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PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA



Družbena korist, družbena odgovornost - poslanstvo knjižnic

- pomen splošne knjižnice v današnjem času,

- ali v času krize pomen knjižnice slabi ali se celo krepi? 

- ali knjižnice vplivajo na kvaliteto življenja posameznika in družbe?

- ali vrednost knjižnice sploh lahko merimo z ekonomskimi kategorijami?

- kako prepričati odločevalce (politiko) in kako argumentirati, da je vlaganje 

v knjižnice naložba?

- koliko so torej knjižnice javni interes in javno dobro?



Knjižnice:

- najbolj odprti in najbolj dostopni prostori – tudi najbolj uporabljani

- osnovna kulturna infrastruktura – dostopna vsem

- poudarjeno informacijsko in socialno poslanstvo

- prostor srečevanja vseh generacij:

- vseživljenjsko izobraževanje, pridobivanje informacij, razvedrilo, kvalitetno 

preživljanje prostega časa, druženje

- tradicija – knjižnice so zaupanja vredne ustanove

- slovenske splošne knjižnice za prihodnost – strategija razvoja

KLJUB UREJENI KNJIŽNIČNI ZAKONODAJI – NI MEHANIZMA, KI BI 

ZAGOTAVLJAL  DOSLEDNO IZVAJANJE ZAKONSKIH DOLOČIL!



Slovenske splošne knjižnice v številkah

obiskovalci izposojeno gradivo

SPLOŠNE KNJIŽNICE 9.600.000 23 mil

GLEDALIŠČA 780.000 - več novih ali obnovljenih 

knjižnic

- približevanje minimalnim 

kadrovskim pogojem

- razvoj novih storitev

MUZEJI, GALERIJE 2.500.000

KINEMATOGRAFI 2.500.000

- 500.000 članov (25 % prebivalcev)

- vsak prebivalec obišče knjižnico skoraj 5 x letno

- 10.500.000 enot gradiva, 8.154 elektronskih virov; Kamra, dLib

- knjižnice uporabnikom na voljo 375.000 ur



Meritve, spremljanje kazalnikov, zadovoljstvo uporabnikov

javnomnenjska raziskava 2011: 

- knjižnice prek svojih družinskih članov uporablja veliko več občanov kot kažejo statistični podatki,

- družbena korist knjižnic ocenjena visoko, splošne knjižnice prispevajo k razvijanju bralne kulture in 

dvigu izobrazbene ravni, knjižnice omogočajo osebni kulturni razvoj in dostop do informacij, brez 

knjižnic bi bilo življenje posameznikov revnejše.



Financiranje  – v zakonodaji dobro opredeljeno

2010 2012 % Pravilnik %

OP        3.313.795 3.155.148 - 4,8 4.977.672 63,4

MK 382.880 273.139 - 28,7 406.033 67,3

last.         196.900 (D&B)       201.658 + 2,4

T          3.953.811 3.686.486 - 6,7 5.678.037 65

grad.       653.482 529.013 - 19 1.035.269 51

- 80 % - občine 

- naloge države - podpora usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti

- sofinanciranje programov, s katerimi se uresničuje poslanstvo splošnih knjižnic 

- Realnost: ne občine ne država ne izpolnjujejo svojih zakonskih obveznosti do knjižnične 

dejavnosti (primer Mariborske knjižnice):



Financiranje knjižnic – različno po statističnih območjih

EUR / prebivalca 

V zadnjih treh letih opazno zniževanje 

pogojev:

- knjižnično gradivo (prirast in zaloga)

- zastarela IKT oprema,

- kadrovska zasedba,

- ponekod še vedno neustrezni prostori



Kako prepričati javnost in financerje

Kako pasivno podporo javnosti spremeniti v aktivno?

Tako, da jim nenehno dokazujemo in dopovedujemo, da imajo od knjižnic koristi!

