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ALI ŽE VEMO, KAJ VSE 

NAM PRINAŠAJO  

E-KNJIGE? 



VSEBINA 

 Uvodna predavanja 

 Predstavitev po celinah 

 Iflina načela za e-izposojo 

 Uporaba načel v praksi 

 Zagotavljanje dostopa do e-knjig 
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UVODNA  

PREDAVANJA 

Tema: Prihodnost e-knjig (modeli izposoje e-knjig, 

avtorska pravica in druga vprašanja)  

GERALD LEITNER (Predsednik Sekcije za vodenje 

knjižničarskih združenj) 

Pravica do e-branja: knjižnice zagotavljajo dostop do 

informacij, vsebin, kulture; e-okolje ponuja izzive in 

nove možnosti; nejasna pravna podlaga povzroča 

negotovost 
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ZASP 

 Izčrpanje pravice do distribuiranja (43. člen) 
(Exhaustion of distribution rights) 

Po nakupu ima knjižnica pravico do izposoje  

za fizično gradivo. 

 Publikacije na spletu: založniki zagovarjajo trditev, da 

je e-izposoja storitev, kjer ta  izjema ne velja in velja 

izključna pravica nosilca avtorske pravice za dajanje 

na voljo javnosti 
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EBLIDA 

 Komisija EU mora zagotoviti jasne pravne 

okvire, ki bodo knjižnicam omogočali nakup in 

izposojo e-knjig z ustreznim nadomestilom za 

avtorje in druge nosilce avtorskih pravic 

 

 Knjižnice imajo še naprej možnost razvoja 

knjižničnih zbirk in novih storitev za vse 

prebivalce EU 
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RAZVOJ E-TRGA 

 

DAN MOUNT (Civic Agenda) 

 Od avtorja do bralca: vmesni členi prevzemajo 

tveganje in prednosti 

 Zaščita: glasbeni veletrgovci že brez DRM 

zaščite 

 2012: Macmillan - e-knjige brez DRM zaščite 

 Plačljive vsebine na enem mestu (Spotify, 

Netflix) 

 Možnost tudi za e-knjige? 
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RAZVOJ E-TRGA 

 

Ys Chi (International Publishers 

Association) 

 E-knjige cenejše ali dražje kot tiskane 

 Uporaba e-knjig: hitro raste 
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PREGLED  

PO CELINAH/1 

 Evropska unija: 

KLAUS-PETER BÖTTGER (European Bureau of 

Library Information and Documentation Associations 

(EBLIDA)) 

 Kampanja za e-knjige (2012) 

 Davek na dodano vrednost – višji kot za tiskane 

knjige 

 Podatki po posameznih državah v EU 
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PREGLED  

PO CELINAH/2 
AVSTRALIJA: 

Book Industry Strategy Council principles and progress 

MARGARET ALLEN (State Library of Western Australia) 

 Visoko šolstvo: e-revije in e-knjige dobro uveljavljene 

 1500 splošnih knjižnic – 67 % izposoja e-knjig 

 V naslednjih dveh letih: 98 % (od vseh, ki so odgovorile na 

vprašalnik) 

 E-knjige so se začele pojavljati v šolskih in specialnih (vladnih) 

knjižnicah 

 Omejitve v splošnih knjižnicah: proračun, tehnologija, 

licenciranje, vsebine – še vedno samo 5 % vseh izposoj, e-

knjige za bralnik Kindle niso dostopne 
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PREGLED  

PO CELINAH/3 
ZDA/Kanada: 

Issues with big six publishers  

KEITH MICHAEL FIELS (American Library Association) 

 Šest velikih založnikov (nekateri ne omogočajo nakupa 

vsakega naslova) 

 OverDrive – 99 % knjižničnega trga 

 Pomanjkanje e-vsebin 

 Licenciranje                     lastništvo 

 Vmesniki – nerodni za uporabo 
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PREGLED  

PO CELINAH/4 

Južna Amerika, Afrika: 

 manj dostopnih naslovov 

Azija:  

KENNY CHAN (Resource Management, 

National Library Board, Singapore) 
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IFLINA NAČELA ZA 

 E-IZPOSOJO 

PAUL WHITNEY (Vancouver, British Columbia, 

Canada) 

 pravice knjižnic: nakup komercialno 

dostopnih e-knjig brez embarga; nacionalna 

zakonodaja mora zagotoviti dostop pod 

razumnimi pogoji  

 razpoložljivost (pogoji): razumni pogoji in 

cena (transparentni pogoji dostopa in 

predvidljivi stroški) 
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IFLINA NAČELA ZA 

 E-IZPOSOJO... 

