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Pripomba k osnutku 
 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu 
 

 
 

Gospod minister, 
 

naša pripomba se nanaša na 7., 8. in 20. člen osnutka. Ne strinjamo se s črtanjem 42. in 
43. člena sedaj veljavnega zakona in s prenehanjem veljavnosti Pravilnika o izdaji 
dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 107/2008). 
 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
 

Za dovoljenje za vzajemno katalogizacijo morajo strokovni delavci knjižnic opraviti 
bibliotekarski izpit in dodatna usposabljanja s področja vzajemne katalogizacije, vključno s 
preizkusom znanja. Dovoljenje izda knjižnično–informacijski servis v soglasju z nacionalno 
knjižnico. 
 

Predlagatelj v uvodu navaja, da: 
 

 se je v letu 2012 pričel prehod knjižnic na novo platformo orodja za katalogizacijo 
(COBISS3/Katalogizacija), ki prinaša bistveno spremembo koncepta vzajemne 
katalogizacije in novo kategorizacijo dovoljenj za vzajemno katalogizacijo z 
obveznim preizkusom znanja; 
 



 je z vidika učinkovitosti bibliografske obdelave smotrna čimvečja centralizacija 
katalogizacije, saj predstavlja številne prednosti: zmanjševanje števila 
katalogizatorjev, večjo pretočnost procesov, bolj enotno strokovno obdelavo in 
boljši nadzor nad kakovostjo. 
 

 
Ti trditvi sta zavajajoči. Gre le za uvedbo sodobnejše programske opreme in ne za 

temeljito prenovo katalogizacijskih pravil. Ker so strokovni delavci že morali ustrezno znanje 
in usposobljenost za katalogizacijo izkazati na strokovnem izpitu in dodatnih izobraževanjih 
za različne privilegije v sistemu COBISS, je zahteva po ponovnem preizkusu usposobljenosti 
neupravičena in neutemeljena. Knjižnično–informacijski servis želi s pomočjo predlagatelja 
ponovno uveljaviti svoj interes oziroma uzakoniti mehanizme, na podlagi katerih bi 
imetnikom licenc lažje odvzemal pooblastila za kreiranje bibliografskih zapisov.  
 

To možnost mu je namreč že odvzelo Ustavno sodišče Republike Slovenije z 
odločbo U-I-260/09-18 z dne 13.01.2011. S črtanjem zgoraj navedenih členov in 
prenehanjem veljavnosti Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo bodo tako 
zgolj ogrožena delovna mesta strokovnih delavcev knjižnic, proces dela pa moten.  

 
Knjižnice so javne institucije, ustanovljene za potrebe celotnega prebivalstva. Zato je 

takšna ocenjevalna in kaznovalna politika na področju vzajemne katalogizacije povsem 
odveč. Še posebej zavajajoče pa je povezovanje zmanjšanja števila katalogizatorjev s 
povečanjem kvalitete zapisov. Centralizacija zanika specifike lokalnega okolja, v katerem 
in za katero skušajo – že po definiciji zelo raznovrstne – knjižnice delovati v čimvečji možni 
meri. 

 
Prepričani smo, da centralizacija zmanjšuje tudi manevrski prostor tistega dela 

katalogizacije, ki se ukvarja z vsebino gradiva in je ključen za uspešnost iskalnih strategij 
uporabnikov. V imenu odličnosti, ki jo obljublja centralna katalogizacija, se bo kakovost 
knjižnične ponudbe poslabšala. Največjo škodo pa bodo utrpeli uporabniki, zaradi 
katerih knjižnice sploh obstajajo! 
 

 
 

S spoštovanjem. 
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