(prek medijev, osebno, pisno, z nenehnim obveščanjem o knjižnici po vseh kanalih (brošure, spletne 

strani…) s promocijo, posebnimi dogodki, s povezovanjem z drugimi institucijami v okolju…)

Zagovorništvo:  spremeniti odnos do knjižnic – zavedanje, da nas potrebujejo

(vodstvo in zaposleni, novinarji, posamezni uporabniki, znane osebnosti, ki imajo zgodbe, kako knjižnica 

vpliva na njihovo življenje…gl. brošuro Zagovorništvo v knjižnici, prev. Breda Karun)

Izračunajmo in predstavimo javnosti in financerjem POV (povrnitev vlaganj) za 

svojo knjižnico!

(Matična knjižnica Kamnik: POV = 4,25 EUR!)

Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic!

(Slovenske splošne knjižnice za prihodnost)



Nekaj primerov iz prakse

Darujem & berem

Kampanja v letu 2012, s katero smo želeli opozoriti na zniževanje sredstev za knjižnično gradivo in zbrati 50.000 EUR;

Oblikovali smo celostno podobo akcije, izvedli novinarsko konferenco, pridobili medijskega sponzorja, ki je tedensko spremljal in 

objavljal rezultate; 

Povabili smo zagovornike knjižnice – ambasadorje in se tudi prek njih obrnili na javnost in podjetja za donacije; 

Od 22.6. do 22.9. – zaključek spet z medijsko opaznim dogodkom (Dan Mariborske knjižnice); 

Zbrali smo 10.000 EUR, sodelovalo je okoli 20 podjetij in prek 600 posameznikov, RC Maribor Park nam je omogočil izposojo 

elektronskega gradiva ulmske knjižnice – učinek kampanje pa je bil še mnogo večji na nematerialnem področju

Dan knjižnice

Preselitev knjižnice na trg pred knjižnico – predstavitev dejavnosti, knjigoveznica na prostem, bukvarna, pravljice, 

delavnice, bibliobus, posebne zbirke, e-gradivo, digitalizacija, problemska okrogla miza (ambasadorji, predstavniki

ustanoviteljev), koncert…

Predstavitve Kamre in dLib

Županom, občinskim svetom, občanom – digitalizirane dokumente in zgodbe njihovih okolij, 

da spoznajo neposredne koristi.

(Občina Lovrenc na Pohorju – raziskovalne naloge učencev šole, Občina Duplek – grad Vurberk, gledališka dejavnost v preteklosti,

Knjižnica Tezno - TAM, Knjižnica Pekre – Oder na robu...)



Nekaj primerov iz prakse

Uvedba članarine

Medijsko odmevno, obveščanje članov in uporabnikov po vseh kanalih, podpora sveta knjižnice, jasne informacije in argumenti…

Brošura S knjižnico rastemo

Nastala s sodelovanjem zaposlenih, ki so skupaj oblikovali poslanstvo knjižnice v spremenjenih pogojih.

Izvleček pravilnika

Najpomembnejša pravila prijazno predstavljena, enotna podoba…



Kadri – največji potencial knjižnic, prostori - nujnost

Čeprav so najpomembnejši atribut knjižnic knjižničarji, in čeprav se krepi pomen digitalnih vsebin in 

komunikacij, je fizični prostor tisti, ki omogoča socializacijo, druženje generacij, kvalitetno preživljanje 

prostega časa naših uporabnikov. 

Knjižničarjem predstavlja motivacijsko okolje, v katerem lahko uresničujejo  svoje poslanstvo, kreativnost 

in inovativnost ter razvijajo uporabniško naravnane storitve!



Mariborska knjižnica v pričakovanju novih prostorov/1



Mariborska knjižnica v pričakovanju novih prostorov/2



Mariborska knjižnica v pričakovanju novih prostorov/3



Hvala za pozornost

www.mb.sik.si

Uporabljeni viri:

-Interna gradiva Mariborske knjižnice,

-Zagovorništvo v knjižnici. Kako pridobiti in 

obdržati podporo knjižnici (prev. B. Karun),

-Turjak, D.: Knjižnica – odprt prostor za vse. 

Prispevek na konferenci IRDO 2012,

-Podbrežnik Vukmir, B.: Dodana vrednost 

knjižničnih storitev. Študija primera matične 

knjižnice Kamnik, 2013,

-Gujtman, M.: Pravni, finančni in drugi okviri 

delovanja splošnih knjižnic, 2013


