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1 UVOD
»Akcesija, izbira nakupov je najvišje, najbolj pomembno in najbolj odgovorno delo
knjižničarja. Odgovoren je zanje svoji poklicni vesti, vsem sodobnim in bodočim
obiskovalcem svoje knjižnice, sodobnemu znanstvenemu delu in bodočim rodovom.
Akcesija je najbolj plemenito delo knjižničarja, ker se morajo v njej izživeti njegove
najboljše sile. Vodja akcesije ustvarja knjižnico, gradi temelje in stavbo ter pripravlja poti
in možnosti za znanstveno in kulturno delo svojega okolja. Akcesija je najvišji vrh
bibliotekarskega dela, za katero tvori vse drugo službovanje v čitalnici, izposojevalnici, pri
inventarizaciji, katalogizaciji itd. le potrebno šolanje, pripravo in uvod. Voditi jo more
samo knjižničar, ki je s svojo biblioteko že več let tesno povezan, ki pozna njeno zgodovino,
njene obiskovalce in njene potrebe«. (Pirjevec, 1940, v Kodrič-Dačić, 1995, str. 14) Tako je
Anton Pirjevec, eden najpomembnejših bibliotekarjev pri nas, opredelil nabavo
knjižničnega gradiva. Skoraj stoletje po napisanem so se okoliščine dodobra spremenile.
Bibliotekarji so sicer še vedno odgovorni za nabavo tiskanega gradiva vseh vrst, s pojavom
digitalnih informacijskih virov pa so se pojavili tudi novi izzivi. Izrazito se je spremenilo
področje nabave mednarodne znanstvene literature, kjer več ne moremo govoriti o
klasični akcesiji, temveč le še o dostopu do informacijskih virov. Knjižničarji so prisiljeni v
pridobivanje novega znanja in spretnosti, med njimi najbolj izstopajo pogajalske
spretnosti in sledenje razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Nabava še vedno ostaja ena od osnovnih dejavnosti knjižnic. Knjižnica nabavlja gradivo v
skladu z merili, ki jih določa njena vloga ter skladno s tem njena nabavna politika.
Bibliotekarji morajo poznati razmere na založniškem trgu, posamezne založbe in
predvsem publikacije, ki so najbolj pomembne za normalno delovanje knjižničnih storitev.
Vsemu temu moramo dodati dejstvo, da je proračun knjižnice vedno omejen; včasih bolj,
včasih manj.
Bibliotekarji so kmalu ugotovili, da lahko s skupno nabavo virov izboljšajo svoj pogajalski
položaj v primerjavi z založbami in drugimi dobavitelji ter tako za svoj vložek dobijo več,
kot če bi se vsaka knjižnica pogajala posebej. Prišlo je do nastanka t. i. nabavnih
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konzorcijev. Med sabo se razlikujejo po velikosti, načinu vodenja, tipu financiranja itd., vsi
pa stremijo k istemu cilju: zmanjševanju stroškov nabave informacijskih virov.
V magistrskem delu smo se osredotočili na primerjavo nabavnih konzorcijev, ki delujejo v
Sloveniji, na Finskem in na Islandiji. Na splošno je za konzorcije iz nordijskih držav značilno
centralizirano vodenje in financiranje. V Sloveniji prevladuje decentralizirani model, edini
primer centraliziranega konzorcija je COSEC. Med opravljanjem trimesečne delovne
prakse v islandski nacionalni in univerzitetni knjižnici smo se seznanili z delovanjem
