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Predlog Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti 
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Spoštovani, 

 
 
navedeni predlog smo skrbno preučili in ugotovili, da ponižuje knjižnično stroko in knjižničarje, še 
posebej strokovne delavce v splošnih knjižnicah. Predlogu nasprotujemo, ker ne odpravlja razlik med 
profili zaposlenih v knjižnicah, marveč jih poglablja, in ker očitno teží k podcenjevanju in 
razvrednotenju osnovne dejavnosti splošnih knjižnic: izposoje. Prav tu dela občutna večina 
slovenskih knjižničarjev. 
 

V obrazložitvi smo zasledili, da bo novi pravilnik pripomogel h kompetencam delavcev, 
kakovosti ter učinkovitosti njihovega dela kot predpogoja za kakovostno in učinkovito izvajanje 
javnega servisa, ki mu pravimo knjižnična dejavnost. Po našem prepričanju bo učinek povsem 
nasproten: pravilnik deluje nestimulativno in zapostavlja mladi kader v knjižnicah. Ravno ta kader, od 
katerega se pričakujeta fleksibilnost in kreativnost, bo našo dejavnost peljal naprej.  

 
Predlog diskriminira, ker ne omogoča enakih ali vsaj čimbolj izenačenih pogojev 

napredovanja. Nesprejemljivo je 'povečevanje' službene dobe (potrebnih delovnih izkušenj) kot 
osnovnega pogoja za napredovanje, zlasti v kontekstu štetja let od dneva opravljenega strokovnega 
izpita. To bo drastično upočasnilo napredovanja, predvsem mlajših strokovnih delavcev. Ne gre za nič 
drugega kot neprimeren poskus varčevanja pri plačah. Zelo so precenjene tudi objave. Te imajo in 
morajo imeti svojo vrednost in so potreben segment osebne in strokovne nadgradnje v naši stroki, 
vendar velika večina knjižničarjev iz splošnih knjižnic nima možnosti objavljanja svojih prispevkov. Po 
novem se celo ne predvideva vrednotenja člankov in prispevkov v lokalnih glasilih. 
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Namesto da bi pravilnik knjižničarje pri napredovanjih v strokovne nazive približal ostalim 
sferam (npr. zaposlenim v muzejih, vzgoji in izobraževanju ipd.), jih postavlja v izrazito neenakovreden 
položaj. Še posebej bo prizadel knjižničarje z najnižjimi plačami, ki bodo po novih merilih zelo težko 
napredovali. Točke bo lahko uveljavljala le privilegirana manjšina. Če kateri, potem bo ta pravilnik 
takoj po sprejetju zrel za ustavno presojo! 

 
Žal se izključuje tudi celoten sklop »DEJAVNOST«, ki je veljal še v zadnji verziji Navodil za 

ocenjevanje (04. 12. 2015). V tem sklopu so obravnavani in vrednoteni »zbiranje, obdelovanje, 
hranjenje, izposoja knjižničnega gradiva in dostop do virov« ter druge pomembne vsebine, ki se 
nanašajo na osnovno dejavnost in delo z uporabniki. 
 

Ne moremo se znebiti občutka, da je predlagatelj pripravil predpis brez obsežnih in 
poglobljenih analiz in strokovnih argumentov. Sprememba s strokovnega vidika ni utemeljena niti 
potrebna, saj ne prinaša nobenih novih kvalitet in standardov, ki jih že obstoječa ureditev ne bi 
zagotavljala. Povzročila bo zgolj škodo – ne samo knjižnični dejavnosti, ampak tudi okolju, v katerem 
ta deluje. 

 
Konkretnejše pripombe zaradi boljše preglednosti podajamo v rdečem in prečrtanem besedilu 

obravnavanega dokumenta (prilogi št. 1 in 2).   
 
Pristojne pozivamo, da projekt takoj umaknejo. Če se bo v bodoče pristopilo k pripravi 

novega gradiva, je treba nujno pritegniti tako zaposlene v knjižnicah kot druge ustrezno usposobljene 
strokovnjake. Le tedaj bo izdelek kakovostnejši.  

 
V upanju, da bomo skupaj izborili več in boljše za slovenske knjižničarje, ki svoj odločen glas 

PROTI predlogu jasno izražajo tudi s podpisi (priloga št. 3), vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 

Celje – Ljubljana, 17. maja 2016. 
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