n. št. -> jeziki: grški, latinski …; glagolica, 
latinica, cirilica

Arabska in hebrejska pisava
Kitajska in japonska pisava

VRSTE IN RAZVOJ PISAV 

GLINENE TABLICE

• Mezopotamija, od 4000  pr. n. št. -> 

• izdelava: pisanje s prirezanim trsom ali pisalom s 
prirezano konico (cuneus = klin) v mehko glino, 
kasneje so tablice sušili ali žgali 

• relativno veliko ohranjenega gradiva

NOSILCI ZAPISA (1)
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PAPIRUS
• Egipt, od 3500 pr. n. št. -> 
• izdelava: iz stržena trsa rastline papirus so narezali trakove, 

jih polagali pravokotno ter plasti tolkli s tolkači, da so povečali 
iztok soka, površino so gladili in sušili v senci

• zvitek = papirus so ovili okoli palice, na zg. robu palice 
pritrjen listek z oznako vsebine (grš. sillybos; lat. titulus) 

• zvitke (1 m x 20 do 30 cm; 6 do 7 m dolgi in 5 cm debeli) so 
hranili v vrčih ali košarah, lesenih ali kamnitih posodah (grš. 
bibliotheke, lat. capsa ali scrinium) 

• pisali s kalamusi (prirezan trs) s črnilom črne in rdeče barve 
na notranjo stran zvitka

• papirus je krhek, zelo gorljiv, relativno malo ohranjenega v 
primerjavi z ustvarjenim

NOSILCI ZAPISA (2)

PERGAMENT (koženica)
• Pergamon (Mala Azija), 3. st. pr. n. št. -> 
• izdelava: nebarvana obdelana (poapnena, ostrugana, sušena na okvirjih, 

razrezana) živalska koža (ovčja, kozja ali telečja) za pisanje 
• pisali z gosjim, puranjim ali labodjim peresom 
• črnilo: raznolikost barv (namen in simbolika) v srednjeveških kodeksih
• drag postopek; pisali na obe strani; večkratna uporaba (palimpsest) 
• najprej zvitki, kasneje kodeksi 
• trpežnejši od papirusa in papirja 
• posamezne pergamentne liste kodeksov, ki so bili vsebinsko zastareli, so 

knjigovezi lahko uporabili za vezavo tiskanih knjig zaradi izjemne 
trpežnosti pergamenta (mehka pergamentna vezava, ojačitve hrbta 
knjige)

• najdlje v uporabi za notarske listine, pogodbe, cerkvene dokumente, ki so 
(bili) ročno napisani

NOSILCI ZAPISA (3)
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PAPIR
• Kitajska, 2. st. pr. n. št. -> 
• izdelava: cunje in lubje so namočili v vodo, stolkli v kašo, oželi in sušili na 

sitih 
• papir so v Evropo prinesli trgovci in Arabci v 12. st. (Španija), 13. st. 

(Italija, papirni mlin v Fabrianu), 14. st. (Nemčija, papirni mlin 1390 v 
Nürnbergu); ročna izdelava papirja do ok. konca 18. st. (ind. revolucija)

• papirni mlini; poleg sledov žice sita v papirju vidni tudi vodni znaki - znak 
posamezne papirnice, tudi za zaščito pred ponaredki

• v primerjavi s pergamentom je papir bolj bel in tanjši, nanj se je lažje 
tiskalo ter bil precej cenejši 

• na Slovenskem se je izdelava papirja začela s papirnim mlinom Janža 
Khisla ob Ljubljanici pri gradu Fužine, kjer je od 1579 do ok. 1593 papir 
izdeloval mojster Pankrac

❖ papirus * pergament * papir - Vzporedna raba nosilcev zapisa in pisal.

NOSILCI ZAPISA (4)

• stilus: Grčija in Stari Rim: na voščene tablice so pisali 
s stilusom

• čopič: Kitajska, Egipt

• kalamus: antika, ljudstva Bližnjega vzhoda: 
uporabljali za pisanje na papirus, pergament

• ptičje pero: v srednjem veku omogoči razvoj novih 
„hitrih“ kurzivnih pisav, v 19. st. ga zamenja nalivno 
pero

• svinčnik: z odkritjem grafita konec 16. st. 

PISALA
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PREPISOVANJE
• poznali že v antiki 
• skriptoriji, v katerih so delali sužnji, ki verjetno niso 

zapisovali po nareku, ampak so predlogo razrezali in si jo 
podajali po kosih – sistem pecie

• naklade so bile odvisne od priljubljenosti dela oz. 
avtorja, lahko so bile zelo velike - znanih je 1.000 izvodov 
enega dela 

• prepisovali so tudi v skriptorijih srednjeveških 
samostanov in v skriptorijih srednjeveških mestnih 
univerz; arhitektura prostora: velika okna, zagotovljena 
tišina

RAZVOJ REPRODUKCIJSKIH TEHNIK ZA 
DOKUMENTE IN PUBLIKACIJE (1)

LESOREZ
• grafična tehnika, pri kateri se z žlebičastimi dleti in raznimi noži reže v leseno 

ploščo 
• visoki tisk – odtiskuje se izbočen del 
• od 7. in 8. st. n. št. na Kitajskem in Japonskem, v Evropi doseže vrhunec s knjižno 

ilustracijo tiskanih knjig 15. st. (A. Dürer idr.)
• ročno koloriranje; kasneje tudi barvni lesorez 

BAKROREZ
• grafična tehnika, pri kateri graviranje v bakreno ploščo omogoča ostro črtno risbo 
• najstarejša tehnika globokega tiska – odtiskuje se izdolbino kovinske (bakrene ali 

cinkove) matrice
• od 2. tretjine 15. st., južna Nemčija 
• tiska se na navlažen debelejši papir na stiskalnici na valje
• barvni bakrorez (jeklorez) v Franciji – 17. st., v Angliji – 18. st. 
• ročno koloriranje bakrorezov s tehniko akvarel

RAZVOJ REPRODUKCIJSKIH TEHNIK ZA 
DOKUMENTE IN PUBLIKACIJE (2)



10/6/2022

6

TISK S PREMIČNIMI ČRKAMI
• izum premičnih kovinskih črk, mehansko odtiskovanje s pomočjo tiskarske preše, sredina 

15. st. 

• raziskovanje možnosti s tiskom premičnih črk tudi: L. J. Coster (fragment v NUK), P. 
Waldvogel

• fenomen Johannes Gutenberg 
• sodelovanje z J. Fustom in P. Schöfferjem – 1. podpis tiskarjev, Mainzski psalter iz 1457
• 42-vrstična Gutenbergova Biblija (1450–1455) 

• industrializacija v 19. st. prinese in uvede številne izboljšave: 
• 1811 je F. König izdelal mehanski polavtomatski tiskarski stroj 
• 1812 iznajdba cilindričnega tiskarskega stroja 
• 1863 rotacijski stroj za tiskanje časopisov 
• 2. pol. 20. st. fotostavni stroji 
• danes računalniška priprava tiskarske predloge

RAZVOJ REPRODUKCIJSKIH TEHNIK ZA 
DOKUMENTE IN PUBLIKACIJE (3)

OFFSET TISK
• plosko tiskanje na klasičnem tiskarskem stroju z uporabo 

tiskarskih plošč 
• tiskanje večjih naklad (časopisi, katalogi, revije idr.)

DIGITALNI TISK
• tiskanje poteka naravnost iz datoteke, zato nimamo 

stroškov montaže, izdelave filma in tiskarske plošče 
• lahko tiskamo na večje površine, predvsem pa hitreje in 

ceneje 
• barve se takoj posušijo in tako pripomorejo h krajšemu 

času tiskanja

RAZVOJ REPRODUKCIJSKIH TEHNIK ZA 
DOKUMENTE IN PUBLIKACIJE (4)
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OBLIKA
• slonokoščene tablice prevlečene z voskom v obliki diptiha - antika 
• knjige v obliki harmonike (trši zunanji platnici, vmes papir) - Daljni Vzhod
• kodeks: knjižni blok iz zloženih pergamentnih listov, povezan med dve 

leseni platnici, poznali že v antiki; cenjen postal šele s krščanstvom, tudi 
zaradi primerne oblike (bogoslužje: zvitki niso tako primerni za rokovanje, 
krhkost papirusa neustrezna); najprej kvadratne oblike, šele kasneje 
pravokotne v razmerju 3:2 

• z izumom tiska se spremeni nosilec knjižnega bloka, namesto pergamenta 
je med lesenimi platnicami papir, pojav mehkih pergamentnih vezav 
(knjižni blok uvezan v pergament) ter knjigoveških vezav (knjižni blok 
uvezan med trši papir ali karton) 

• po načinu zgibanja najprej pergamentnih in kasneje papirnatih pol med 
platnicami se loči velikost knjige: foliant, četverka, osemerka, 
dvanajsterka -> čim večkrat je bila pola zganjenja, tem več je bilo listov in 
tudi manjši so bili

RAZVOJ KNJIGE (1)

NUK, Ms 2000

o iluminiran srednjeveški kodeks iz Slavine pri Postojni

o vezava, platnice/okras, distančniki, inicialke (7), 
rubrike 

o glavni prepisovalec Franciscus Preming (podpis na 
75v), delo več rok 

o pisava: rokopis

o nakup, 2018

o dLib: URN=URN:NBN:SI:IMG-QKWNLTOR

MISAL (IZ SLAVINE), 1481

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:IMG-QKWNLTOR
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VSEBINA KNJIG (IN KNJIŽNIC)

• Egipt in Mezopotamija: leposlovna in znanstvena dela, računovodske 
knjige, pogodbe, zakonodaja, astronomija, matematika, epi 

• antika: naravoslovje, medicina, pravo, filozofski spisi, dramatika, 
matematika, arhitektura

• srednji vek: malo profane vsebine v primerjavi s sakralno; prevladujejo 
dela, ki so potrebna pri cerkvenem obredju in zasebni molitvi (regule, 
misali, brevirji, psaltri), teološka besedila, Biblija in komentarji, cerkveno 
pravo; sledijo pravna dela (zakonodaja, pogodbe), medicina, zgodovina 
idr. (razvoj univerz)

• renesansa in novi vek s porastom bralne pismenosti večji obseg profanih 
vsebin, vzpon literature v latinskem in ljudskih jezikih 

• razsvetljenstvo: povečuje se količina naravoslovnih in znanstvenih vsebin, 
književnost doživlja nov razcvet

RAZVOJ KNJIGE (2)

PISAVE IN JEZIKI

• od antike dalje grški alfabet in latinica za latinščino, 
pisava je dobila sprejeto obliko: unciale za knjige ter 
kurzive za vsakdanjo rabo in listine 

• srednji vek: latinščina uradniški, cerkveni in 
znanstveni jezik, pisave: karolinška minuskula, 
gotica, … 

• z renesanso in tiskom za profane teme ljudski jeziki, 
ti s protestantizmom poskrbijo za prevode Biblije, 
nastopati začnejo v znanstvenih razpravah idr., 
pisave: humanistična pisava, gotica (Nemčija), …

RAZVOJ KNJIGE (3)
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PISNA PODLAGA

• glina 

• voščene tablice, tkanina, les,  idr.