tamkajšnjega konzorcija. Še posebej se nam je zdelo zanimivo to, da imajo vsi tamkajšnji
prebivalci omogočen brezplačen oddaljeni dostop do nekaterih vsebin znotraj konzorcija.
G. Birgir Bjornsson, nacionalni koordinator za islandski konzorcij, nam je opisal svoje
zadolžitve in izzive, s katerimi se srečuje pri delu.
V okviru študija smo se dokaj dobro seznanili s konzorciji CTK, saj je mag. Pušnik večkrat
gostoval na predavanjih mentorja, prof. dr. Južniča. Oba sta strokovnjaka za to področje
pri nas. Mag. Pušnik je dolgoletni direktor Centralne tehniške knjižnice, ki upravlja z
največjim slovenskim konzorcijem. Po vrnitvi z Islandije smo se odločili, da v magistrski
nalogi naredimo primerjavo med konzorciji na Islandiji, v Sloveniji in še eni izmed
nordijskih držav.
Jedro magistrske naloge je sestavljeno iz primerjave značilnosti nabavnih konzorcijev v
Sloveniji, na Islandiji in na Finskem. Na enem mestu smo zbrali informacije o njihovem
nastanku, sestavi, financiranju, vlogi države, statistiki uporabe itd. Za raziskovalno metodo
smo izbrali primerjalno analizo. V raziskavi bomo s pomočjo javno dostopnih podatkov in
podatkov, ki so nam jih posredovali zaposleni iz različnih konzorcijev, naredili primerjavo
in skušali ugotoviti, kakšna je njihova uspešnost glede na različne kriterije, ki smo jih
izbrali. Izvedeli bomo, v kolikšni meri so izbrani konzorciji med seboj primerljivi in kateri
izmed njih je najuspešnejši.
Pričakujemo lahko, da bodo končne ugotovitve prav prišle tako strokovnjakom, ki se v
Sloveniji ukvarjajo s konzorcijsko nabavo, kot tudi tistim, ki bi radi bolje spoznali to
področje. Zanimanje so izrazili tudi zaposleni iz tujih konzorcijev, ki bi radi bolje spoznali
primere iz ostalih držav.
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2 DEFINICIJA IN VRSTE NABAVNIH KONZORCIJEV - PREGLED DOSEDANJIH
OBJAV
Zgodovina konzorcijev sega v drugo polovico 19. stoletja. Namen prvih konzorcijev sta bila
koordiniranje nabave in izmenjava gradiva. Skozi čas so se oblike konzorcijev spreminjale
in dopolnjevale. Na začetku 20. stoletja je prišlo do oblikovanja centralnih katalogov; v
času avtomatizacije knjižnic pa do vzajemne katalogizacije. Konzorciji, namenjeni
koordinirani nabavi elektronskega gradiva, so se pojavili hkrati z vzponom informacijske
tehnologije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja (Žumer, 2001). Založniki in ponudniki
elektronskih informacijskih virov so postopoma začeli poslovati na globalni ravni, knjižnice
pa so na to odgovorile s povezovanjem na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.
Beseda konzorcij izhaja iz latinščine in pomeni »začasno združenje gospodarskih
organizacij za dosego skupnega cilja«. Konzorciji imajo več pojavnih oblik glede na
organiziranost. Lahko pomenijo formalno, strogo določeno obliko sodelovanja na eni
strani in neformalno, neobvezujočo obliko na drugi.
Giordano (2002) je analiziral konzorcije v evropskih državah in jih razdelil na tri tipe.
Razlikuje med nacionalno centraliziranim, nacionalno decentraliziranim in regionalnim
modelom:


