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Nacionalni svet za knjižnično dejavnost NSKD

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je strokovno-posvetovalno telo 
Vlade RS za odločanje o strokovnih vprašanjih o delovanju in razvoju 
knjižnic. 

Pravna podlaga: 48., 49., 50. člen ZKnj

Ustanovljen 17. 4. 2002.

Spletno mesto NSKD
https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/nacionalni-svet-za-
knjiznicno-dejavnost/

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/nacionalni-svet-za-knjiznicno-dejavnost/


Značilnosti delovanja NSKD
Predsednik in člani sveta so priznani strokovnjaki s področja knjižnične dejavnosti, ki
jih imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo petih let in so lahko ponovno
imenovani.

Za posamezna področja svojega delovanja lahko svet oblikuje komisije, ekspertne
skupine in druga delovna telesa.

Organizacija in način delovanja sveta se uredita v poslovniku, ki ga sprejme svet z 
večino glasov.

Delovanje NSKD je javno. 

Administrativna in tehnična dela za svet opravlja ministrstvo, pristojno za kulturo.



Naloge NSKD
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost opravlja zlasti naslednje naloge:

• sprejema področna strokovna priporočila,
• daje predhodno mnenje k vsem predpisom, ki se nanašajo na knjižnično dejavnost, 
• obravnava strokovne osnove knjižnične dejavnosti, 
• obravnava strokovne osnove za delovanje nacionalnega vzajemnega 

bibliografskega sistema, spremlja delovanje tega sistema in usklajuje njegov razvoj, 
• daje mnenje k predlogu razvojnih načrtov in letnega programa dela ter finančnega 

načrta nacionalne knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa, 
• obravnava letna poročila o delovanju nacionalne knjižnice in knjižničnega 

informacijskega servisa ter s svojim mnenjem seznanja Vlado Republike Slovenije in 
pristojna ministrstva, 

• daje pobude in predloge s področja svojega dela.



Sestava NSKD
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je sestavljen iz članov, ki jih
imenuje Vlada Republike Slovenije, in to:

• tri na predlog za knjižnice pristojnih ministrstev;
• enega na predlog nacionalne knjižnice,
• po enega na predlog vsake od univerz,
• enega na predlog knjižničnega informacijskega servisa,
• enega na predlog strokovnih združenj dokumentalistov in 

informatikov,
• enega na predlog visokošolskih organizacij za bibliotekarstvo,
• enega na predlog Kulturniške zbornice Slovenije,
• enega na predlog splošnih knjižnic.



Poročilo NSKD 2018
Podajanje predhodnega mnenja k podzakonskim in drugim izvedbenim 
aktom:
- Smernic za oblikovanje, sprejem, spremljanje, spreminjanje in preklic

področnih strokovnih priporočil (strokovnih standardov)
- Strokovni standardi za specialne knjižnice 2018-2028, 
- osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne

programe Republike Slovenije
- osnutek Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko

2019–2023. 
- Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov v servisu COBISS 
- Direktiva o avtorskem pravu na skupnem digitalnem trgu. 



Poročilo NSKD 2018
Razvojni načrti in letni programi dela ter finančni načrti:
- Letni program in Letno poročilo NUK
- Letni program in Letno poročilo IZUM



Poročilo NSKD 2018
Stanje na področju knjižnične dejavnosti
- Aktualna problematika
- Informacija o izvajanju študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva 

za kandidate za bibliotekarski izpit
- Pobuda k aktivnejši vlogi IZUM-a v okviru izvajanja javne službe pri delovanju 

repozitorijev v okviru sistema OpenScience.si 
- Vloga visokošolskih knjižnic v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih visokošolskih 

zavodov in študijskih programov 
- Imenovanje članov in vodje delovne skupine za strokovne standarde za splošne 

knjižnice 
- Imenovanje članov in vodje delovne skupine za strokovne standarde specialne 

knjižnice 
- Imenovanje članov in vodje delovne skupine za strokovne standarde za 

visokošolske knjižnice 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe za splošne knjižnice



Načrt NSKD 2019
Spremljanje in uveljavljanje novih strokovnih priporočil (standardov) 
za splošne knjižnice in specialne knjižnice  v praksi

Spremljanje izvajanje strokovnih priporočil (standardov) za 
visokošolske knjižnice ter spodbujal in spremljal delo stalne delovne 
skupine za pripravo novih



Načrt NSKD 2019
Obravnava predloga podzakonskega akta, ki ureja pogoje za izvajanje knjižnične javne
službe, in sicer za področje splošnih in nacionalne knjižnice ter visokošolskih in 
specialnih knjižnic

Obravnava predloga podzakonskega akta, ki ureja pogoje za izvajanje knjižnične
dejavnosti, potrebne za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, 
ter izdajo predhodnega mnenja ministrstvu, pristojnem za izobraževanje (39.c člen
ZKnj-1)

Tematska seja o zagotavljanju pogojev za zbiranje, hranjenje, posredovanje ter trajno
ohranjanje knjižničnega gradiva, ki je pisna kulturna dediščina (slovenika) v klasični in 
elektronski obliki v Narodni in univerzitetni knjižnici in Univerzitetni knjižnici Maribor

Morebitna obravnava predloga za spremembo oziroma dopolnitev Zakona o 
obveznem izvodu publikacij.



Načrt NSKD 2019
Nacionalni svet bo aktivno spremljal tudi sprejemanje zakonskih predpisov na drugih 
področjih, ki so kakor koli povezani z delovanjem oziroma dejavnostjo knjižnic (npr. 
sprememba Zakona o visokem šolstvu, Zakona o uresničevanju javnega interesa v 
kulturi, Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti) in v postopkih aktivno 
sodeloval z vključevanjem v javne razprave o predlogih dokumentov.  

Obravnava strokovnih osnov knjižnične dejavnosti
Obravnava strokovnih osnov za delovanje nacionalnega vzajemnega bibliografskega 
sistema, spremljanje delovanja tega sistema in usklajevanje njegovega razvoja
Podajanje mnenj k predlogu razvojnih načrtov in letnega programa dela ter 
finančnega načrta nacionalne knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa
Pobude in predlogi s področja svojega dela



Načrt NSKD 2019
Pobude in predlogi s področja svojega dela

• pogoji za zbiranje, hranjenje, posredovanje ter trajno ohranjanje knjižničnega
gradiva, ki je pisna kulturna dediščina na področju knjižnične dejavnosti (arhivski
izvod temeljne nacionalne zbirke – slovenike v klasični in elektronski obliki)

• stanje na področju delovanja in razvoja splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic
• problematika uveljavljanja strokovnih nazivov v knjižnični dejavnosti; 
• akreditacijski pogoji v visokem šolstvu (Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo

visokošolskih zavodov in študijskih programov)
• vprašanje vpliva knjižnic na bralno kulturo ter informacijsko in digitalno pismenost

prebivalstva
• uresničevanje smernic informacijske pismenosti v visokem šolstvu
• vprašanja optimizacije izvajanja javne službe v knjižničarstvu



Zaključek
NSKD je pomemben posvetovalni organ Vlade RS, ki financira javno 
službo v slovenskih knjižnicah, zato je pomembno sodelovanje najširše 
strokovne javnosti pri  javni obravnavi strokovnih problemov

Soočanje s problemi pri izvajanju knjižnične javne službe (formalni 
problemi, finančni problemi, kadrovski problemi)

Iskanje ustreznih strokovnih rešitev

Vabljeni, da s pobudami sodelujete pri delu NSKD
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