• papirus 

• pergament 

• papir 

RAZVOJ KNJIGE (4)

REPRODUKCIJSKE TEHNIKE
• prepisovanje v antiki in srednjem veku 
• z novim vekom izum tiska s premični črkami -> razmah tiskarstva

ILUSTRACIJE V KNJIGAH
• iluminacije (miniature, inicialke, obrobe - marginalije) v srednjeveških 

rokopisih, srednjeveških kodeksih 
• lesorezne ali bakrorezne ilustracije v tiskih 
• inicialke (tudi iniciale)

• prva velika začetna črka, od glavnega besedila lahko veliko večja 
• predvsem v srednjeveških kodeksih in prvih tiskih (inkunabulah) 

lepopisno ali slikarsko okrašena črka na začetku besedila, 
poglavja, odlomka ali odstavka 

• samostojna likovna stvaritev 
• v tiskih rokopisne (inkunabule) ali lesorezne (stari tiski) inicialke

RAZVOJ KNJIGE (5)
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NUK, R 10052

o Wittenberg, 1584 

o tisk

o naslovna stran

o inicialke, ilustracije

o Provenienca: lastniški vpis Leopolda Maksimiljana 
Raspa

o dLib: URN:NBN:SI:DOC-8NAJPUXS

o Cobiss id=34268160

DALMATINOVA BIBLIJA

Tisk oziroma tiskanje
• postopek, ko z določeno tiskarsko tehniko mehansko razmnožujemo slike 

in besedila na podlago (papir, tkanino idr.), včasih ročno, kasneje 
mehansko, danes računalniško

• tiskarstvo (tudi črna umetnost) obsega pripravo tiskovne predloge, 
tiskanje in knjigoveško dodelavo

• Kitajci in Japonci v 6. st. tiskajo z odtisom glinastih ali slonokoščenih 
blokov, v katere so vklesali črke, namazali s črnilom in odtisnili na papir; 
poznali tudi tiskanje na blago.

• Odtiskovanje z matrice na podlago v Evropi pozna že visok srednji vek;  
lesorezne in bakrorezne blokovske plošče: nabožne podobe, vrezana 
besedila, igralne karte, biblije ubogih na pergamentu in papirju.

IZUM TISKA IN ZNAČILNOSTI PRVIH 
TISKANIH KNJIG (INKUNABULE) (1)

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-8NAJPUXS
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/nuk/34268160


10/6/2022

11

• tehnika tiska s premičnimi črkami (Gutenberg) rešila problem 
alfabetov

• hitro se razširi po nemških deželah in Apeninskem polotoku (konec 
15. st. že več kot 100 tiskarn, ki so natisnile ok. 10.000 izdaj) 

• tiskarska središča: Benetke in Augsburg, tudi Pariz, Lyon, 
Antwerpen, Amsterdam idr. 

• tiskarska preša 
• papir (razmah industrije papirja)
• večje št. kopij istega besedila (povprečna naklada v 15. st. je bila od 

200 do 500 izvodov) 
• nižji stroški izdelave 
• cenovna dostopnost knjig: povečanje bralne pismenosti 
• širjenje političnih, verskih in znanstvenih idej 
• razmah bibliofilstva

IZUM TISKA IN ZNAČILNOSTI PRVIH 
TISKANIH KNJIG (INKUNABULE) (2)

Tiskarstvo na Slovenskem
• Matevž Cerdonis iz Slovenj Gradca je imel tiskarno v  

v Padovi med leti 1482-7, Jernej Pelušič, naj bi se 
tiskarstva izučil pri Aldusu Manutiusu (ok. 1450-
1515) v Benetkah. 

• Prvo tiskarno na slovenskih tleh je leta 1575 odprl Janž 
Mandelc v Ljubljani. Do izgona leta 1582 je natisnil ok. 
30 knjig, petina od njih je bila v slovenskem jeziku. 

• Janez Krstnik Mayr, naslednji tiskar v Ljubljani, prične s 
tiskanjem šele leta 1678. Razvoj tiskarstva od takrat 
naprej teče neprekinjeno: Adam Friderik Reichard, 
družina Eger, Jožef Blaznik, Lavoslav Schwentner, idr.

URN:NBN:SI:DOC-KKAV84TZ

IZUM TISKA IN ZNAČILNOSTI PRVIH 
TISKANIH KNJIG (INKUNABULE) (3)

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KKAV84TZ
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Inkunabule
• tiski natisnjeni vključno z 31. 12. 1500 
• primerjava s srednjeveškimi kodeksi: 

• razvoj naslovne strani 
• dvostolpičnost in strnjeno besedilo 
• prazen prostor za inicialke 
• incipit (začetek besedila)/eksplicit (zaključne besede besedila) 

in kolofon (v srednjeveških rokopisih in prvih tiskanih knjigah 
sklepno besedilo ali zaznamek na koncu o naslovu, avtorju, 
pisarju ali tiskarju, kraju in časa prepisa ali tiska; pri 
inkunabulah kolofon prinaša podatke, ki jih kasneje najdemo 
na naslovni strani kot impresum)

Stari tiski (od 1501 do 1820/1830/1850) 

IZUM TISKA IN ZNAČILNOSTI PRVIH 
TISKANIH KNJIG (INKUNABULE) (4)

NUK, Ti II 11963

o inkunabula

o inicialka: sholar, slikarski okras

o organizacija strani, dvostolpičnost

o pisava: humanistična, jezik: latinski

o provenienca: lastniški vpis Janeza Krstnika Seebacha
(1546–1613) -> gornjegrajska škofijska knjižnica, 
licejka, NUK

o dLib: URN:NBN:SI:DOC-OQ3HTS6P

o Cobiss id=84916480 

YUHANNA IBN-MASAWAIH, ABU-ZAKARIYA: 
OPERA MEDICINALIA. BENETKE, 1479

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OQ3HTS6P/?query='rel%3dknjige@OR@rel%3dvisoko%c5%a1olska+dela'&pageSize=25&sortDir=ASC&sort=date&fyear=1479
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OQ3HTS6P/contributor=Ibn-Masawaih,+Abu-Zakariya+Yuhanna
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OQ3HTS6P/contributor=Ibn-Masawaih,+Abu-Zakariya+Yuhanna
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BIBLIOTEKA 
• iz grš. „shramba knjig“; bibliotheke -> theke = 

shramba, biblion = knjige)
• G. W. Leibniz: „Zakladnice človekovega duha“

• Knjižnice starega veka so stale sredi mesta v bližini 
templjev ali so bile s templjem združene. 
Sestavljene iz stoe za študij in branje, 
reprezentančnega prostora s kipi, slikami in 
stalažami: zvitke so hranili  v odprtih lesenih 
omarah, ki so jih včasih postavili v zidne vdolbine.

KNJIGE IN KNJIŽNICE V STAREM VEKU (1)

Mezopotamija in Egipt 
• Pismenost: elita (vladarji, svečeniki, uradniki)
• Velike vladarske knjižnice: univerzalne, služile so državnim, verskim in 

znanstvenim interesom, stale v bližini templjev ali vladarske palače, 
notranjo organizacijo so vodili uradniki, katalogi 

Mezopotamija
• veliko ohranjenega knjižničnega gradiva 
• Asurbanipalova knjižnica (Ninive), 7. st. pr. n. št., ok. 30.000 glinenih 

ploščic, uradni spisi, pisma, verska, zgodovinska in znanstvena besedila, 
Hamurabijev zakonik in Ep o Gilgamešu 

Egipt
• urejeni arhivi in uradi ter v templjih manjše knjižnice s teološko vsebino
• knjižnica Ramzesa II., ok. 10.000 papirusnih zvitkov
• egipčanski pisarji – izjemno cenjen poklic (mumije) 
• knjige mrtvih: navodila za umrle za obnašanje na onem svetu, ohranjene 

večinoma v grobovih

KNJIGE IN KNJIŽNICE V STAREM VEKU (2)
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Antična Grčija
• Pismenost: ustna kultura, branje, glasno recitiranje
• Knjižnice: 

zasebne knjižnice v času klasične Grčije: Evripid, Tukidid, Evklid, Demosten, Platonova 
akademija, Aristotelova znanstvena knjižnica
velike helenistične knjižnice, 3. st. pr. n. št. ->: 

❖ Aleksandrijska knjižnica (Ptolomejci), 3. st. pr. n. št., 
Serapeion 42.000 zvitkov verskih spisov, Museion 700.000 zvitkov 
kopirali, prodajali in hranili spise grških mislecev in piscev 
knjižničarji: Zenodot iz Efeza, Eratosten, Kalimah, 1. knjižni katalog -> bibliografija
uničenje knjižnice

❖ knjižnica v Pergamonu (200.000 zvitkov) in knjižnica v Efezu

• Knjigarstvo: Platon, Sokratov zagovor -> v gledališču naj bi bil prostor ob odru, tudi 
prostor na atenskem trgu, kjer je stala stojnica s knjigami, zloženimi za prodajo; poznali 
izvoz knjig

KNJIGE IN KNJIŽNICE V STAREM VEKU (3)

Antični Rim
• Pismenost: podobno kot v Grčiji
Knjižnice
• prve večje knjižnice so bile vojni plen z rimskih pohodov (Aristotelova knjižnica)
• razvoj bibliofilstva v bogatih rimskih družinah 
• posebnost: vsaka knjižnica je imela latinski in grški del
• zasebne knjižnice: Ciceron, Seneka 
• javne knjižnice: 

- 1. javna knjižnica je bila Cezarjeva ideja, Kleopatra mu je podarila ok. 40.000 zvitkov iz svoje knjižnice, za 
knjižničarja je postavil Rimljana Terencija Vara, ki je napisal prvo znano teoretično razpravo o 
knjižničarstvu De bibliothecis, ki pa se žal ni ohranila 
- cesar Gaj Oktavijan Avgust: Palatina, Oktaviana; Trajan: Ulpia
- 28 velikih javnih knjižnic tik pred propadom Rima v 4. st. n. št.