Nacionalno centralizirani model je značilen za nordijske države. Glavna lastnost je,
da ima nacionalna knjižnica zakonsko določeno vlogo v širšem nacionalnem
sistemu upravljanja z elektronskimi viri, financiranje konzorcija pa je zagotovljeno
s strani države.



Decentralizirani model je najbolj pogost v univerzitetnem okolju. Glavna značilnost
je, da se konzorciji neodvisno od države pogajajo z založniki elektronskih virov in
sami skrbijo za obratovanje konzorcija. Primer takšnega modela je francoski ali pa
konzorcij CTK pri nas.



Regionalni model predstavlja obliko konzorcijev, ki so osnovani na geografskem
principu. Usmerjeni so predvsem v vzpostavitev skupnih knjižničnih storitev. Ta
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model najdemo v Belgiji, kjer konzorciji delujejo ločeno v dveh delih države,
francosko govorečem in flamsko govorečem, in Španiji oz. točneje Kataloniji.


Znotraj države ali ozemlja lahko hkrati deluje tudi več tipov. Tako je npr. v Veliki
Britaniji in v Sloveniji, kjer poznamo tako centralizirane kot decentralizirane
konzorcije.

Nacionalno centralizirani konzorciji vključujejo širok krog ustanov, tako znanstvene kot
tudi druge organizacije (splošne knjižnice, muzeji itd.). Financiranje praviloma poteka
centralizirano, uprava konzorcija pa ima status urada. Nekatere izkušnje kažejo, da
navkljub močni institucionalizaciji rezultati upravljanja tovrstnih konzorcijev niso boljši od
drugih, formalno manj institucionaliziranih oblik (Mandelj, Pušnik in Južnič, 2010).
Potencialna slabost takšnih konzorcijev je, da je zaradi različnih razlogov (npr. velikost
konzorcijev, težja koordinacija med članicami) v mnogih primerih upravljanje s konzorciji
omejeno na zagotavljanje dostopa do celotnih paketov in je cena zato mnogo višja, kot bi
bila ob izbiri posameznih naslovov in paketov (t. i. »big deal«). Zaradi večjega števila
vključenih organizacij je relativna cena uporabe lahko višja kot sicer. Organizacija
konzorcijev je kompleksnejša, saj upravljanje zahteva vzdrževanje posebne organizacije –
urada, ki to delo vodi. Nevarnost centraliziranega modela je tudi, da se sredstva iz
državnega proračuna za postavke za znanstveno literaturo zaradi slabšega zastopanja
interesov raziskovalne infrastrukture enostavno zmanjšajo, kot se je to npr. zgodilo na
Hrvaškem v obdobju gospodarske krize. Mandelj, Pušnik in Južnič (2010) nadalje pravijo,
da so decentralizirani konzorciji cenejši in bolj ekonomični v primerjavi s centralizirano
obliko. Glavna prednost so po njihovem mnenju bibliotekarji, ki so glavni pogajalci v
decentraliziranih konzorcijih, v centraliziranih pa so to državni uradniki in administrativni
delavci. Knjižničarji naj bi bili trši pogajalci, saj poznajo strokovno področje informacijskih
virov in razumejo potrebe potencialnih uporabnikov. Za razliko od centraliziranega
modela knjižnice do financerjev pristopijo z izraženimi zahtevami in bolj ali manj
natančnimi finančnimi okviri ter se morajo vsakič znova boriti za boljše financiranje. V
Sloveniji prevladuje decentralizirani model na osnovi prostovoljnega združevanja.
Če je za centralizirane konzorcije značilno, da v mnogih primerih licencirajo servise v
celoti, je za decentralizirane konzorcije značilno, da glede na potrebe uporabnikov in
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kakovost posameznih virov v svojo zbirko odbirajo le posamezne naslove, če je to
mogoče. Na prvi pogled je okrnjen izbor za uporabnike pomanjkljivost, če pa pogledamo z
vidika ekonomičnosti, predstavlja veliko prednost, saj se konzorciji rešijo t. i. »dolgega
repa« (angl. »long tail«) vsebin oziroma manj uporabljenih revij, ki so del večjih paketov
(Nicholas idr., 2010). Uspešen konzorcij stremi k nakupu 20 % najbolj pomembnih
ponujenih naslovov,1 dostop do ostalih pa poskuša zagotoviti na druge načine. Najbolj
znan način dopolnjevanja in zagotavljanja gradiva je storitev oziroma servis posredovanja
dokumentov, ki skrbi za relativno poceni posredovanje posameznih dokumentov iz
območja izven licenciranih naročnin.
Hormia-Poutanen idr. (2006) so v članku opisali takratne različne modele konzorcijev iz
Finske, Grčije, Velike Britanije in Rusije. Trdijo, da je na primeru Finske razvidno, da je za
stabilnost in uspeh konzorcija treba zagotoviti stabilna sredstva. Na osnovi tega lahko
nastane ekipa zaposlenih, ki svoje delo opravlja v predvidljivem okolju. V vseh državah je
bilo financiranje zasnovano na državni ravni, bistvena razlika pa je v tem, kako so do teh
virov prišli. V Grčiji je Evropska unija pomagala s financiranjem, v nekaterih drugih
državah je na pomoč priskočil Open Society Institute. Po besedah avtorjev je razlika v
financiranju očitna: v Veliki Britaniji je osem največjih konzorcijev skupaj imelo proračun
125 milijonov €, na Finskem 10 milijonov €, v Rusiji samo 1 milijon. V Grčiji, Rusiji in Veliki
Britaniji so bila sredstva zagotovljena le na kratek rok, na Finskem je država financirala vse
vidike delovanja FinELiba. Od leta 2006 je sicer prišlo do številnih sprememb na področju
nabavnih konzorcijev, zato moramo rezultate raziskave jemati z zadržkom.
Med pomanjkljivostmi decentraliziranih oblik konzorcijev najbolj izstopa možnost, da se
nekatere organizacije iz različnih razlogov ne znajo ali nočejo vključiti v skupno nabavo.
Tiste, ki se vključijo, imajo po drugi strani več možnosti za soodločanje (»bottom up
approach«). Organizacija znotraj konzorcija je fleksibilnejša pri decentraliziranih
konzorcijih.

