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NEKOČ, DANES IN V PRIHODNJE 
Ddr. Verena Perko, Gorenjski muzej, Filozofska fakulteta Univerze v 

Ljubljani 

Mag. Breda Podbrežnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 



Ebla,  Tell Mardikh, blizu Idliba, Sirija, sreda 3. tisočletja pred Kr., 
 je imela eno najstarejših knjižnic z arhivom. Teksti v klinopisju na glinastih ploščicah so bili katalogizirani, klasificirani po 
vsebinah in razvrščeni po policah. 
 
Knjižnica je imela literarna, zgodovinska, religiozna in dokumentarna dela. Dela so bila prevedena v druge jezike in pisave.  



Ugarit, današnja Ras Shamra, Sirija, vhod v kraljevo palačo,  
sredina 2. tisočletja pred Kr. 



Risarska rekonstrukcija Sargonove palače Dur-Sharrukin,  Akadsko kraljestvo, 24. in 23. stol. pred Kr. 



Cilinder s klinopisnim napisom o ustanovitvi Sargonove palače Dur-Sharrukin,  
Akadsko kraljetvo, 24. in 23. stol. pred Kr. 



Yahdun-Lim, država Mari, okoli 1800 pred Kr. 



Glinasta klinopisna tablica z epom o Gilgamešu 
iz Asurbanipalove knjižnice v Ninivah, 7. stol. 
pred Kr. 
Obsegala je okoli 30 000 tablic. 



Umetniška rekonstrukcija notranjosti  
Aleksandrinske knjižnice, ustanovljene  
pred 2300 leti, shranjenih je bilo okoli  
700 000 zvitkov.  



Ostanki Celzijeve knjižnice,  
zač. 2. stol. po Kr., Efez, Turčija. 



prepis starega besedila na papirni zvitek, odkrit v 
Dunhuangu, dinastija Tang  



Rokopis Korana, shranjen v sodobni knjižnici  Bibliotheca 
Alexandrina 



V srednjeveških knjižnicah 
So bile knjige priklenjene na  
Police, 
Primer knjižnice iz katedrale v 
Herefordu, Anglija. 



Sikstinska dvorana papeške knjižnice v Vatikanu, 15. stol.  

KDOR NADZORUJE INFORMACIJE, VLADA SVETU. 



Trinity College, 
Dublin, 
zgodnje 18. stol. 



Računalniški oddelek sodobne knjižnice Bibliotheca Alexandrina, Egypt,  





Prihodnost splošnih knjižnic 

• Knjižnice so ohranile civilizacijo. 

 

 

 

 

 

 

 

• Dostopnost gradiva, demokratizacija. Nekoč elite, danes dostopnost za vse. 

 



Prihodnost splošnih knjižnic 

• Knjižnice – del družbenega diskurza 

• Spreminjajo življenja posameznikov 

 



Prihodnost splošnih knjižnic 

• Knjižnica kot tretji prostor 
• Knjižnica kot generator socialnega kapitala 
• Knjižnica spreminja življenja ljudi 
• »… ali naj se knjižnice še naprej osredotočajo na knjige tako v fizičnem kot 

programskem smislu in s tem vztrajajo pri »knjižničnosti« knjižnic ali pa naj 
se odprejo za nove paradigme, ki presegajo vezanost na knjigo in knjižnice 
prevajajo v nekakšne socialno-družabne informacijske centre s poudarkom 
na druženju, internetnem dostopu, tečajih in delavnicah. Mnenja se delijo 
na tradicionalistična in novodobna; na tista, ki zagovarjajo knjižnico 
knjig, in ona, ki navijajo za knjižnico informacijskih storitev. Zdi se, da 
prevladujejo slednja.« 

A. Č. Vogrinčič: Knjižnice danes, knjižnice jutri, 95-107 Knjižnica, 56 (2012) 4 
 
 



IFLA – poročilo o trendih 

• Trend 1: nove tehnologije hkrati širijo in omejujejo dostop do 
informacij 

• Trend 2: Online izobraževanje demokratizira globalno učenje 

• Trend 3: redefinicije meje med zasebnostjo in zaščito podatkov 

• Trend 4: hiperpovezana skupnost sliši in širi nove glasove in skupine 

• Trend 5: globalno informacijsko okolje bodo spremenile nove 
tehnologije. 



 
 
Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: Strategija 
razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013 – 2020 

• Stabilno financiranje in učinkovita knjižnica: med drugim merjenje in 
prikazovanje kulturnih, ekonomskih in socialnih učinkov in vplivov na okolje 

• Nadgradnja obstoječih in razvoj novih storitev 

• Usposobljenost in znanje knjižničarjev: kompetentni zaposleni v družbi znanja, 
pretok znanja 

• Knjižnica kot aktivni dejavnik v družbenem okolju 

 



Predvidevanje sprememb 

Thomas Frey – Začetki sprememb 

(http://www.davinciinstitute.com/papers/the-future-of-libraries) 
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Predvidevanja 

• Komunikacijski sistemi se ves čas spreminjajo 

1844 izum telegrafa, 1876 izum telefona, 1896 radio, 1935 faks, 1939 
televizor, 1947 tranzistor, 1974 Altair 8800, 1989 svetovno omrežje, 
1990 online iskalna orodja, 1996 google,  2002 iPod 

• Današnjo tehnologijo bo zamenjala nova 

• Iskalna strategija bo postala bolj zapletena 



Predvidevanja 

• Pomanjkanje časa vpliva na življenjski stil in potrebe 

• Tranzicija v verbalno družbo, pismenost bo morda upadala 

• Globalna informatizacija: migranti v 50 državah predstavljajo 15 % 
populacije; socialne in politične spremembe, poznavanje drugih kultur 
je ključno za globalno družbo 

• Globalni sistemi 

• Tranzicija od ekonomije produktov k ekonomiji doživetij 

• Od informacijskih do kulturnih centrov 



Odgovor? 

• Ovrednotiti knjižnična doživetja 

• Storitve za spoznavanje in uporabo novih tehnologij za pridobivanje 
informacij 

• Ohranjanje spomina skupnosti 

• Ustvarjalna raba prostorov 
(Thomas Frey: The Future Of Libraries: Beginning The Great Transformation, August 6, 2015. 

http://www.davinciinstitute.com/papers/the-future-of-libraries) 
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Zaključek 

• Prilagajanje 

• Ugotavljanje trendov (življenjski stil uporabnikov, nova tehnologija, 
globalizacija, kultura, nove potrebe) 

• Znanje: Knjižničar vrednoti, posreduje informacije, uči in odpira nove 
svetove 

• Zbirke oblikujemo za uporabnike 

• Vizionarstvo 

• Odpiranje svetu: od majhnosti do veličine v znanju, delovanju in etiki 