• »Prostovoljni obvezni izvod« -> od Avgusta dalje, se je ohranila navada, da so avtorji po en izvod vsakega 
svojega dela dali v knjižnico, šele s tem dejanjem je bilo delo izdano 

• Založništvo: razvejana in dobro organizirana založniška dejavnost; brez avtorskega prava; avtorji so bili 
povsem odvisni od svojih mecenov, katerim so posvečali svoja dela -> Mecen (Horacijev zaščitnik in 
prijatelj, termin)

• Zanimivost: Vitruvius Pollo, O arhitekturi -> v vilah svojih bogatih naročnikov predvideva tudi knjižnice -> 
satirične šale tedanjih pisateljev (Seneka), da so bile te knjižnice lastnikom samo v okras in da jih njihovi 
lastniki niso znali uporabljati oz. so znali prebrati samo naslove

KNJIGE IN KNJIŽNICE V STAREM VEKU (4)
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SAMOSTANSKE KNJIŽNICE (1)

• Srednjeveški kodeksi: dvorni rokopisi, samostanski rokopisi in posvetne knjige; nekateri 
svetovno znani kodeksi: Codex Aureus, Book of Kells, Venčeslavova Biblija, Très riches 
heures du duc du Berry, Codex Amiatinus, Stiški in Žički rokopisi

• Izgled srednjeveških kodeksov, knjižnih omar, polic ali niš, kamor so kodekse pospravljali, 
nam razkrivajo iluminacije v samih kodeksih; ležeči položaj knjig; fenomen popotne knjige

• Knjiga kot božji objekt, sveta knjiga: z njeno pomočjo se širi božja beseda, temu primeren 
(bogat) izgled; zgodnje samostanske skupnosti, verska vsebina za obredje in zasebno 
molitev

• Srednjeveška ureditev knjižnic: Kasiodor (ok. 490 - ok. 585), ust. 544 samostan Vivarium, 
Vivarijska knjižnica urejena po strokah na božja dela in sedem svobodnih 
umetnosti/znanosti (trivium: gramatiko, dialektiko/filozofijo in retoriko ter quadrivium: 
glasba, aritmetika, geometija in astronomija) ter hranjena v oštevilčenih armarijih -> 
osnova za ureditev knjižnic skozi celoten srednji vek vse do današnjih klasifikacijskih 
sistemov

• Znameniti samostani s skriptorji: Fulda (knjižničar Reginbert), St. Gallen, Cluny 

KNJIGE IN KNJIŽNICE OD SREDNJEGA DO 
NOVEGA VEKA (1)

SAMOSTANSKE KNJIŽNICE (2)
• Pismenost: Benedikt iz Nursije (ok. 480 - 547), ust. 529 benediktinski 

samostan na Monte Cassinu, regula predpisuje tudi dnevno branje -> razvoj 
kulture branja: glasno in tiho branje v samostanu

• Karel Veliki: karolinška renesansa v 8. st., naslon na antično kulturo, 
samostanske šole in knjižnice, „samostan brez knjig je kakor grad brez 
orožarne“

• Posebnosti:
- datum ustanovitve knjižnice je enak ustanovitvi samostana 
- osnovni fond samostana je nekaj kodeksov, kasneje največ nekaj sto zvezkov 
(primerjava z antiko)
- skriptoriji 
- samostanske knjižnice niso bile javne knjižnice, vodili so jih velikokrat kar 
opati sami 
- rokopise so shranjevali tudi v zakristiji, kapeli, omarah v križnem hodniku 
- središče kulture in znanosti do razcveta univerz v 12./13. st. 

KNJIGE IN KNJIŽNICE OD SREDNJEGA DO 
NOVEGA VEKA (2)
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PLEMIŠKE KNJIŽNICE
• Pozni srednji vek: poleg cerkve in samostanov pojav novih nosilcev kulture: knezi, plemiči, 

vitezi; pozneje tudi meščani 
• Pismenost: posvetno plemiško pesništvo in književnost; znanje in branje se polagoma širita

CERKVENE IN KRŠČANSKE ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE
• Zasebne knjižnice cerkvenih dostojanstvenikov ter kapiteljske, katedralne, nadškofijske, 

škofijske idr. knjižnice, ki se razvijajo skozi stoletja

UNIVERZITETNE KNJIŽNICE
• Pariz, 13. st., Robert de Sorbona ustanovi prvi kolegij 
• kolegijske knjižnice predhodnice današnjih univerzitetnih
• nastanek z razcvetom univerz v 13. st.: Bologna, Padova, Oxford, Salamanca, Heidelberg 
• nujno potrebno študijsko gradivo; skriptoriji; sistem pecie
• knjige sedaj ležijo na bralnih pultih, dragocene pripete z verigami (libri catenati), nova 

arhitektura prostora

• arabska znanost:  pomemben prevodnik med antiko, vzhodom in Evropo; vrhunec doživi v 
13. st.; vsebina: medicina, matematika, astronomija in filozofija

• uboštveni redovi (frančiškani in dominikanci) -> povezani z nastankom univerz 

KNJIGE IN KNJIŽNICE OD SREDNJEGA DO 
NOVEGA VEKA (3)

KNJIGA v novem veku
• prva desetletja prinesejo spremembe v oblikovanju knjige 
• novi likovni poudarki: naslovna stran, impresum (na dnu naslovne strani skupek podatkov o 

kraju natisa, tiskarju, založniku ali knjigarnarju ter letu izdaje), signeti (logo/zaščitni znak 
tiskarjev), inicialke (ročno izdelane/natisnjene), ilustracije (lesorezi, bakrorezi)

• organizacija strani 
• paginacija: folij/stran, kazalo
• tipografije: latinska/gotska 
• razvoj formatov knjig glede na vsebino 
• vezava knjig

• Vloga tiskarja/založnika/knjigotržca: Aldus Manutius, Ottaviano Scoto, Peter Schöffer, 
Johann Froben, družina Sessa, Christoph Froschauer, Jean Petit, Sébastien Gryphius, 
Christophe Plantin, Sebastian Henricpetri

• PISMENOST: zasebno branje -> sprememba v vsebini knjig: zasebna molitev in tiho branje 
aktualnih besedil (znanost, leposlovje); format knjige

URN:NBN:SI:DOC-STESG5LK

KNJIGE IN KNJIŽNICE V NOVEM VEKU (1)

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-STESG5LK
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RENESANČNE KNJIŽNICE
• naslon na antiko prepoznaven v pisavi (karolinška minuskula), v izbiri prevodov 

antičnih avtorjev, tudi v vsebini knjižnic 
• visoki cerkveni dostojanstveniki, plemiči, bogati meščani (humanisti) 
• manjše zasebne knjižnice dostopne tudi prijateljem; velike plemiške knjižnice
• pomembna postaneta vsebina in butičnost, tudi videz celotne knjižnice (enotna 

knjižna vezava) 
• iz njih nastanejo prve javne knjižnice (Firence, Benetke)

PROTESTANTSKE STANOVSKE KNJIŽNICE
• najpomembnejše: branje Biblije v ljudskem jeziku - številni prevodi Biblije kot tudi 

ostalih nabožnih in teoloških vsebin 
• izobraževanje in šolska dejavnost, knjižnice: darovi profesorjev, plemičev 
• seznami prepovedanih knjig (Index librorum prohibitorum) s pojavom 

protireformacije 
• knjižnice bogatih deželnih knezov kasneje dobijo značaj deželnih javnih knjižnic

KNJIGE IN KNJIŽNICE V NOVEM VEKU (2)

BAROČNE KNJIŽNICE
• razvoj velikih javnih knjižnic, osnova za nacionalne 

knjižnice -> razvoj bibliotekarstva: priročniki za ureditev 
knjižnic 

• Bibliothèque du Roi v Parizu, El Escorial v Madridu, 
milanska Ambrosiana, Bodleiana v Angliji

ZNANSTVENE (RAZSVETLJENSKE) KNJIŽNICE
• razvoj znanosti, manjše specializirane znanstvene 

knjižnice (Joseph Paul von Cobres)
• na Kranjskem: Žiga Zois, Družba za kmetijstvo in koristne 

umetnosti

KNJIGE IN KNJIŽNICE V NOVEM VEKU (3)
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PRVE JAVNE KNJIŽNICE, NARODNE KNJIŽNICE
• razsvetljenstvo, Jožefinske reforme, obvezno šolstvo, uveljavitev časopisja 
• narodne knjižnice: prvotno poudarek na javni lasti, kasneje tudi še na 

teritorialni; razvile najprej tiste, ki so že imele pravico do dolžnostnih oz. 
obveznih izvodov s svojega ozemlja

ARHITEKTURA knjižnic se spreminja zaradi ogromnih količin natisnjenih knjig; 
bralnih pultov ni več; knjižnica dobi skladišče, osrednji prostor ima ob stenah 
knjižne omare, v sredini prostora so lahko kuriozitete, globusi, atlasi, zbirke 
kovancev
• 2. pol. 19. st. British (Museum) Library: ločitev čitalnice s kupolo od 

skladiščnega prostora; Bibliothèque Nationale v Parizu, Congress Library v 
Washingtonu, Rim 

KNJIGE IN KNJIŽNICE V NOVEM VEKU (4)

TISKARSKI PRIVILEGIJ: izključna pravica tiskanja avtorskih del, ki so jo do 
uveljavitve avtorskega prava vladarji podeljevali založnikom in tiskarjem

PROVENIENCA oziroma IZVOR: nekdanje lastništvo knjig(e), ki ga lahko 
razberemo iz lastniških zapiskov, ekslibrisov, supralibrosov, žigov, knjižnih 
vezav, starih signatur idr. 
URN:NBN:SI:DOC-8NAJPUXS

EKSLIBRIS: v grafični tehniki umetniško izdelana oznaka lastnika knjige 
manjšega formata; sestavljen iz formulacije Ex libris, imena in priimka lastnika 
ter podobe; običajno nalepljen na notranjo stran sprednje platnice knjige
URN:NBN:SI:DOC-1EJP2XL5

SIGNATURA: oznaka (črka, številka) na levem spodnjem robu tiskovne pole, ki 
knjigovezom označi pravilno zlaganje pol ALI oznaka knjižnične / arhivske 
enote, ki določa mesto, nahajališče te enote

POMEMBNEJŠI IZRAZI

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-8NAJPUXS
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1EJP2XL5
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1. Razvoj knjižnic in 
knjižničarske stroke na 
Slovenskem

SAMOSTANSKE KNJIŽNICE

zgodovina: razlastitev samostanov po Jožefu II., gradivo iz knjižnic samostanov 
(Stična, Bistra, Ljubljana, Gornji grad) je bilo konec 18. st. predano v licejsko 
knjižnico (danes v NUK). Vsebina knjižnic.

STIČNA - ust. 1136, cistercijani, knjižnica in skriptorij, danes večina 
iluminiranih rokopisov v značilnem stiškem slogu v Avstrijski nacionalni 
knjižnici (ÖNB) in NUK. V licejsko knjižnico je 1790 prišlo 1.950 del v 2.523 zv. 
v 27 zabojih. Stiški rokopis, NUK Ms 141 (URN:NBN:SI:DOC-W8097OPH).

