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Lyon
• Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge
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v mestni knjižnici
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Predkonferenca

Sekcija za vodenje bibliotekarskih društev  (MLAS - Section Management of Library 

Associations)  pri IFLI

v sodelovanju s programom Razvoj močnih bibliotekarskih društev (BSLA - Building Strong 
Library Associations)

Predkonferenca

Kako močno je vaše bibliotekarsko društvo? Zagovorništvo v akciji

13. – 14. avgust 2014, v  Bibliothèque municipale de Lyon

Udeleženci: 

• 32  predstavnikov bibliotekarskih društev  (iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike in 
Združenih držav Amerike)

• iz Slovenije: 

– Irena Sešek, podpredsednica 

– Tjaša Mrgole Jukič, predsednica SO

– Branka Kerec, predsednica DBM 
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• Who is here today?

Please tell us:

• Your name

• Who you represent – your library association

• And… your favourite food… 

But first of  all…



Način dela

Načela zagovorništva

- Kaj je zagovorništvo

- Vloga zagovorništva

- Načrt zagovorništva

Praktični del

- primeri dobrih praks  

(Francija, Avstrija, Švedska, Kenija, Urugvaj)

- izmenjava idej, mnenj, izkušenj… 

(manjše/večje delovne skupine, intervjuji…)

Gerald Leitner (MLAS)

Gillian Hallam (BLAS)
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Cilji predkonference

• promocija nacionalnega zagovorništva kot pomembnega orodja za doseganje 
pozitivnih sprememb v okolju za knjižnice; 

• iskanje rešitev za izzive in nove priložnosti v digitalnem okolju; 

• večje razumevanje Iflinih prizadevanj na področju zagovorništva  

in razumevanje odnosa med nacionalnim in mednarodnim zagovorništvom;

• razvoj posameznih spretnosti 

in strategij v zagovorništvu

DBM 22.1.2015
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Zagovorništvo

Je aktivnost, s katero dosežemo pozitivne spremembe v okolju (action for change).

Je prepričevanje in vplivanje tako na čustva kot na razum posameznika / skupine.

Ni lobiranje in ni marketing – to sta le dejavnosti, ki ju zagovorništvo uporablja.

Komu je namenjeno:

- strokovni javnosti  (ožji znotraj društev in širši)

- širši javnosti  (pri odločevalcih za različne spremembe)

Najprej in najmočneje razvito v ZDA :

- javno financiranje ne zadošča za delovanje, donacije so zelo odvisne od 
zagovornikov

- 1883-1929 s pomočjo donacija A. Carnegija ustanovljenih kar 1689 knjižnic

- kljub stabilnejšemu financiranju v manjši meri tudi evropske knjižnice 
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Zagovorniki so posamezniki ali skupine, 

ki so aktivni v lokalni (regionalni / nacionalni) skupnosti in 

ki  verjamejo v pomembnost knjižnic za skupnost in v vseživljenjsko izobraževanje:

- politiki  (funkcionarji),

- zvezdniki, 

(športniki, glasbeniki, igralci, literati ….)

- knjižničarji in študentje bibliotekarstva,

- uporabniki,

- potencialni uporabniki (prebivalci lokalnih skupnosti),

- prijatelji knjižnic,

- člani knjižničnih in strokovnih svetov,

- partnerji knjižnic,

- vodje drugih organizacij,

- ...
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Kako?

Jasna ideja, njena pozitivna promocija, na nacionalni ravni (z upoštevanjem 
regionalnega) in na mednarodni (IFLA).

V Sloveniji

- mednarodna kampanja EBLIDE za Pravico do e-branja, 

- priročnik Zagovorništvo v knjižnici : kako pridobiti in obdržati podporo knjižnici, 

- stenski koledar s fotografijami  in izjavami javnih osebnosti v različnih knjižnicah

- Zagovorniki knjižnic (DVD)…
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Zakaj?

- izboljša razumevanje vloge knjižnic v družbi

- želimo doseči pozitivne spremembe 

- utrditi verodostojnost 

- povečati pomen naše dejavnosti, kjer je to potrebno

- ker doseže širšo javnost

- okolje je  konkurenčno in ga druga združenja uporabljajo  - si res lahko privoščimo, 
da ga mi ne?

- nam pomaga pri načrtovanju prihodnosti.

Ključni elementi za uspešno zagovorništvo:

- naravnanost k ukrepanju, 

- načrtovanje (akcijski plan), 

- trajanje (proces),  ter 

- evalviranje in modificiranje (oz. preoblikovanje). 
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Akcijski načrt

1. CILJI 

jasno opredeljeni, 

merljivi, 

dosegljivi (realni, glede na stanje), 

časovno določeni.

2. STRATEGIJA 

metode za dosego cilja, 

delovni načrt, 

komunikacijski načrt, 

odgovornosti.

3. AKCIJA

dejanja in implementacija. 
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Pri oblikovanju cilja se moramo vprašati:

KAJ so prednosti, slabosti, pasti, možnosti?  
(kritičnost)
KDO je ključen za dosego cilja? 
KOLIKO bo stalo?   (proračun)
KDO je odgovoren? (osebe!)
KDAJ se bo zgodilo? (časovnica)
KAKŠNO je tveganje? 