1

Gre za Paretovo načelo, ki v primeru informacijskih virov pove, da se 80 odstotkov najpogosteje
uporabljenih vsebin nahaja v 20-odstotnem deležu vseh virov.
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Dostop do elektronskih virov je navadno določen s pogodbo, ki ji točneje rečemo licenca.
Licenca opisuje pogoje, pod katerimi se vzdržuje sodelovanje med knjižnicami in
ponudniki virov. Majhno število velikih založb obvladuje večino trga in ustvarja stanje, ki
je blizu monopolu. Ware in Mabe (2015) trdita, da založbe znanstvene literature letno
ustvarijo blizu 16 milijard ameriških dolarjev dobička. Povečanje naročnin za znanstvene
revije se letno giba med 5 in 12 %. Razlogi za nenehno rast so inflacija, rast obsega
vsebine in rast povpraševanja po vsebini.
Knjižnice in konzorciji se pri nabavi srečujejo z vedno novimi izzivi in priložnostmi (Liu,
2005):


Pojavljajo se novi načini objavljanja v založništvu.



Stroški za knjižno gradivo so začeli naraščati iz leta v leto zaradi inflacije in
agresivnih cenovnih politik nekaterih komercialnih založnikov.



Proračuni knjižnic so se skrčili zaradi številnih razlogov; postalo je izredno težko
razširiti velikost knjižničnih zbirk z obstoječim proračunom.



Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov sta postala veliko bolj
učinkovita s pojavom informacijske tehnologije; gradivo, ki ni dostopno v knjižnici,
se lahko pridobi iz drugih knjižnic v razumnem času.

2.1 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU NABAVNIH KONZORCIJEV
Hkrati z nastankom konzorcijev je nastala potreba po mednarodnih organizacijah, ki so
praviloma namenjene neformalni izmenjavi izkušenj med konzorciji in delujejo na
prostovoljni osnovi.
2.1.1

International Coalition of Library Consortia (ICOLC)

ICOLC je organizacija, ki združuje približno 200 knjižničnih konzorcijev s celega sveta.
Nastala je leta 1996 kot odgovor na potrebo po izmenjavi mnenj in izkušenj med
številnimi konzorciji. V ta namen ICOLC organizira dve srečanji vsako leto: eno je
namenjeno severnoameriškemu prostoru, drugo pa evropskemu. Na srečanjih se
strokovnjaki seznanjajo z novostmi na področju elektronskih virov, njihovega licenciranja
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in cenovne politike založnikov. Poleg srečanj ICOLC v imenu vseh članov občasno objavlja
tudi izjave, ki so namenjene strokovni javnosti in zadevajo pomembna področja (About
ICOLC – ICOLC website 2013).
Leta 2009 so objavili izjavo o globalni ekonomski krizi in njenem vplivu na nabavne
konzorcije. Izjava je namenjena predvsem založnikom in drugim ponudnikom
informacijskih virov, saj opisuje finančne razmere v knjižnicah po vsem svetu. Večina
knjižnic se je takrat soočala z zmanjševanjem sredstev za nabavo. ICOLC je predlagal, da
se založniki prilagajajo novim razmeram, iščejo kompromise in tako omogočijo nemoteno
delovanje knjižnic. To naj bi dosegli s predlaganimi ukrepi (Statement on the Global
Economic Crisis and Its Impact on Consortial Licenses, 2009):


fleksibilne ponudbe založnikov, ki omogočajo nakup točno določenih naslovov
brez nepotrebnega balasta, ki je del paketov tipa »big deal«;



izogibanje uvajanju dragih novosti in osredotočanje na primarno dejavnost
založnikov: omogočanje dostopa do informacijskih virov;



fleksibilnost pri večletnih pogodbah.