ŽIČE - ust. ok. 1160, kartuzijani, knjižnica in skriptorij, omemba knjižnice v 
Santoninovem popotnem dnevniku (obisk 1487), da je obsegala 2.000 
rokopisov. Danes znanih ok. 120 rokopisov, ki so hranjeni v različnih 
ustanovah. 

POMEMBNEJŠE SAMOSTANSKE IN DRUGE 
CERKVENE KNJIŽNICE (1)

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-W8097OPH
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BISTRA - ust. 1255, kartuzijani, knjižnica in skriptorij. V 
licejsko knjižnico je bilo predanih 769 del v 1.153 zvezkih. 
Iluminirani rokopis Avguštinovega spisa O božji državi, NUK 
Ms 2 (URN:NBN:SI:IMG-0PKKFSM4).

KOSTANJEVICA - ust. 1234, cistercijani. V licejsko knjižnico 
je bilo predano 1.815 del v 2.486 zvezkih.

LJUBLJANA - V licejsko knjižnico je bilo predano ok. 2.800 
del v 3.190 zvezkih iz knjižnice avguštincev, iz knjižnice 
bosonogih avguštincev (diskalceatov) pa ok. 2.400 del v 
3.265 zvezkih.

POMEMBNEJŠE SAMOSTANSKE IN DRUGE 
CERKVENE KNJIŽNICE (2)

GORNJI GRAD - ust. 1140, benediktinci, kasneje 
rezidenca ljubljanske škofije in škofijska knjižnica

Knjižnice uboštvenih redov - ust. v 13. st.,  danes še 
vedno delujoče nekatere med njimi: 

• frančiškani (Kostanjevica, Ljubljana, Novo mesto, 
Kamnik) 

• kapucini (Škofja Loka, Vipavski Križ) 

• minoriti (Ptuj)

POMEMBNEJŠE SAMOSTANSKE IN DRUGE 
CERKVENE KNJIŽNICE (3)

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-0PKKFSM4
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RENESANČNE KNJIŽNICE

• humanisti in protestanti iz 16. st.

• zasebne zbirke meščanov, plemičev in cerkvenih dostojanstvenikov: P. in J. K. Seebach, J. in Suzana Zaule, 
Auerspergi, G. Žitnik, L. Budina, B. Radlič

• Vsebina knjižnic 

BAROČNE KNJIŽNICE: (Auerspergova, Erbergova, Semeniška in Valvasorjeva knjižnica). Vsebina knjižnic.

Auerspergi (tudi im. Turjaški; Ljubljana, Knežji dvorec, na mestu današnje NUK). Wolf Engelbert Auersperg 
(1810–1873). Popis zbirke je v letih 1655 in 1668 naredil Janez Ludvik Schönleben. Zbirka je obsegala ok. 3.000 
naslovov v več kot 6.000 zvezkih. Knjižnica je bila urejena v šestnajst strokovnih skupin. Iz Ljubljane je bila 
odpeljana po letu 1895, ko je bil dvorec poškodovan v ljubljanskem potresu. Nekaj časa je bila hranjena na 
Zgornjem Avstrijskem, kasneje v Urugvaju, na koncu pa je bila večina knjig v 80ih letih 20. st. prodana na 
dražbah pri dražbeni hiši Sotheby‘s. Danes v NUK hranimo nekaj izvodov.

URN:NBN:SI:DOC-5X8XDATF

Valvasorjeva knjižnica (Grad Bogenšperk pri Litiji). Janez Vajkard Valvasor (1641–1693). 1690 je škof Aleksandar
Ignacije Mikulić od Valvasorja odkupil 2.630 naslovov knjig ter več kot 7.300 grafičnih listov. Danes se hrani v 
Metropolitanski knjižnici v Zagrebu (knjižnica Zagrebačke nadbiskupije). Katalog Bibliotheca Valvasoriana. 

POMEMBNEJŠE ZASEBNE MEŠČANSKE IN 
PLEMIŠKE KNJIŽNICE (1)

RAZSVETLJENSKE KNJIŽNICE 
Knjižnica barona Žige Zoisa (1747–1819). Nekaj manj kot 2.300 naslovov v ok. 4.500 
zvezkih. Vsebina knjižnice. Vezava knjig. Danes v NUK. Katalog knjižnice iz leta 1821: 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-HPBII5XS

PLEMIŠKE: družina Raigersfeld, Janez Jakob Schilling, Karel pl. Peer, Gabriel Gruber idr. 
in ZASEBNE MEŠČANSKE KNJIŽNICE: Matija Čop, Andrej Smole, Etbin Henrik Costa idr.

Ljubitelji in zbiratelji slovenske knjige
• Plemiška rodbina Erberg. Knjižnico in arhiv dokončno izgradil Jožef Kalasanc

Erberg (1771–1843). Zbiratelj literarnih in umetniških spomenikov Kranjske ter 
vsega gradiva v zvezi z njo. V Dolu knjižnica z ok. 7.000 zvezki, večina po smrti 
zadnjega Erberga prešla v ljubljanski Narodni muzej. 

• Tomo Zupan in Ivan Vrhovnik

Veliko plemiških in zasebnih meščanskih knjižnic je kot nakup ali dar prišla v licejsko 
knjižnico, danes v NUK.

POMEMBNEJŠE ZASEBNE MEŠČANSKE IN 
PLEMIŠKE KNJIŽNICE (2)

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5X8XDATF
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-HPBII5XS
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• 1563 - Ko so Kranjski deželni stanovi s pretežno večino svojih predstavnikov uradno 
prestopili k protestantizmu, so ok. 1563 ustanovili protestantsko stanovsko šolo in 
knjižnico - najprej za potrebe šole in končno za vse člane. Osnova knjižnice je bila 
knjižna zbirka reformatorja Primoža Trubarja. Zaradi preganjanja katoliške duhovščine 
je pobegnil iz Kranjske in zbirko knjig pustil v svoji hiši v Ljubljani ter jo kasneje daroval 
deželnim stanovom. Knjižnica se je v nadaljevanju širila z nakupi zapuščin predikantov 
in učiteljev, mdr. J. Dalmatina, J. Simpliciusa, F. Trubarja. 

• „Prva javna knjižnica“, njen krog omejen na protestantske duhovnike, učitelje, 
meščane in plemiče.

• 29. 12. 1600 - požig protestantskih knjig -> Ob začetkih delovanja protireformacije, so 
deželni stanovi zahtevali izročitev knjižnice jezuitskemu konventu. 

• 22. 2. 1601 - nadvojvoda Ferdinand je poslancem ukazal, naj knjige, ki jih hranijo v 
stanovski zbornici, izročijo njegovim komisarjem. Spor se je končal šele 1616, ko se je 
oblast odločila, da je treba knjižnico nekatoliških deželnih stanov zaradi preprečevanja 
krivoverstva izročiti ljubljanskemu knezoškofu Tomažu Hrenu, ki je dal knjige nato 
spraviti na svoje gospostvo Gornji Grad na Spodnjem Štajerskem. 

• 1798 - Štajerski gubernij je knjižno zbirko prisodil ljubljanski licejski knjižnici. Licejski 
knjižničar F. X. Wilde je prevzel gornjegrajsko knjižnico 22. junija 1798 v štirih zabojih, 
brez popisa. Danes v NUK. 

KNJIŽNICA KRANJSKIH PROTESTANTSKIH 
DEŽELNIH STANOV

• 1693 - ustanovljena Academia Operosorum
• 30. maja 1701 - podpisana ustanovna listina javne knjižnice: ljubljanski 

škof Žiga Krištof Herberstein, predsednik akademije stolni prošt Janez 
Krstnik Prešeren in stolni dekan Janez Anton Dolničar so svoje osebne 
knjižnice po smrti namenili akademijski javni študijski knjižnici, svoje 
zasebne zbirke so kasneje darovali tudi ostali člani (Max. von Rasp, J. J. 
Schilling, M. Gerbec idr.) 

• Baročna dvorana za knjižnico je bila urejena v novem semenišču, ki ga je 
1708–1717 zgradil C. Martinuzzi, 1721 je G. Qualio poslikal strop, 1725 je 
J. Bergant naredil knjižne omare. 

• 18. st. - zlato obdobje delovanja t. i. Javne škofijske knjižnice, je bilo v 
drugi in tretji četrtini 18. st.; knjižni katalog je sredi 18. st. sestavil 
knjižničar F. J. Thallmainer; ko je bila akademija 1725 razpuščena, je kot 
škofijska knjižnica javno delovala do 1794 

• 1951 - razglašena za kulturni spomenik
• http://semenisce.si/semeniska-knjiznica/

SEMENIŠKA KNJIŽNICA (LJUBLJANA)

http://semenisce.si/semeniska-knjiznica/
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• 1767 - ustanovljena Družba za kmetijstvo in uporabne umetnosti 
na Kranjskem (ime družbe po S. Konrad; Arhiv RS: Družba za 
poljedeljstvo in koristne umetnosti)

• 1784 – Iz poročila direktorja Družbe … Jurija Jakoba grofa von 
Hohenwart: „Zamisel je, da zbirko knjig, ki jo je nabavila Družba za 
kmetijstvo, namenimo javni uporabi oziroma se tod postavi javna 
knjižnica.“

• 1785 - družba predloži načrt in predračun stroškov, utemelji 
potrebnost in možnost vzpostavitve javne knjižnice, navede 
finančne vire za njeno vzdrževanje 

• 1787 - družba je bila razpuščena, njena knjižna zbirka 572 del v 
2.086 zvezkih, je bila istega leta predana licejski knjižnici, danes v 
NUK

• področja knjižne zbirke: kmetijstvo, botanika, prirodopis, 
stavbarstvo, mehanika, rudarstvo idr.

KNJIŽNICA KRANJSKE DRUŽBE ZA 
KMETIJSTVO IN UPORABNE UMETNOSTI

• 1774 - ustanovljena z odlokom Marije Terezije, s katerim je 637 knjig, ki so bile rešene ob požaru 
razpuščenega jezuitskega kolegija v Ljubljani, namenila za splošno uporabo knjižnici, ustanovljeni pri 
ljubljanskem liceju. Kasneje licejska knjižnica (licejka) gradivo pridobiva tudi iz razpuščenih samostanov 
(cistercijani iz Stične, kartuzijani iz Bistre in Kostanjevice, avguštinci in bosonogi avguštinci iz Ljubljane), iz 
Gornjegrajske škofijske knjižnice, Družbe za kmetijstvo in koristne umetnosti ter posameznikov (Peer, 
Zois, Kopitar, Čop, Vrhovnik idr.) 