Delavnica:

Slovenske VK potrebujejo več sredstev za N e-virov

CILJ:  10% več sredstev

pristojno ministrstvo

naslednji proračun 

boljši uspeh študentov, lažje delo prof., večje sodelovanje, zmanjšati beg 

možganov

STRATEGIJA: 

-delovni načrt: 

srečanje in pogovori z vsemi deležniki, 

časovna opredelitev, odgovornosti

-komunikacijski načrt (kdo s kom, kdaj, 

kdo bo poskrbel za vabilo…)

AKCIJA:           

DBM 22.1.2015
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Delavnica:

Delo bibliotekarskih  društev v državah (Švica, Gana Hrvaška)
Kratki intervjuji (Marian Koren)

Pomembne ugotovitve :  tradicija, razvoj, velikost države…
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Mednarodno sodelovanje društev – močnejši skupaj

Švedsko (Kristina Tovote) in Kenijsko bibliotekarsko društvo (dr. Tanui arap Tirong) 

Da bi bili močni še močnejši, potrebujemo na vseh nivojih ZAGOVORNIŠTVO!

DBM 22.1.2015 18



19



Sekcija za vodenje knjižničarskih združenj

 ena od 43 Iflinih sekcij

 podpira interese in prizadevanja vseh knjižničarskih združenj

 spodbuja razvoj sposobnosti vodenja

 skrbi za izmenjavo izkušenj

 izdaja publikacije

 organizira delavnice in seminarje

 podpira Ifline temeljne programe

 zagovarja promocijo in razvoj uspešnih praks v knjižnicah in 

knjižničarskih združenjih po vsem svetu
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Srečanje predstavnikov 

društev, Lyon 2014
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Poročila o:

 IFLA International Leaders Programme 2012-2014 (12 predstavnikov, dveletni 

program)

 reviziji dokumenta eLending Background Paper (izboljšanje na področju izposoje e-

knjig po svetu)

 sodelovanju na zasedanjih World Intellectual Property Organization – WIPO

 promociji dokumenta IFLA Trend Report (prevodi, diskusije na konferencah,…)
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80. konferenca IFLA – kongresni center
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http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80.html
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Posterska sekcija   (211, 4 SI)

https://www.flickr.com/photos/ifla/sets/72157646611993082/
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Lyonska deklaracija (http://www.lyondeclaration.org/) 
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O deklaraciji
- Priprava osnutka: IFLA in strateški partnerji (januar - maj 2014)

- Namen: 
- dokument zagovorništva, ki bo pozitivno vplival na pripravo razvojnega 

programa Združenih narodov (ZN) po letu 2015 (sedaj poteka akcija „zadnjih 
500 dni za izpolnitev razvojnih ciljev tisočletja“ (iz 2000));

- da bi vse članice ZN zagotovile vsakemu državljanu dostop do informacij in mu 
omogočile njihovo razumevanje, uporabo in izmenjavo;

- Sprejeta 18. 8. 2014  na kongresu IFLA, Lyon (Francija)
- Do danes 499 podpisnikov (tudi ZBDS)
- Prevod v 15 jezikov

- Kaj sledi:
- deklaracija bo služila kot osnova zagovorništva v obdobju  od septembra 2014 

do septembra 2015;
- IFLA bo skupaj s podpisniki pripravila različne dogodke za prepoznavnost 

deklaracije na mednarodnem, nacionalnem in lokalnem nivoju.
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Načela

Deklaracija jasno določa, da dostop do informacij podpira razvoj s spodbujanjem ljudi, 
tako da le-ti: 

• uveljavljajo svoje državljanske, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice; 

• se učijo in uporabljajo nove spretnosti; 

• se odločajo in sodelujejo v aktivni in angažirani civilni družbi;

• za razvojne izzive ustvarjajo rešitve, ki temeljijo na skupnosti;  

• zagotavljajo odgovornost, preglednost, dobro upravljanje in opolnomočenje; 

• spremljajo, merijo in ocenjujejo napredek pri javnih in zasebnih naporih za 
trajnostni razvoj. 
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Deklaracija/1

Podpisniki smo prepoznali, da:

• je revščina večdimenzionalna, napredek pri izkoreninjanju revščine pa povezan s 
trajnostnim razvojem na različnih področjih; 

• mora trajnostni razvoj potekati v okviru, ki temelji na človekovih pravicah;

• je večji dostop do informacij in znanja, podprt s splošno pismenostjo, pomemben 
steber trajnostnega razvoja.  Večja razpoložljivost visoko kakovostnih informacij in 
podatkov ter vključenost  skupnosti pri njihovem ustvarjanju bo zagotovila 
popolnejšo in preglednejšo razdelitev sredstev; 
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Deklaracija/2

• imajo informacijski posredniki (knjižnice, arhivi, organizacije civilne družbe, 
voditelji in mediji) sposobnosti in sredstva, da pomagajo vladam, ustanovam in 
posameznikom pri komunikaciji, organizaciji, strukturi in razumevanju podatkov; 

• se lahko izboljšanje informacijske in komunikacijske tehnologije uporabi za širjenje 
komunikacij, pospeševanje izvajanja storitev in zagotavljanje dostopa do osnovnih 
informacij, predvsem v oddaljenih skupnostih.  Knjižnice in drugi informacijski 
posredniki lahko uporabljajo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo za 
premostitev vrzeli med nacionalnimi politikami in njihovo lokalno uporabo v korist 
razvoja vseh skupnosti; 

• Podpisani pozivamo vse države članice ZN, da priznajo, da so dostop do informacij 
in veščine za njihovo učinkovito uporabo potrebni za trajnostni razvoj,  ter da 
zagotovijo, da bo to vključeno tudi v razvojni program po letu 2015.
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Hvala za pozornost!
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