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Zadeva: Odziv Združenja splošnih knjižnic na predlog Zbornice knjižnih založnikov in 

knjigotržcev o nujnih ukrepih za preživetje slovenskega knjižnega založništva in 

knjigotrštva  

 

Spoštovani 

 

S strani Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev (ZKZK)  je bil 3. 4. 2020 na Ministrstvo 

za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo poslan dopis s predlogi nujnih ukrepov za preživetje slovenskega 

knjižnega založništva in knjigotrštva. Med temi predlogi je tudi »odkup redne založniške 

produkcije po skandinavsko/norveškem modelu«. S tem predlogom s strani ZKZK v splošnih 

knjižnicah nismo bili seznanjeni, informacijo o njem smo prejeli posredno oziroma smo poziv 

prebrali na spletni strani ZKZK 

https://www.gzs.si/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigotrzcev/Novice/ArticleId/75113/3p

-predlagamo-pisemo-pozivamo 

 

Založniki državi predlagajo interventni odkup knjižne produkcije, in sicer: 

- takojšnji odkup knjižnih naslovov iz obstoječega založniškega programa, namenjenih 

ogroženim družbenim skupinam in šolskim knjižnicam; 

- postopni odkup novo izdanih knjižnih naslovov v obdobju marec 2020 - maj 2020, 

namenjenih splošnim in šolskim knjižnicam, predvidoma 1.200 naslovov po 

dodatnih 250 izvodov vsakega, z možnostjo podaljšanja odkupa do konca leta 2020 

 

V splošnih knjižnicah smo bili nemalo začudeni nad takšnim predlogom in tudi nad tem, da se 

pred njegovim oblikovanjem ni nihče posvetoval s knjižničarji, prav tako nas o predlogu 

takrat, ko je bil posredovan na izbrane naslove, ni nihče obvestil.   

Nesprejemljivo je spregledati in obiti strokovno javnost, ki gradi in oblikuje knjižnično zbirko 

na podlagi svojih specifičnih strokovnih znanj in dokumentov, raziskav in analiz ter s stališča 
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»proizvajalca«  knjižne produkcije predlagati » interventni odkup in dodeljevanje« knjig v 

knjižnice brez njihovega soglasja oziroma sodelovanja. 

Knjižnična zbirka namreč uresničuje poslanstvo splošne knjižnice in za njeno oblikovanje 

obstajajo strokovni kriteriji, ki jih določajo zakonski in podzakonski akti - Zakon o 

knjižničarstvu in Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe -  ter 

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice. Nabavno politiko knjižnica oblikuje z 

dokumentom nabavne politike, katerega podlaga je analiza okolja in uporabnikov knjižnice, 

stanje knjižnične zbirke, poslanstvo in vizija knjižnice, itd. Bistvo poslovanja  knjižnice je 

njena knjižnična zbirka. 

Knjižnica ni skladišče knjig, ki so tam zato, ker so pač knjige. 

 

Zato v nobenem primeru predlog o interventnem odkupu knjižne produkcije za splošne 

knjižnice ni sprejemljiv oziroma tako rekoč prezre poslanstvo knjižnic glede na zgoraj naštete 

podlage knjižničarske stroke pri oblikovanju knjižnične zbirke. 

V splošnih knjižnicah bomo zato nabavo knjižničnega gradiva v katerih koli razmerah izvajali 

tako, kot nam narekuje stroka, ob prizadevanju, z izborom knjižnih naslovov zadovoljiti vse 

ciljne skupine uporabnikov. Od naših partnerjev s področja knjižne verige pa pričakujemo 

spoštovanje in upoštevanje našega poslanstva.  

Zavedamo pa se, da je v tem času založništvo na hudi preizkušnji in upamo, da bodo 

ministrstva priskočila na pomoč na drugačen način, saj bi moralo biti tako založništvo kot 

knjižničarstvo zaradi  svojega poslanstva in pomena v širšem družbenem interesu. 

 

S spoštovanjem 

 

V imenu splošnih knjižnic 

Vesna Horžen 

Predsednica Združenja splošnih knjižnic 

 

 

 

  

 

 

 

 