• Zaposleni v licejski knjižnici: F. X. Wilde (bibliotekar), I. baron von Taufferer (predstojnik), M. Kalister 
(skriptor, bibliotekar), J. Sušnik (skriptor), J. Pavšek (skriptor), M. Lieb (bibliotekar), H. Agapito 
(bibliotekar), C. Nodier (bibliotekar), M. Čop (bibliotekar, kustos – preuredil knjižnico po avstrijski
bibliotečni instrukciji iz 1778), J. K. Likawetz (bibliotekar), G. Muys (bibliotekar), M. Kastelic (skriptor)

• 1850 - po ukinitvi ljubljanskega liceja je knjižnica postala deželna Študijska knjižnica
• 1919 - Državna študijska knjižnica kot osrednja knjižnica za vso Slovenijo s pravico do prejemanja 

obveznega izvoda tiskov s tega območja
• 1921 - Državna biblioteka – v njen fond so začeli pritekati še obvezni izvodi iz vseh predelov nekdanje 

Jugoslavije 
• 1938 - Univerzitetna knjižnica v Ljubljani je postala na osnovi Zakona

o univerzah in Splošne univerzitetne odredbe 
• 1945 - po osvoboditvi je bil univerzitetni knjižnici priznan tudi pravni 

status slovenske nacionalne knjižnice in še zadnjič spremenjen naziv, 
postala je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 

LICEJSKA KNJIŽNICA – PREDHODNICA NUK IN 
OBVEZNI IZVOD TISKA NA SLOVENSKEM
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Slovenske društvene knjižnice najprej namenjene izobražencem za učenje slovenščine, ilirščine in 
slovanskih jezikov: 

• 1841 - knjižnica Slavo-ilirsko društvo, ust. L. Pintar, J. Krašna, A. Žakelj, 1855 se preimenuje v 
Semeniško bralno društvo, kasneje Cirilsko društvo ljubljanskih bogoslovcev

• 1847 - Družba za branje slovenskih bukvic, ust. A. Lah

• 1848 - temelj za slovenske društvene knjižnice, ust. Slovensko družtvo v Lj., M. Kastelic da na 
razpolago svojo knjižnico

V letih 1848–1849 so na Slovenskem ustanavljali bralna društva (zametki čitalnic): zbiranje meščanov, 
prebiranje časopisja, razpravljanje idr., v njih imeli tudi knjižnice; gojenje slovenske besede z govorom in 
knjigo.

• 1861 - začetek čitalnic (https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/citalnisko-gibanje-na-
slovenskem.html): (J. Bleiweis, L. Toman, H. Costa), Trst, Maribor, Ljubljana (Narodna čitalnica), Celje

• Vloga čitalnic in bralnih društev: izobraževati ljudstvo z dobrimi knjigami in primernimi predavanji, 
pod njihovim okriljem so zaživeli pevski zbori, pevske šole in godbe, knjižnice, gledališke skupine. 

• Čitalniške knjižnice oz. narodne bukvarnice: nakupi in darovi (duhovniki in učitelji). Knjige in 
koledarji: založbi Mohorjeva družba (ust. 1852) in Slovenska matica (ust. 1864). Naročene na domače 
in tuje časopise (nemške, hrvaške, češke, ruske, italijanske in francoske).

KNJIŽNICE V ČASU ČITALNIŠKEGA GIBANJA TER 
NASTANEK LJUDSKIH IN JAVNIH KNJIŽNIC 

FRANZ XAVER WILDE (1752–1828)
MATIJA ČOP (1797–1835)
LOVRO STEPIŠNIK (1834–1912)
FANC SIMONIČ (1847–1919) 
JANKO ŠLEBINGER (1876–1951)
AVGUST PIRJEVEC (1887–1943)
MELITA PIVEC STELE (1894–1973)
PAVLE KALAN (1900–1974)
RADOJKA VRANČIČ (1916–2009)
MARA ŠLAJPAH ZORN (1919–2006)
BRUNO HARTMAN (1924–2011)

https://www.slovenska-biografija.si/
http://www.dlib.si/, Zbirka upodobitev znanih Slovencev

KNJIŽNIČARJI: antika, srednji vek, novi vek; knjižničarji so običajno imeli še ostale zadolžitve na 
dvoru, gradu …; znameniti učenjaki, pesniki in pisatelji; še v 2. pol 19. st. delovali na univerzitetnih 
knjižnicah poleg profesure

ZNAMENITI SLOVENSKI KNJIŽNIČARJI

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/citalnisko-gibanje-na-slovenskem.html
https://www.slovenska-biografija.si/
http://www.dlib.si/
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• Danes področje obveznega izvoda ureja Zakon o obveznem izvodu publikacij.

• Namen OI je zagotoviti ohranjanje in dostopnost določenega števila izvodov vseh 
publikacij (ki so bile izdane, založene, objavljene, izdelane ali razmnožene v RS), kot 
nacionalno kulturno dediščino ter omogočiti izvajanje bibliografskega nadzora, 
izdelavo nacionalne bibliografije, pripravo podatkov o slovenski založniški produkciji 
in uporabo v skladu s strokovnimi navodili.

• Zavezanci za obvezni izvod so založniki, izdajatelji, distributerji in drugi primerljivi 
subjekti, ki izdajajo, razširjajo ali objavljajo publikacije, tako da so dostopne 
javnosti, in so pravne ali fizične osebe s sedežem, podružnico ali prebivališčem v 
Republiki Sloveniji.

• Zavezanci morajo nacionalni depozitarni organizaciji brezplačno in na svoje stroške 
pošiljati s tem zakonom določeno število izvodov vsake svoje publikacije ali 
zagotoviti nacionalni depozitarni organizaciji dostop do svojih elektronskih 
publikacij in njihov prevzem.

OBVEZNI IZVOD TISKA NA SLOVENSKEM 
PO 1945

Priporočeni viri in literatura – glej na koncu poglavja 1/ 

Knjižnično gradivo, knjižnice in knjižnični sistem v Izpitna vprašanja ter 
priporočeni viri in literatura za posebni del bibliotekarskega izpita za 
knjižničarja, Ljubljana, 24. 3. 2022. 

Časopisi, revije:

• Knjižnica

• Knjižničarske novice 

• Organizacija znanja - OZ

• Šolska knjižnica

POMEMBNEJŠE STROKOVNE PUBLIKACIJE 
(ČASOPISI) S PODROČJA KNJIŽNIČARSTVA
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SPLOŠNE KNJIŽNICE

Tečaj za začetnike v stroki

M i l e n a  B o n

1. Zgodovina

2. Zakonodaja in drugi dokumenti

3. Definicija, poslanstvo, načela, naloge

4. Organiziranost, mreža, zbirka, storitve, 
uporabniki

5. Deležniki
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ZGODOVINA

• Zametek: obdobje protestantizma (1568) 
Trubarjeva knjižnica.

• Prvi ljudski 1830: Gornja Radgona, Fram.

• Po 1848 razmah s pomladjo narodov 
(čitalnice - 57).

• Iz njih izposojevalne ljudske knjižnice, 
delavske na podeželju in v mestih – do II. sv. 
vojne 855 knjižnic.

ZGODOVINA - ZAKONODAJA

• 1961 – prvi slovenski zakon o knjižničarstvu 
potrdil status ljudskih knjižnic (sindikati, 
ustanove, občine).

• Regionalne knjižnice – domoznanske oddelke
• 1982 – drugi knjižnični zakon  - povezava, 

koordinacija, medknjižnična – mreža SIK
• 2001 – tretji knjižnični zakon: ZKnj1: 

poimenovanje - splošne knjižnice
• 2015 – Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) –

spremembe (šolske!)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442
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ZAKONODAJA IN TEMELJNI DOKUMENTI

• Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, 2003

• ! Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe, 2003

Knjižnična dejavnost se izvaja v javnem interesu s ciljem zagotavljanja 
dostopnosti kulturnih dobrin oziroma ustrezne kvalitete. 

• Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, 2003
• Pravilnik o razvidu knjižnic, 2017

• Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice, 2018

STROKOVNA PRIPOROČILA IN STANDARDI ZA 
SPLOŠNE KNJIŽNICE

1) Razvoj predbralne pismenosti
2) Bralna kultura in bralna pismenost otrok
3) Bralna kultura in bralna pismenost 
mladostnikov
4) Bralna kultura in bralna pismenost odraslih
5) Pridobivanje znanja
6) Informacijsko in računalniško opismenjevanje
7) Vključevanje v družbo
8) Domoznanska dejavnost
9) Informacijsko središče lokalne skupnosti
10) Seznanjanje z javnimi zadevami in spremljanje 
aktualnega dogajanja v družbi
11) Spodbujanje povezovanja ter sodelovalne 
kulture in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2851
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5244
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12746
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2018/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2018-2028_objava.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2018/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2018-2028_objava.pdf
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/06/Strokovna_priporocila_standardi_Spl_Knjiz_2018-2028.pdf
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DRUGI DOKUMENTI

Knjižničarska stroka je v okviru 
Združenja splošnih knjižnic 
oblikovala nov strateški 
dokument Strategija razvoja 
slovenskih splošnih knjižnic 2022 –
2027, ki nadgrajuje prvega iz 
obdobja 2013 – 2020. 

Usmeritve strategije razvoja 
slovenskih splošnih knjižnic so 
razdeljene v štiri osnovna strateška 
področja. Za vsako področje so 
opredeljeni strateški cilji razvoja ter 
določeni posamezni ukrepi, ki vodijo 
k njihovi uresničitvi.

Pripravila delovna skupina sistemskih 

administratorjev in informatikov OOK.

Namen: 

• lažje uresničevanje trendov razvoja 

opreme IKT, 

• informacijske varnosti ter 

kompetenc zaposlenih in

• uporabnikov na tem področju. 

DRUGI DOKUMENTI

https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2022/08/ZSK_Strategija-razvoja-slovenskih-splosnih-knjiznic-2022-2027_oblikovano.pdf
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2022/08/ZSK_Strategija-razvoja-slovenskih-splosnih-knjiznic-2022-2027_oblikovano.pdf
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/06/OOK_Strateske_usmeritve_IKT_Spl_Knj_2019-2028.pdf
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Z delovanjem podpora razvoju 
določenega področja na nacionalni 
ravni. 

Ob pridobitvi statusa bodo praviloma 
organizacijsko umeščeni v OOK. 

Pri delovanju se bodo opirali na 
različne nacionalne in mednarodne 
raziskave.

DRUGI DOKUMENTI

DEFINICIJA (SMERNICE IFLA/UNESCO)

Organizacija:

• ustanovi, podpira in financira skupnost, 

• lokalna, regionalna ali državna oblast,

• druga oblika organiziranja lokalne skupnosti. 
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DEFINICIJA (SMERNICE IFLA/UNESCO)

Zagotavlja: 

• dostop do znanja, informacij in iz domišljije 
porojenih del,

• s pomočjo različnega knjižničnega gradiva, 
storitev,

• enako dostopna vsem članom skupnosti, ne 
glede na raso, narodno pripadnost, starost, 
spol, vero, jezik, invalidnost, socialni položaj, 
zaposlitev in stopnjo izobrazbe.