2.1.2 eIFL (Electronic Information for Libraries)
eIFL ima že od nastanka (1999) vlogo pri širjenju dostopa do informacij v svetu, saj
spodbuja povezovanje knjižnic v konzorcije. Gre za projekt Zavoda za odprto družbo, ki je
bil do leta 2002 pod okriljem Soroseve fundacije (Hormia-Poutanen idr., 2006). Vodstvo
zavoda se sicer v imenu vseh članic pogaja s ponudniki elektronskih virov. Med članicami
eIFL Directa najdemo vse vrste javno financiranih knjižnic. V državah članicah se knjižnice
pogosto združujejo med seboj in sodelujejo pri načrtovanju nabave (Žumer, 2001). eIFL
ima tako izrazito mednaroden značaj. Trenutno vključuje pribl. 50 držav članic iz Evrope,
Afrike in Azije. To pomeni, da eIFL deluje kot posrednik več kot 4000 knjižnicam po svetu.
Prvotno je deloval predvsem na območju nekdanjega t. i. vzhodnega bloka, kjer so se
odpirala nova tržišča za ponudnike informacijskih virov.
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2.1.3 NORDINFO
Konec devetdesetih let so bibliotekarji iz nordijskih držav začeli izmenjevati izkušnje na
področju nabavnih konzorcijev. Sodelovanje med nordijskimi državami ima sicer daljšo
tradicijo – NORDINFO je organizacija, ki spodbuja sodelovanje med nordijskimi državami
na številnih področjih. NORDKVIK je delovna skupina pod okriljem NORDINFA, katere cilj
je sodelovanje na področju bibliotekarstva in informacijskih znanosti. Komunikacija med
člani je neformalne narave, poteka preko elektronske pošte in na občasnih srečanjih.
Udeleženci se strinjajo, da jim tak sproščen način izmenjave mnenj ustreza (HormiaPoutanen idr., 2006).
2.2 POVZETEK UVODA
Pri pregledu literature nismo našli raziskav, ki bi empirično primerjale različne konzorcije,
saj vse primerjave temeljijo na preprostem opisu osnovnih značilnosti. Primanjkuje
predvsem novejših člankov, saj se področje konzorcijev spreminja relativno hitro.
Slovenijo, Islandijo in Finsko smo izbrali zaradi različnih razlogov. Slovenijo zaradi tega, ker
smo menili, da bomo pridobili vso potrebno literaturo in statistične podatke. Slovenija je
zanimiva predvsem zato, ker pozna tako decentralizirane kot centralizirane konzorcije. O
konzorciju CTK je bilo napisanega že ogromno, pa tudi statistika je javno dostopna. V
raziskavo smo prvotno hoteli vključiti tudi COSEC, ki je primer poskusa ustanovitve
nacionalno centraliziranega konzorcija v Sloveniji, a se je izkazalo, da vodstvo nima oz. ne
vodi natančne statistike, zato bomo v nalogo vključili samo predstavitev njegovih
osnovnih značilnosti.
Zaradi tega je že kmalu postalo jasno, da bo zaradi tega primerjava z nordijskima
konzorcijema okrnjena. Konzorcij CTK namreč primarno nabavlja literaturo s področja
naravoslovja, ki slovi po izjemno visokih cenah. Nordijska konzorcija bosta v povprečju
verjetno imela nižje cene vpogleda, saj nabavljata širši nabor literature, tudi s področij, ki
so znana po nižjih nabavnih cenah.
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Islandijo smo izbrali zaradi delovne prakse, ki jo je avtor opravljal v tamkajšnji nacionalni
in univerzitetni knjižnici. S pomočjo pridobljenih poznanstev in malo strojnega prevajanja
dokumentov je bilo mogoče prebirati in razumeti dokumente, ki so sicer napisani v
islandščini.
Po Sloveniji in Islandiji smo hoteli v raziskavo vključiti še eno nordijsko državo. Na podlagi
dostopnih informacij na spletu smo se odločili za Finsko, saj so imeli obširnejša in
razumljivejša letna poročila v primerjavi z Danskim, Švedskim ali Norveškim konzorcijem.
Tudi na področju literature je Finska bolj zastopana kot omenjene države, saj člankov o
konzorciju ni primanjkovalo.
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3 RAZISKOVALNA METODA
Za raziskovalno metodo smo izbrali primerjalno analizo. Konzorcije bomo primerjali na
podlagi njihove zgodovine in osnovnih značilnosti, nato pa še na podlagi statističnih
podatkov o proračunu, številu vpogledov, ceni vpogleda itd.
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
V uvodu magistrske naloge smo ugotovili, da brez dvoma obstajajo velike razlike v načinih
delovanja konzorcijev. Za nadaljnje raziskovanje smo si zastavili vprašanje, ali se
ugotovitve iz pregledane literature skladajo z resničnim stanjem in ali je možno na podlagi
statističnih podatkov sklepati, kateri tipi konzorcijev so uspešnejši. Zato moramo najprej
opisati kazalnike, ki bodo temelj za primerjavo. Po tem bo sledila predstavitev nastanka in
delovanja posameznih konzorcijev, ki bo pripomogla k boljšemu razumevanju širših
okoliščin, znotraj katerih so se konzorciji oblikovali v vsaki od držav. Jedro raziskave bo
empirične narave, saj bomo na podlagi dostopnih statističnih podatkov med seboj
primerjali izbrane konzorcije.
3.2 VZOREC IN METODA ZBIRANJA PODATKOV
Metoda zbiranja podatkov temelji na objavljenih letnih poročilih konzorcijev. Za dodatna
pojasnila smo se obrnili na skrbnike konzorcijev, kjer podatki niso bili javno dostopni. V
raziskavi bomo uporabili celotno statistiko posameznih konzorcijev: pri CTK to pomeni od
leta 2006 naprej, pri FinELibu in IC pa od leta 2001 do danes.
Celotna analiza konzorcijskega delovanja temelji na dveh vhodnih podatkih (Pušnik,
2016):


