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Zadeva: Financiranje nakupa e-knjig v slovenskih splošnih knjižnicah 

 

 

Spoštovana gospa ministrica, 

 

pred kratkim smo na vaš kabinet naslovili prošnjo za sestanek z vami v zvezi s portalom 

BIBLOS in financiranjem nakupa e-knjig v slovenskih splošnih knjižnicah. V teh dneh, ko 

čakamo na vaše povabilo, smo pripravili predlog za rešitev problematike, ki je nastala po 

preklicu razpisa Ministrstva za kulturo za financiranje digitalizacije slovenske knjižne 

produkcije. Naš predlog je namreč, da se sredstva, ki so bila z javnim razpisom namenjena 

informacijski podpori oddaljenega dostopa do e-knjig, z aneksom k pogodbi o sofinanciranju 

nakupa knjižničnega gradiva namenijo vsem splošnim knjižnicam za nakup e-knjig preko 

portala BIBLOS. 

 

Utemeljitev tega predloga je naslednja: 

 

- knjižnično gradivo sofinancira Ministrstvo za kulturo v skladu s 55. členom Zakona o 

knjižničarstvu. V zadnjih šestih letih se je sofinancerski delež s strani ministrstva 

zmanjšal za cca 60%, kar  pomembno vpliva na nakup in izposojo knjižničnega 

gradiva in seveda s tem posledično tudi na  bralno pismenost in bralno kulturo 

slovenskega prebivalstva; 

- splošne knjižnice, ki jih obiskujejo vse ciljne skupine prebivalcev, morajo s svojimi 

storitvami slediti razvoju in ponuditi svojim uporabnikom nove oblike knjižničnega 

gradiva. Priložnost za sodelovanje pri  razvoju novih storitev z elektronskimi knjigami 

se je pokazala, ko je založba Beletrina pričela razvijati portal BIBLOS, namenjen 

primarno e-izposoji v vseh slovenskih splošnih knjižnicah, poleg tega pa tudi e-

prodaji. Pri razvoju BIBLOS-a so knjižnice intenzivno sodelovale s svojimi znanji in 

kadri, po njegovi vzpostavitvi pa tudi s finančnimi sredstvi in s skupno katalogizacijo 

e-knjig. Portal smo razvijali v sodelovanju  z IZUMom in ga tako povezali v enotni 

knjižnični informacijski sistem COBISS, kar je še posebej pomembno, saj tako portal 

BIBLOS upošteva oz. vključuje sistem knjižnične javne službe; 

- knjižnice so poleg nove storitve, ki so jo pridobile s portalom BIBLOS in izposojo e-

knjig, prevzele tudi naloge izobraževanja in usposabljanja prebivalcev za uporabo te 

nove tehnologije. Zelo pomembno je tudi to, da ta knjižnična storitev omogoča 

uporabo slovenskih knjig tudi na daljavo, torej tistim našim rojakom, ki živijo izven 

meja RS; 



- dne 19. 1. 2014 je Združenje splošnih knjižnic zaradi vsega navedenega na Ministrstvo 

za kulturo poslalo dopis, v katerem smo poudarili, da portal BIBLOS podpiramo in 

predlagamo, da bi postal nacionalni portal, za katerega bi država prevzela tudi del 

stroškov za vzdrževanje. 

 

Glede na vse navedeno je razumljivo in logično, da slovenske splošne knjižnice portal 

BIBLOS podpiramo. Nastal je sicer v okviru zasebne iniciative in z zasebnimi zagonskimi 

sredstvi, vendar z našo strokovno pomočjo, pri čemer smo imeli knjižničarji ves čas v mislih 

rešitev, ki bo uporabna za vse knjižnice. Ob tem naj še omenimo, da so knjižnice pobudo za 

razvoj portala za izposojo e-knjig pošiljale v (založniško) javnost že nekaj zadnjih let, a se 

razen Beletrine ni odzval noben drug možni izvajalec.  

 

Smiselnost podpore portalu ste prepoznali tudi na Ministrstvu za kulturo in mu z razpisom 

poskušali nameniti tudi finančno podporo. V upanju, da je vaš namen še vedno enak, 

predlagamo, da se vsem splošnim knjižnicam nameni dodatna finančna sredstva za nakup 

knjižničnega gradiva (e-knjig) v skladu z zgoraj navedenim členom ZKnj-1 v višini sredstev, 

kolikor jih je bilo namenjenih za razpis za financiranje digitalizacije slovenske knjižne 

produkcije. 

 

V pričakovanju vašega povabila na sestanek oziroma odgovora na naš predlog vas lepo 

pozdravljamo. 

 

 

Vesna Horžen  

predsednica ZSK 

 

 

 

 

 