POSLANSTVO
MANIFEST O SPLOŠNIH KNJIŽNICAH

Kot lokalna vrata do znanja 
zagotavljajo: 
• osnovne pogoje za vseživljenjsko 

učenje, 
• samostojno sprejemanje odločitev,
• kulturni razvoj posameznika in 

družbenih skupin.
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NAČELA DELOVANJA

1. Svoboda informacij

2. Enak dostop za vse

3. Medkulturnost

4. Javnost delovanja

5. Profesionalnost

6. Brezplačnost

7. Delovanje za lokalno skupnost

8. Knjižnični sistem

NALOGE SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2. ČLEN ZKNJ

• Zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje 
knjižničnega gradiva.

• Zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in 
elektronskih publikacij.

• Izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk 
in drugih informacijskih virov.

• Posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih 
proizvodov in storitev.

• Sodelovanje v medknjižnični izposoji in 
posredovanju informacij.
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NALOGE SPLOŠNIH KNJIŽNIC

• Pridobivanje in izobraževanje uporabnikov.

• Informacijsko opismenjevanje.

• Varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni 
spomenik.

• Drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in 
informacijsko delo.

• Sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju.

• Zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje 
domoznanskega gradiva.

NALOGE SPLOŠNIH KNJIŽNIC - 16. ČLEN ZKNJ

• Zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih 
oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 
medijih.

• Organizacija posebne oblike dejavnosti za otroke, 
mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju 
bralne kulture.

• Organizacija posebne oblike dejavnosti za otroke, 
mladino in odrasle s posebnimi potrebami.

• Organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane z 
njihovo dejavnostjo.
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ORGANIZIRANOST

• Osrednja knjižnica - samostojen javni 
zavod.

• Vloga občine in Ministrstva za kulturo:

• ustanovitev in financiranje.

MREŽA, STANJE 1. 1. 2021 

10

2
48

6 občin brez knj. dejavnosti 
na območju knjižnic Lenart, 
Vrhnika, Ljutomer
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MREŽA, STANJE 1. 1. 2022 

Več: 
https://bit.ly/38gPuBc

MREŽA, STANJE 1. 1. 2021  Več: 
https://bit.ly/38gPuBc

https://knjiznicarske-novice.si/datoteka/Infografika_slovenske_knji%C5%BEnice_2020.pdf/Infografika_slovenske_knji%C5%BEnice_2020_1635406986750.pdf
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KNJIŽNIČNA ZBIRKA

• Za vse ciljne skupine uporabnikov.

• Splošni kriteriji izbora: verodostojnost, 
uporaba, vsebinsko pokrivanje, tehnična 
kvaliteta.

• Knjižnične zbirke krajevne, osrednje in 
osrednje območne knjižnice.

STORITVE

• za podporo uporabe knjižnične zbirke;

• izobraževanju, 

• informiranju, 

• pridobivanju in motiviranju ter ozaveščanju 
uporabnikov.

• Različne starostne skupine.
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UPORABNIKI

• Prebivalci vseh starosti.
• Uporabniki s posebnimi potrebami:

• senzorično ovirani – slepi, slabovidni, gluhi;
• s težavami pri učenju in razumevanju (motnje v 

duševnem razvoju, disleksija, afazija, demenca...);
• narodne manjšine, etnične skupine, priseljenci;
• uporabniki z omejeno sposobnostjo gibanja;
• uporabniki z omejenim gibanjem – zapori, bolnišnice.

• Organizacije v lokalni skupnosti.

DELEŽNIKI Ministrstvo za kulturo

https://www.gov.si/teme/splosne-knjiznice/
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DELEŽNIKI 
NUK

DELEŽNIKI  NUK

https://www.nuk.uni-lj.si/
https://bibsist.nuk.uni-lj.si/predstavitev
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DELEŽNIKI 
Združenje splošnih knjižnic 

ZSK

DELEŽNIKI  ZBDS

https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2022/08/ZSK_Strategija-razvoja-slovenskih-splosnih-knjiznic-2022-2027_oblikovano.pdf
https://www.zbds-zveza.si/
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DELEŽNIKI  ZBDS

TUJINA – PRIMER NL

https://www.zbds-zveza.si/sekcija-za-splosne-knjiznice/
https://www.zbds-zveza.si/sekcija-za-splosne-knjiznice/
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1. Definicija, poslanstvo

Zakonodaja – dve ministrstvi (pristojnosti). 

Dva krovna zakona:

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), 2007

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), 2001

DEFINIRANJE ŠOLSKIH KNJIŽNIC
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ZAKONSKE DEFINICIJE

• ZKnj-1, 2001: šolske knjižnice podpirajo 
izobraževalni proces, tako da izvajajo knjižnično 
dejavnost predvsem za učence, vajence, dijake in 
študente višjih strokovnih šol ter za strokovne 
delavce teh šol

• ZOFVI, 2007: šola ima knjižnico. Knjižnica zbira 
knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, 
predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-
dokumentacijsko delo kot sestavino 
vzgojno-izobraževalnega dela v šoli

Zakon nudi splošno opredelitev. Natančnejše opredelitve, kaj je šolska knjižnica so zapisane v strokovni literaturi.

"Šolska knjižnica je fizični in digitalni prostor za 
učenje v šoli, kjer so branje, poizvedovanje, raziskovanje, 
razmišljanje, domišljija in ustvarjalnost bistvenega 
pomena za pot učencev od informacij do znanja ter za 
njihovo osebno, družbeno in kulturno rast."

IFLA – SMERNICE ZA ŠOLSKE KNJIŽNICE, 2019

Vir: https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-sl.pdf 
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"Šolska knjižnica skrbi za informacije in ideje,
ki so osnova za uspešno delovanje v današnji 
informacijski družbi. 
Šolska knjižnica opremlja učence in dijake s 
spretnostmi za vseživljenjsko učenje in razvija 
domišljijo ter jim omogoča, 
da živijo kot odgovorni državljani."

MANIFEST O ŠOLSKIH KNJIŽNICAH
(IFLA/UNESCO)

Vir: https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-manifesto-sl.pdf

"Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, 
knjige in druge vire, ki omogočajo vsem 
članom šolske skupnosti, da postanejo kritični 
misleci in učinkoviti uporabniki 
informacij različnih oblik, formatov in 
na različnih nosilcih."

POSLANSTVO IN POMEN ŠOLSKE KNJIŽNICE

Poslanstvo = namen, smisel obstoja organizacije. 

https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-manifesto-sl.pdf
https://www.freepik.com/free-vector/document-archive-library-isometric-elements-characters_4431079.htm#page=4&query=librarian&position=7
https://www.freepik.com/free-vector/distance-course-isometric_5702273.htm#page=1&query=education&position=2&from_view=search
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Šolski knjižničar je izobražen in usposobljen posameznik, 
ki skrbi za šolsko knjižnično gradivo, izvaja dejavnosti 
za učence oz. dijake, spremlja njihovo delo, jih motivira 
za branje in jim svetuje ter jih uvaja v uporabo knjižnice, 
spremlja VIZ programe matičnega zavoda, svetuje 
drugim strokovnim delavcem pri izbiri gradiva za pouk in 
jih seznanja z novostmi. 

Več o zakonodajnih in zaposlitvenih zahtevah v poglavju zakonodaje.

DEFINICIJA ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA

V večini primerov je na šoli zaposlen 1 knjižničar (glede na normative in tip).

2. Pogled v preteklost
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• 16. st.: srednjeveške (mestne šole brez svojih ŠK)

• 17., 18. st.: gimnazije (jezuiti, frančiškani)

• 1849: ministrska uredba (uvedene profesorske, 
šolarske knjižnice)

• 1865: E. Förstemann (v ŠK uvedel bibliotekarsko 
strokovno poslovanje)

• 1929: zakoni (ljudske šole – del stroke)

POGLED V PRETEKLOST

• 1972: izdelani standardi za delovanje šolskih knjižnic, 
pripravila sta jih republiška matična služba in 
strokovno knjižničarsko društvo

• 1980: Zakon o OŠ

Smernice za delo OŠ (ŠK vključena)

• 1982: Zakon o knjižničarstvu (ŠK so posebna vrsta 
knjižnic v KISS)

POGLED V PRETEKLOST

https://giphy.com/stickers/TASSO-e-V-exclamation-point-tasso-exlamation-fx5Yb6tcDdtRmyaaNz
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• 1992: šolski knjižničar → pedagoški delavec; potrjeni 
Elementi koncepta dela šolskega knjižničarja 
(interno strokovno delo in bibliopedagoško delo)

• 1995: Idejni načrt razvoja slovenskih šolskih knjižnic

• 1996: ZOFVI, 68. člen: šola ima knjižnico

• 2015: Spremembe ZKnj-1A (prelomno leto za ŠK)
→  COBISS za vse

POGLED V PRETEKLOST

3. Zakonodaja in pravne podlage

https://i.gifer.com/7efs.gif
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• vrtcih, 

• osnovnih šolah (podružnice),

• srednjih šolah (splošne, strokovne gimnazije, 
poklicne srednje šole, srednje tehnične in 
srednje strokovne šole),

• dijaških domovih,

• zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami,

• glasbenih šolah ,

• višjih strokovnih šolah.

ŠOLSKE KNJIŽNICE NAJDEMO V

Vir podatkov: https://paka3.mss.edus.si/temreg3

EVIDENCE ZAVODOV VIZ (MIZŠ)

Vrsta zavoda Št. zavodov

Javni in zasebni vrtci 415

Javne in zasebne osnovne šole 456

Javne in zasebne srednje šole 181

Javne in zasebne glasbene šole 67

Osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami 28

Zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 19

Javni in zasebni dijaški domovi 35

Višje strokovne šole 59

https://thumbs.gfycat.com/EasyDeliciousKitten-small.gif
https://paka3.mss.edus.si/temreg3
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KNJIŽNIČNA MREŽA, 2022 (IZUM)

Vir podatkov: https://plus.si.cobiss.net/opac7/libraries

KNJIŽNIČNA MREŽA, ŠK, 2022 (IZUM)

Vir podatkov: https://plus.si.cobiss.net/opac7/libraries

https://plus.si.cobiss.net/opac7/libraries
https://plus.si.cobiss.net/opac7/libraries
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ZOFVI in podzakonski akti …

Področni zakoni:

• Zakoni in podzakonski akti na področju predšolske vzgoje

• Zakoni in podzakonski akti na področju osnovnega šolstva

• Zakoni in podzakonski akti na področju glasbenih šol

• Zakoni in podzakonski akti na področju srednjega šolstva

• Zakoni in podzakonski akti na področju višješolskega izobraževanja

SKUPNI IN PODROČNI ZAKONI VIZ

Vir: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

Enotni in pomembni členi za vse vrste ŠK: 

• 68. člen: šola ima knjižnico. 