sredstva, vložena v elektronske informacijske vire oz. v licence in ostale vidike
delovanja konzorcija, in



statistika o uporabi elektronskih informacijskih virov.
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3.3 ENOSTAVNI KAZALNIKI ZA KONZORCIJE
Pri analizah ekonomike nabave najlažje analiziramo enostavne oz. t. i. primarne kazalnike,
katerih vrednosti so rezultat enostavnih statističnih podatkov. Kljub na prvi pogled
enostavnim informacijam pa lahko z analizo daljšega časovnega obdobja pridobimo
koristne informacije za primerjavo konzorcijev.

Preglednica 1: Enostavni oz. primarni kazalniki za preučevanje konzorcijev

Kazalnik

Opis kazalnika

Število članov konzorcija

Nam pove, koliko članov ima konzorcij.
Centralizirani konzorciji imajo praviloma večje
število članov kot decentralizirani konzorciji,
saj je članstvo neprostovoljno oz. določeno
vnaprej.

Sprememba v številu članov konzorcija

Nam pove, kako pogoste in izrazite so
spremembe

števila

članov.

Centralizirani

konzorciji so bolj togi kot decentralizirani
konzorciji in so zato nagnjeni k stabilnemu
številu članov.
Število vpogledov v polna besedila

Nam pove, kolikokrat so uporabniki dostopali
do polnih besedil člankov ali poglavij. Visoko
število kaže na pogosto uporabo, nizko pa na
redko.

Letna sprememba v številu vpogledov v polna Sprememba je lahko bodisi v smeri večjega ali
besedila

manjšega števila ogledov, število pa lahko tudi
stagnira. Večje število vpogledov kaže na
pogostejšo

uporabo

vpogledov

nakazuje

stagnacija

števila

virov.

Padec

redkejšo

vpogledov

pa,

števila

uporabo,
da

je
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absorpcijska moč uporabnikov dosegla zgornjo
mejo.
Število potencialnih uporabnikov

Ocena števila ljudi, ki so potencialni uporabniki
konzorcijskih

storitev.

V

mislih

imamo

predvsem raziskovalno skupnost, saj so njeni
člani

primarni

znanstvene

uporabniki

literature.

