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Prebujanje strokovne za(vesti): sodelovanje in soustvarjanje 

Knjižnica, naj bo to v šoli, kraju ali na univerzi, je center bogastva. Bogastva, ki se ga 

knjižničarji zavedamo na tisti ravni, ko smo popolnoma prepričani, da bi brez knjižnic in 

seveda knjižničarjev svet obstal. Ne bi bilo prostora za samostojnost, verodostojnost, 

zaupanje, rast in napredek. Ne bi bilo prostora za sodelovanje in soustvarjanje. V to smo 

knjižničarji popolnoma prepričani, čeprav pogosto trdimo, da tega ne moremo dokazati. Če 

tega res ne moremo dokazati in prikazati v jeziku in na način, ki ga bodo lahko razumeli tisti, 

ki o delovanju knjižnic in knjižničarjev odločajo, ne da bi jih prepogosto uporabljali, je eno od 

ključnih vprašanj, na katerega bomo poskusili odgovoriti v tem razmišljanju. Na teoretični 

ravni bomo razmišljali o prikazovanju vpliva knjižnice, centra bogastva, ki ne temelji na 

materialni vrednosti, temveč na odnosni ravni med posamezniki. Ob tem bomo podelili 

razumevanje vsakdanjih besed kot so prebujanje, strokovna vest, strokovna zavest, 

sodelovanje in soustvarjanje v kontekstu točno določenega polja zanimanja: knjižnične javne 

službe v Sloveniji in povezanost posameznika kot nosilca osebne strokovne odgovornosti ter 

avtentičnega vodenja z oblikovanjem identitete pravnega subjekta kot nosilca programa 

knjižnične dejavnosti. Teoretično razmišljanje bomo ilustrirali z empiričnimi primeri 

sodelovanja, ki sta ga v zadnjih letih vzpostavila IZUM in ZBDS, ter primerom soustvarjanja, ki 

sta ga oblikovala IZUM in Mariborska knjižnica. 

 

 