 izjeme za knjižnice: enako kot pri fizičnem gradivu 

(pravica do kopiranja dela knjige, shranjevanje v 

drugem formatu za potrebe ohranjanja, možnost 

začasne kopije za medknjižnično izposojo, formati za 

uporabnike s posebnimi potrebami, brez zaščite za 

uporabo brez kršitev) 

 nevtralne platforme za dostop: platforme na podlagi 

standardov za dostop (možnost vključevanja v 

knjižnične sisteme, knjižnične kataloge in možnost 

uporabe v različnih platformah, bralnikih itn.) 
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IFLINA NAČELA ZA 

 E-IZPOSOJO... 

 trajno ohranjanje: zagotoviti moramo 

strategije za trajno ohranjanje e-knjig v 

knjižnicah (na dostop ne sme vplivati obstoj 

založnika; zagotoviti skupen razvoj arhivskih 

podatkovnih zbirk s strani založnikov in 

knjižnic, zakonske rešitve za obvezni izvod) 

 zaščita in varovanje zasebnosti uporabnikov  
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UPORABA NAČEL  

V PRAKSI/1 

Švedska, Norveška, Kanada, Singapur: 

 Široka uporaba e-knjig 

 Številne organizacije za kolektivno 

upravljanje pravic avtorjev in založnikov 

 De Marque Québec – razvijajo storitve 

skupaj s knjižnicami 
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UPORABA NAČEL  

V PRAKSI/2 

 Readers First. A movement to improve e-book 

access and services for public library users 

around the world 

PAUL WHITNEY (Vancouver, Canada) 

 http://readersfirst.org/ 

 Uporabniku neprijazna uporaba e-knjig 

 Urejenost gradiva v knjižnici: leposlovje, strokovna 

literatura  

 Urejenost digitalne zbirke (določa dobavitelj) 

 Dostop: različne naprave 
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ZAGOTAVLJANJE  

DOSTOPA 

Delavnica: 

 Ali so načela koristna? 

 Kdo so naši zavezniki? 

   (avtorji, založniki, uporabniki, zveze potrošnikov, 

vlada in njeni organi itn.) 

 Katero strategijo bi uporabili? 

   (izmenjava informacij na nacionalnem in 

mednarodnem nivoju, vzpostavitev odnosa 

zaupanja, vzajemno izobraževanje) 
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 Odprta vprašanja/1 
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• Kdo določa nabavno politiko knjižnic? 

• Lastništvo: platforma, vsebina?  

  (datoteka, dostop, infrastruktura) 

• Arhiviranje nacionalne kulturne  

  dediščine (meje) 

•  E-knjiga       e-vsebina 
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 Odprta vprašanja/2 
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• Nakup: paket (tudi storitve, ki jih  

   knjižnice že imamo, npr. iskalno  

   orodje) 

•  Princip teritorija pri prodaji knjig, pri  

   izposoji (online dostopno: izposoja iz  

   druge države) 

•  E-knjiga: izdelek ali storitev? 

•  Darovi: pri e-knjigah ne obstajajo? 
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CENTER ZA PRIDOBIVANJE, 

OBDELAVO, DIGITALIZACIJO 

 IN RESTAVRIRANJE GRADIVA V 

SINGAPURJU   
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Storitve  

 

 Nacionalna knjižnica 

 

 

 Vse splošne knjižnice 
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Osnovni podatki 

 Ustanovljen leta 1997 

 7.031 m2 

 Nabava 

 Oprema 

 Obdelava 

 Dostop 

 Digitalizacija 

 Ohranjanje in zaščita 
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Vrste gradiva 

 

 

 Fizične publikacije 

 

 

 Spletne publikacije 
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Statistični podatki 

 1.033.440 dostavljenih izvodov  

 Pogodba s pošto 

 Uporabniki vračajo gradivo v katerokoli 

knjižnico 

 Več kot devet milijonov izvodov letno pošta  

vrne iz knjižnice v knjižnico 
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Izboljšave/1 

Projekti za izboljšanje sistema: 

 Delo po celicah (ne več tekoči trak) 

 126 % boljša učinkovitost 

 Obdelava knjige 6.5 dni (prej 11.8) 

 Razvoj nove nalepke (cenejša za 85 %) 

 RFID (9 % cenejše za AV in 40 % cenejše za 

knjige) 
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Izboljšave/2 

 Dobavitelji (po vsem svetu) 

 Višji popusti (angleške knjige: 27,5 % - prej 

12 %) 

 Boljši čas dobave (90 % gradiva v 12 do 18 

delovnih dneh – prej 70 % v 4 do 8 tednih) 

 Manjše število dobaviteljev – boljša 

uspešnost in učinkovitost pri upravljanju 

(namesto 400 zdaj 16) 
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Izboljšave/3 

 Stalne analize 

 Povezovanje podatkov za boljšo učinkovitost 

 Povezovanje nacionalnega arhiva in 

nacionalne knjižnice (trenutno morajo 

uporabniki iskati na dveh mestih) 

 Uporaba Resource Description and Access 

(RDA) od 1. aprila 2013 
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