Ostali

mednarodne
potencialni

uporabniki so študenti, zaposleni v ustanovah
in tudi širše prebivalstvo v primeru Islandije in
Finske.
Proračun za nabavo literature

Celotni proračun za nabavo literature za
konzorcij. V nekaterih konzorcijih je v ta
proračun vključena tudi naročnina za tiskane
vire (CTK), islandski in finski konzorcij tiskanih
virov ne naročata več.

Proračun za obratovanje konzorcija

Vsota

vseh

sredstev,

porabljenih

za

obratovanje konzorcija. V ta proračun spadajo
plače, materialni stroški in ostale stvari; v veliki
meri je to odvisno od tega, kako je posamezen
konzorcij organiziran in katere stroške šteje
med obratovalne stroške.

3.4 SESTAVLJENI KAZALNIKI ZA KONZORCIJE
Pomen in vlogo konzorcijev pri zagotavljanju sodobne informacijske infrastrukture je
težko dokazovati le z enostavnimi kazalniki. Sestavljeni kazalniki nam povedo več o
ekonomičnosti nakupa in načinu obratovanja konzorcija.
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Preglednica 2: Sekundarni oz. sestavljeni kazalniki za preučevanje konzorcijev

Kazalnik

Opis kazalnika

Izdatek za celotno besedilo oz. poglavje (cena

Vsoto denarja, ki smo jo namenili nakupu

na vpogled)

literature, delimo s številom prenesenih
celotnih besedil. Nizka številka kaže na
razširjeno uporabo, visoka pa na skromnejšo.
Drugi dejavnik je cena literature. Dražja kot je
literatura, težje je doseči nižjo ceno na
vpogled.

Razmerje med izdatki za nakup literature in

Vsoto denarja, namenjeno nakupu literature,

izdatki za obratovanje konzorcija (indeks

delimo z vsoto denarja, ki jo konzorcij porabi

nabava/obratovanje)

za delovanje (plače zaposlenih, ki se ukvarjajo
s konzorciji,2 in ostali materialni stroški).
Končna številka nam pove, kako učinkovit je
konzorcij pri usmerjanju sredstev k nabavi
literature. Višja številka pomeni, da konzorcij
sredstva v večji meri namenja nakupu
literature.

Število vpogledov na potencialnega

Število

vpogledov

delimo

s

številom

uporabnika

potencialnih uporabnikov. Številka nam pove,
kako intenzivna je uporaba literature pri
uporabnikih. Številka je odvisna od ponudbe
informacijskih virov in navad potencialnih
uporabnikov.

Povprečna cena kupljenega naslova

Vsoto denarja, namenjeno nakupu literature,
delimo s številom naslovov revij, ki jih je kupil
konzorcij. Končna številka nam pove, kakšna je
povprečna cena kupljenega naslova.

2

Število zaposlenih smo izmerili po principu FTE (»full time employment«). 1 FTE predstavlja polni delovni
čas posameznega delavca.
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3.5 HIPOTEZE
Za namene raziskave smo postavili naslednje hipoteze:
Hipoteza št. 1: Centralizirani konzorciji imajo relativno stabilno število članic v primerjavi z
decentraliziranimi konzorciji.
Hipoteza št. 2: Centralizirani konzorciji imajo višje stroške obratovanja v primerjavi z
decentraliziranimi konzorciji.
Hipoteza št. 3: Decentralizirani konzorciji imajo nižje cene vpogleda v primerjavi s
centraliziranimi konzorciji.
Hipoteza št. 4: Centralizirani konzorciji imajo relativno stabilnejši proračun za nabavo v
primerjavi z decentraliziranimi konzorciji.
Hipoteza št. 5: Centralizirani konzorciji zaposlujejo večje število ljudi v primerjavi z
decentraliziranimi konzorciji.
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4 KONZORCIJI V SLOVENIJI IN NORDIJSKIH DRŽAVAH – ZGODOVINA IN OZADJE
V prvem delu raziskave smo se odločili predstaviti zgodovino konzorcijev in njihove
osnovne značilnosti. Tako si bomo ustvarili okvir, ki bo služil kot dopolnitev empiričnega
dela raziskave.
4.1 SLOVENIJA
Nabavni konzorciji so v Sloveniji na začetku nastajali »organsko«, v skladu s potrebami in
različnimi dogovori med člani« (Žaucer, 2004). Država pri njihovem nastanku ni imela
osrednje vloge, sčasoma pa se je vključila na druge načine - s svojimi mehanizmi
sofinancira nakupe mednarodne znanstvene literature in baz podatkov za specialne,
visokošolske in univerzitetne knjižnice. Tak sistem se je v Sloveniji vzpostavil v
osemdesetih letih in se v nekoliko spremenjeni obliki nadaljuje še danes. Od leta 2005 je
vsako leto objavljen javni razpis za sofinanciranje z jasno opredeljenimi kriteriji, ki jih
določa strokovno telo znotraj Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (ARRS) (Južnič, 2018).
4.1.1 Slovenija – COSEC (Consortium of Slovenian Electronic Collections)
Preglednica 3: Osnovni podatki o COSEC-u za leto 2015 (Vir: Letno poročilo konzorcija COSEC za 2015)

