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Ljubljana, 12. 3. 2012 

Spoštovani, 

pomlad in poletje sta tista letna časa, ki po izkušnjah preteklega leta prineseta s seboj 

spremembe naše zakonodaje. Ta je glede na izkušnje lanskega poletja obravnavana po 

hitrem postopku in običajno brez ustreznega dialoga s strokovno javnostjo. Pri tem je za nas 

pomembno, da so v ta dialog vključeni prav vsi predstavniki strokovne javnosti, saj so le tako 

zastopani najširši interesi in dobrobit stroke in njenega razvoja.  

Predčasne volitve so zaustavile leta 2011 v proceduro vložen predlog sprememb Zakona o 

knjižničarstvu. Pričakujemo lahko, da se bodo aktivnosti ponovno pričele prav v teh mesecih, 

ko so vzpostavljeni vsi pogoji za delovanje vlade in delovnih teles.  

ZBDS je v lanskem poletju posredoval vrsto mnenj in stališč, s katerimi je utemeljeval 

potrebnost drugačnega dialoga pri sprejemanju zakonskih sprememb, prav tako pa so 

gostujoči predavatelji na lanskem strokovnem posvetovanju ZBDS opozorili na vrsto 

problemov, ki jih imamo v stroki zaradi neuresničevanja zakonskih določil. Prav tako se je pri 

uresničevanju zakonskih določil izpostavil problem sodelovanja med posameznimi resorji in 

morda imamo sedaj, ko smo prvič v vseh teh letih naše države, vsi knjižničarji združeni v 

enem ministrstvu, več možnosti, da zagotovimo enotnost poklica in stroke.  

Vljudno vas prosimo, da nam do 25. marca 2012 sporočite po elektronski pošti 

info@zbds.zveza.si vaša pisna stališča o tistih predlogih sprememb zakona o 

knjižničarstvu, ki so bila v razpravi v lanskem poletju. Kljub temu, da ste to že naredili v 

preteklem letu, vas sedaj ponovno prosimo za sodelovanje in vaše mnenje, saj želimo tudi 

preveriti, ali je stališče o določenih predlogih še vedno takšno, kot je bilo v preteklem 

obdobju.  

Ob tem pa vas prosimo, da nam vaše stališče posredujete tudi o preostalih členih Zakona 

o knjižničarstvu in z njim povezanih pravilnikih, uredbah in drugih aktih. Pri tem so vam 

lahko v pomoč prispevki predavateljev, zbrani v zborniku strokovnega posvetovanja ZBDS 

2011. Vaše pisno mnenje pričakujemo do 25. aprila 2012 na elektronski naslov  

info@zbds.zveza.si.  

Verjamemo, da so spremembe gonilo razvoja in da so nujne pri uresničevanju poslanstva 

naše javne službe in zato želimo, da so te spremembe sprejete v strokovnem dialogu, ob 

tem pa se bomo potrudili, da v spremembah ne bomo videli samo negativno, ampak tudi 

pozitivno za razvoj naše stroke.  

mag. Sabina Fras Popović 

predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 

 

mailto:info@zbds.zveza.si
mailto:info@zbds.zveza.si