• 92. - 99. člen: zaposleni v ŠK (izobrazbeni pogoji)

• 100. člen: pedagoška oz. PA izobrazba

• 102. člen: strokovni izpit VIZ

• 105. člen: izobraževanje in napredovanje 

ZOFVI, 2007

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
https://www.freepik.com/free-vector/landing-page-legal-advice-service_9292993.htm#page=1&query=legislation&position=0&from_view=search
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• šolski knjižničar - obvladati slovenski knjižni jezik, 
imeti ustrezno izobrazbo* ter opravljen strokovni 
izpit na področju VIZ, ne sme biti pravnomočno 
obsojen (nedotakljivost)
• pogoji in dokazila: *formalna izobrazba (bibliotekarstvo) ali 

(diploma + ŠPIK-Š) + pedagoško-andragoška izobrazba

• zaposlovanje normativno urejeno - Pravilnik o 
normativih in standardih za izvajanje programa OŠ 
(oz. druge vrste šol) 

ŠOLSKI KNJIŽNIČAR

Določeno z zakonodajo (vrsta šole):

• šolska knjižnica (LDN*)

• pouk v knjižnici 

• pouk v razredu 

• dopolnjevanje delovne obveze°
(ravnatelj, učitelj, pomočnik, svetovalni delavec …)

ZAPOSLITEV IN DELO ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA

1 EPZ – 100 %

https://giphy.com/JSED
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Spremembe v 2015:

• Nov način urejanja položaja šolskih knjižnic v knjižničnem 
sistemu Slovenije. Vključitev vseh ŠK v COBISS!

• Knjižnično dejavnost, potrebno za izvajanje javne službe na 
področju vzgoje in izobraževanja, izvajajo šolske knjižnice 
(1a. člen)

• V pripravi je nov Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti šolskih knjižnic ter razvojni dokumenti šolskih 
knjižnic

• Izvajanje statističnih meritev → NUK

ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU, 2001

ŠK mora za izvajanje knjižnične dejavnosti imeti 
(39. c člen):

• ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega 
knjižničnega gradiva*

• ustrezno usposobljene strokovne delavce*

• ustrezen prostor

• ustrezno opremo

• ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti

• usposobljenost za vključitev v nacionalni vzajemni 
bibliografski sistem

ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU, 2001
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STATISTIČNI PODATKI (2019/20) - 1

Vir: https://knjiznicarske-novice.si/novica/738/pokazi

Brez 
GŠ in DD

STATISTIČNI PODATKI (2019/20) - 2

Vir: https://knjiznicarske-novice.si/novica/738/pokazi

https://knjiznicarske-novice.si/novica/738/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/738/pokazi
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Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe, 2003 - še velja!

• 18. člen: temeljna zbirka in prirast gradiva (vrsta knjižnice)

• 19 . člen: vrsta gradiv glede na programe šole (razmerje) 

• 20 . člen: strokovna ureditev in postavitev gradiva

• 21 . člen: omemba zaposlenih (ureja zakonodaja VIZ)

• 22 . člen: prostor  

• 23 . člen: oprema (IKT)

• 24 . člen: kje vse delujejo šolske knjižnice

V pripravi je nov pravilnik (MIZŠ) 

PRAVILNIK O POGOJIH ZA IZVAJANJE KNJIŽNIČNE 
DEJAVNOSTI KOT JAVNE SLUŽBE, 2003

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163

Temeljna knjižnična zbirka in prirast gradiva 
(18. člen):

• vsi tipi gradiva za vsa predmetna področja 

• glede na vrsto šole

• temeljna zbirka (enote za učence / za zaposlene)

• serijske publikacije

PRAVILNIK O POGOJIH ZA IZVAJANJE KNJIŽNIČNE 
DEJAVNOSTI KOT JAVNE SLUŽBE, 2003

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
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STROKOVNA UREDITEV GRADIVA

• prost pristop 

• stroka - UDK 

• leposlovje-starostne stopnje  

• OŠ - gradivo za učence postavljeno ločeno od gradiva 
za strokovne delavce.

• v SŠ/VSŠ je gradivo postavljeno skupaj za vse, 
praviloma razvrščeno po sistemu UDK

PRAVILNIK O POGOJIH ZA IZVAJANJE KNJIŽNIČNE 
DEJAVNOSTI KOT JAVNE SLUŽBE, 2003

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163

• upravljanje učbeniškega sklada v vseh vrstah šol ter 
postopek izbire učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši 
učencev in dijakov

• US je ločen del šolske knjižnice, vključen v COBISS

• šola iz US izposoja oziroma daje v uporabo učbenike in 
drugo učno gradivo

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU UČBENIŠKIH 
SKLADOV, 2020

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
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4. Storitve, naloge in dejavnosti 

S knjižničnimi storitvami omogočati in podpirati 
učenje in poučevanje, s programom knjižnično 
informacijsko znanje (KIZ), pa učence navajati na 
samostojno učenje. 

Omogočati razvijanje pismenosti, še posebej branja, 
pisanja in razvijanje bralne kulture.

STORITVE ŠOLSKE KNJIŽNICE  

Vir: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-JAXRAVK0/dc7b44f9-390f-4f30-b844-8d499ec7c6e4/PDF

https://www.cubstudio.com/animation-blog/making-the-animation-of-the-7-steps-to-animation-gifs
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-JAXRAVK0/dc7b44f9-390f-4f30-b844-8d499ec7c6e4/PDF
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• Vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in 
uporabo, 

• uporabo vseh vrst katalogov in drugih podatkovnih 
zbirk ter informacijskih virov, 

• posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva, 

• izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom, 

STORITVE ŠOLSKE KNJIŽNICE (1)

• usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,

• pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in 
pri uporabi knjižnice, 

• seznanjanje z novostmi v knjižnici, 

• uporabo IKT …

STORITVE ŠOLSKE KNJIŽNICE (2)
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Delo šolskega knjižničarja je izjemno raznoliko, saj v 
večini šolskih knjižnic dela le po en knjižničar, kar 
pomeni, da vsak prevzema vse naloge, opravila in 
dejavnosti.

Vzgojiti samostojnega in aktivnega uporabnika, ki bo 
knjižnice in njihovo gradivo trajno uporabljal ter bil 
opolnomočen za vseživljenjsko učenje.
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Tečaj za začetnike v stroki

VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE 

N a t a š a  K n a p | n a t a s a . k n a p @ n u k . u n i - l j . s i  

➢ Visokošolska knjižnica je pravna oseba ali njena 

organizacijska enota, ki izvaja knjižnično dejavnost za 

podporo pedagoškemu, znanstvenoraziskovalnemu in 

strokovnemu delu visokošolskega zavoda,

➢ oziroma samostojni zavod, ki je visokošolska knjižnica.

NUK | Visokošolske knjižnice

VISOKOŠOLSKA KNJIŽNICA
povzeto po: Strokovni standardi in priporočila za visokošolske knjižnice: 
(za obdobje od 1. junija 2021 do 31. maja 2030)
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Visokošolska knjižnica je organizirana kot 

• knjižnica članica univerze, 

• knjižnica članice univerze, 

• knjižnica samostojnega visokošolskega zavoda 

• oziroma kot samostojen zavod.

NUK | Visokošolske knjižnice

VISOKOŠOLSKA KNJIŽNICA
povzeto po: Strokovni standardi in priporočila visokošolske knjižnice: 
(za obdobje od 1. junija 2021 do 31. maja 2030)

➢ Nastanek evropskih visokih šol in univerz v 11. in 12. stoletju, 

ki še niso imele svojih knjižnic.

➢ Prva knjižnica je bila organizirana leta 1253 na univerzi v 

Parizu – Sorbona.

NUK | Visokošolske knjižnice

POGLED V ZGODOVINO
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➢ V Ljubljani je bila leta 1774 ustanovljena knjižnica pri 

ljubljanskem liceju – Licejska knjižnica. 

➢ Leta 1850 so ukinili licej in njegovo knjižnico preimenovali v 

Študijsko knjižnico.

NUK | Visokošolske knjižnice

POGLED V ZGODOVINO

➢ Leta 1919 je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani.

➢ Študijska knjižnica je prevzela vlogo univerzitetne knjižnice z 

nazivom Državna študijska knjižnica.

➢ Z ustanavljanjem prvih fakultet in oddelkov so začele delovati 

prve visokošolske knjižnice na filozofski, juridični, tehniški, 

medicinski in teološki fakulteti.

NUK | Visokošolske knjižnice

POGLED V ZGODOVINO
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➢ V Mariboru je leta 1921 iz društvene knjižnice Zgodovinskega 

društva za Slovensko štajersko nastala Študijska knjižnica. 

➢ Ob nastajanju visokega šolstva v MB je bila leta 1961 

določena za njegovo osrednjo knjižnico.

➢ Z nastankom univerze leta 1975 je pridobila naziv 

Univerzitetna knjižnica.

NUK | Visokošolske knjižnice

POGLED V ZGODOVINO

Knjižnična dejavnost kot javna služba:

➢ zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
gradiva,

➢ zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih 
publikacij,

➢ izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 
informacijskih virov,

➢ posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in 
storitev,

➢ sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
➢ pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
➢ informacijsko opismenjevanje,
➢ varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
➢ drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

NUK | Visokošolske knjižnice

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1).
Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 – ZUJIK, 92/2015.
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Visokošolske knjižnice 

➢ podpirajo študijski in raziskovalni proces, 

➢ tako da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za 
študente, visokošolske učitelje in visokošolske 
sodelavce.

Univerzitetne knjižnice so glavne visokošolske knjižnice 

univerz.

NUK | Visokošolske knjižnice

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1).
Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 – ZUJIK, 92/2015.

Univerzitetne knjižnice opravljajo v okviru javne službe in nalog 
visokošolskih knjižnic še naslednje naloge:
➢ koordinirajo knjižnično dejavnost na univerzah,
➢ koordinirajo nabavo in ponudbo knjižničnega gradiva v okviru univerz,
➢ organizirajo in usklajujejo delovanje sistema medknjižnične izposoje,
➢ koordinirajo deponiranje in izločanje gradiva na univerzah,
➢ koordinirajo izdelavo bibliografije visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev svoje univerze,
➢ pridobivajo in obdelujejo obvezne izvode gradiv, ki nastajajo in se 

objavljajo v okviru univerze, vključno z diplomskimi, magistrskimi in 
doktorskimi nalogami,

➢ usklajujejo pripravo in izvedbo programov izobraževanja uporabnikov na 
univerzah,

➢ nudijo strokovno pomoč delavcem v knjižnični dejavnosti v okviru univerz,
➢ lahko opravljajo domoznansko dejavnost,
➢ lahko opravljajo druge naloge, katerih izvajanje nanje prenese nacionalna 

knjižnica.

NUK | Visokošolske knjižnice

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1).
Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 – ZUJIK, 92/2015.
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NUK | Visokošolske knjižnice

VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE V LETU 2020

➢ Različna organiziranost visokošolskih knjižnic posameznih 

univerz.

➢ Nekatere fakultete imajo centralne/osrednje fakultetne 

knjižnice.

➢ Ponekod so knjižnice organizirane v okviru manjših 

organizacijskih enot (oddelki).

➢ Nepovezanost knjižnic samostojnih visokošolskih zavodov.

NUK | Visokošolske knjižnice

RAZNOLIKOST SISTEMA
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Visokošolske knjižnice

MREŽA KNJIŽNIC V LETU 2020

Število knjižnic Število izposojevališč

➢ sodelovanje v pedagoškem procesu 
(informacijsko opismenjevanje študentov)

➢ vključenost v raziskovalno delo

➢ sodelovanje pri založniški dejavnosti visokošolskega 
zavoda

➢ vodenje bibliografij raziskovalcev

➢ poznavanje pravil in prakse znanstvenega publiciranja
(svetovanje avtorjem/raziskovalcem pri objavljanju znanstvenih spoznanj)

➢ poznavanje t.i. odprte znanosti

NUK | Visokošolske knjižnice

DELO VISOKOŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA –
specifične naloge
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➢ informacijski viri in njihova uporaba

➢ visokošolske knjižnice kot prostor

➢ podpora knjižnic pedagoškemu delu

➢ podpora knjižnic raziskovalnemu delu

➢ kadri

➢ organizacija knjižnic

NUK | Visokošolske knjižnice

PODROČJA SPREMEMB
(povzeto po: Ambrožič idr., 2021)

Dokument 

➢ usmerja VK pri uresničevanju njihovega temeljnega 
poslanstva, tj. podpore visokošolskemu 
izobraževanju in znanstvenoraziskovalnemu procesu 
ter 

➢ pri uresničevanju poslanstva in ciljev matičnih 
visokošolskih zavodov.

NUK | Visokošolske knjižnice

Strokovni standardi in priporočila za visokošolske 
knjižnice (za obdobje od 1. junija 2021 do 31. maja 2030)
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1. Namen, organiziranost in naloge knjižnice

2. Vizija, poslanstvo in strateški cilji knjižnice

3. Upravljanje in vodenje knjižnice

4. Načrtovanje, poročanje in evalvacija knjižnice

5. Prostori in oprema knjižnice

6. Knjižnični delavci

7. Financiranje in proračun knjižnice

8. Knjižnična zbirka in drugi informacijski viri

9. Knjižnične storitve

10. Komuniciranje, sodelovanje in povezovanje knjižnice

NUK | Visokošolske knjižnice

Strokovni standardi in priporočila za visokošolske 
knjižnice (za obdobje od 1. junija 2021 do 31. maja 2030)

➢ Sekcija za visokošolske knjižnice pri ZBDS:

http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/visokosolske

➢ BibSIST – Kazalci uspešnosti – visokošolske knjižnice:

https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/kazalci_vs.php

➢ BibSIST – Statistični podatki o knjižnicah:

https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

NUK | Visokošolske knjižnice

UPORABNE POVEZAVE

http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/visokosolske
https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/kazalci_vs.php
https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php
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NUK |Visokošolske knjižnice

VIRI IN LITERATURA
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Tečaj za začetnike v stroki

SPECIALNE KNJIŽNICE 

N a t a š a  K n a p | n a t a s a . k n a p @ n u k . u n i - l j . s i  

➢ Specialna knjižnica je del matične organizacije oziroma organizacijska 

enota v okviru kulturnih, izobraževalnih, znanstvenoraziskovalnih, 

gospodarskih, zdravstvenih in drugih organizacij, društev ali javne uprave.

➢ Temeljno poslanstvo specialne knjižnice je upravljanje znanja v matični 

organizaciji. V ta namen specialna knjižnica izvaja knjižnično dejavnost na 

posameznih znanstvenih oziroma strokovnih področjih matične 

organizacije. Zadovoljuje predvsem informacijske potrebe ter nudi 

podporo delovnim in izobraževalnim procesom zaposlenih v matični 

organizaciji, če opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo, pa tudi 

širše javnosti.

NUK | Specialne knjižnice

SPECIALNA KNJIŽNICA
povzeto po: Strokovni standardi za specialne knjižnice: (26. 11. 2018
– 25. 11. 2028)
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V TUJINI …

… leta 1909 se SLA (Special Library Association) prvič pojavi 

na konferenci Ameriškega knjižničarskega združenja 

(American Library Association – ALA)

NUK | Specialne knjižnice

POGLED V ZGODOVINO

PRI NAS …

… po zakonu o knjižničarstvu iz leta 1961 lahko v centralnem 

katalogu in medknjižnični izposoji sodelujejo le registrirane 

knjižnice

… prve specialne knjižnice v Sloveniji so bile registrirane v 

letih 1962 in 1963

NUK | Specialne knjižnice

POGLED V ZGODOVINO
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Nekaj prvih specialnih knjižnic v Sloveniji:

➢ Knjižnica Društva za poljedelstvo in koristne umetnosti 

(društvo ustanovljeno leta 1767)

➢ Muzejska knjižnica v Ljubljani                                            

(sestavni del Narodnega muzeja  že od leta 1821)

➢ Knjižnica Slovenske akademije znanosti in umetnosti  

(ustanovljena 1938)

NUK | Specialne knjižnice

POGLED V ZGODOVINO

Delujejo v: 

➢ VLADI – vladne službe, oddelki, agencije, ministrstva

➢ KULTURI – muzeji, galerije, arhivi, zavodi

➢ ZNANOSTI – inštituti

➢ ZDRAVSTVU – bolnišnice 

NUK | Specialne knjižnice

SPECIALNE KNJIŽNICE V SLOVENIJI
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➢ INDUSTRIJI – npr. Krka, Gorenje

➢ DRUŠTVIH – npr. Zveza društev slepih in slabovidnih, 

Čebelarska zveza Slovenije

➢ DRUGIH USTANOVAH – npr. Banka Slovenije, Državni izpitni 

center

NUK | Specialne knjižnice

SPECIALNE KNJIŽNICE V SLOVENIJI

NUK | Specialne knjižnice

SPECIALNE KNJIŽNICE V LETU 2020
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Velike razlike med knjižnicami glede:

➢ raznolikosti strokovnih področji, na katerih delujejo, 

➢ raznovrstnosti gradiva, ki ga zagotavljajo, 

➢ različnosti uporabnikov, ki jih zastopajo, 

➢ različnih stopenj razvitosti.

NUK | Specialne knjižnice

RAZNOLIKOST SPECIALNIH KNJIŽNIC

Knjižnična dejavnost kot javna služba:

➢ zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
gradiva,

➢ zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih 
publikacij,

➢ izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 
informacijskih virov,

➢ posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in 
storitev,

➢ sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
➢ pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
➢ informacijsko opismenjevanje,
➢ varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
➢ drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

NUK | Specialne knjižnice

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1).
Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 – ZUJIK, 92/2015.
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Specialne knjižnice

➢ izvajajo knjižnično dejavnost na posameznih 
znanstvenih ali strokovnih področjih.

NUK | Specialne knjižnice

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1).
Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 – ZUJIK, 92/2015.

Specialne knjižnice v okviru javne službe tudi:

➢ zagotavljajo specializirane informacije na posameznih 
znanstvenih, strokovnih in problemsko orientiranih 
področjih ali v organizacijah, katerih del so,

➢ predvsem vsebinsko obdelujejo knjižnična gradiva in 
interne dokumente organizacij, katerih del so,

➢ gradijo specializirane knjižnične in podatkovne zbirke,

➢ vrednotijo in posredujejo specializirane informacije,

➢ usposabljajo uporabnike za iskanje specializiranih 
informacij.

NUK | Specialne knjižnice

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1).
Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 – ZUJIK, 92/2015.



7

➢ Tri pomembna področja:

• profil specialnega knjižničarja,

• njegov status v matični organizaciji,

• evalvacijo delovanja specialne knjižnice.

NUK | Specialne knjižnice

Strokovni standardi za specialne knjižnice: 
(26. 11. 2018 – 25. 11. 2028)

1. Namen, poslanstvo in cilji knjižnice

2. Upravljanje in vodenje knjižnice

3. Načrtovanje, poročanje in evalvacija knjižnične dejavnosti

4. Prostori in oprema

5. Knjižnični delavci

6. Financiranje in proračun knjižnice

7. Knjižnična zbirka 

8. Knjižnične storitve

9. Komuniciranje, sodelovanje in povezovanje

NUK | Specialne knjižnice

Strokovni standardi za specialne knjižnice: 
(26. 11. 2018 – 25. 11. 2028)
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Izzivi v specialni knjižnici:

➢ razvoj informacijske tehnologije,

➢ nove storitve,

➢ nove zahteve uporabnikov,

➢ nove zahteve na znanstvenem področju,

➢ pojav novih deležnikov na področju informacijskih storitev,

➢ nove oblike usvajanja in razširjanja znanj.

NUK | Specialne knjižnice

IZZIVI
povzeto po: Strokovni standardi za specialne knjižnice: (26. 11. 2018 – 25. 
11. 2028)

➢ Spremenjena vloga specialnih knjižnic v matični organizaciji in 
v širšem okolju.

➢ Matična organizacija mora prepoznati knjižnico kot enega 
ključnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost strokovnega in 
znanstvenega dela.

NUK | Specialne knjižnice

SPREMEMBE
povzeto po: Strokovni standardi za specialne knjižnice: (26. 11. 2018 – 25. 
11. 2028)
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Ključne sposobnosti knjižničarja v specialni knjižnici:

➢ komunikacijske sposobnosti,

➢ sposobnosti organizacije informacij,

➢ sposobnost usvajanja novih znanj,

➢ sposobnosti prilagajanja novim izzivom,

➢ sposobnost vrednotenja in ocenjevanja.

Obvladati mora področje delovanja matične organizacije ter 
bibliotekarsko in informacijsko znanost.

NUK | Specialne knjižnice

KNJIŽNIČAR V SPECIALNI KNJIŽNICI
povzeto po: Strokovni standardi za specialne knjižnice: (26. 11. 2018 – 25. 
11. 2028)

➢ Sekcija za specialne knjižnice pri ZBDS:

http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/specialne

➢ BibSIST – Kazalci uspešnosti delovanja knjižnic in njihova 
uporaba:

https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/kazalci_spec.php

➢ BibSIST – Statistični podatki o knjižnicah:

https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

NUK | Specialne knjižnice

UPORABNE POVEZAVE

http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/specialne
https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/kazalci_spec.php
https://old-bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php
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