Ime

COSEC

Število članov

130

Vrste ustanov

Univerze,
visokošolski
zavodi,
javni
raziskovalni zavodi, splošne in specialne
knjižnice

Proračun za obratovanje

168.000 €

Proračun za nabavo

550.000 €

Število zaposlenih

1

Obseg dela

5 FTE

Število vpogledov

799.090
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Cena na vpogled

0,87 €

Spletna stran

http://cosec.nuk.uni-lj.si/

Pobudnik ustanovitve nacionalnega konzorcija po zgledu nordijskih držav, zlasti Finske, je
bil NUK. Leta 2002 je začel s pripravami v širokem sodelovanju z eIFL Directom, Open
Society Institutom, Nacionalnim svetom za knjižničarstvo, IZUM-om in CTK. Naloga
novoustanovljenega konzorcija COSEC je bila, da poveže slovenske knjižnice, jim nudi
administrativno oporo ter uporabnikom zagotavlja kakovosten dostop po ugodni ceni.
COSEC se primarno osredotoča na nabavljanje informacijskih virov s področja
družboslovnih in humanističnih ved. Nabava poteka pod pokroviteljstvom organizacije
eIFL.net, kar se odraža v veliko nižjih cenah za informacijske vire, kot če bi jih naročali
sami. Ker nismo uspeli dobiti točnih podatkov o delovanju konzorcija, smo se odločili, da
ga ne bomo vključili v empirični del raziskave. Omenjamo ga predvsem zaradi tega, ker
gre za primer poskusa ustanovitve nacionalno centraliziranih konzorcijev v Sloveniji.
4.1.2 Konzorciji CTK
Preglednica 4: Osnovni podatki o konzorcijih CTK za leto 2017 (Vir: Letno poročilo Centralne tehniške knjižnice za leto
2017)

Ime

Konzorciji CTK

Število članov konzorcija

28

Vrste ustanov

Univerzitetne,
knjižnice

Proračun za nabavo

4,2 milijona €

Proračun za obratovanje

50.000 €

Število zaposlenih

/

Obseg dela

2 FTE

Število vpogledov

1.736.202

Cena na vpogled

2,45 €

visokošolske

in

specialne
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Spletna stran

http://www.ctk.uni-lj.si/konzorciji/

Centralna tehniška knjižnica je osrednja knjižnica za izvajanje konzorcijskih nabav in
upravljanje konzorcijev v Sloveniji. Začetki konzorcija CTK segajo v leto 1997, ko je prišlo
do prve pobude za nabavo paketa revij ScienceDirect založnika Elsevier. Leta 2000 so
izoblikovali skupna nabavna izhodišča s tremi najpomembnejšimi partnerji in dosegli
ugodne pogoje pri dobavitelju. Na začetku delovanja konzorcija je težavo predstavljal
formalnopravni status CTK, ki se je pogajal za Univerzo v Ljubljani kot samostojna
visokošolska knjižnica (Žaucer, 2004). V naslednjih letih je konzorcij CTK razširil svoje
dejavnosti in začel s koordinacijo konzorcijev za dostop do ostalih pomembnih paketov erevij. V letu 2002 so omogočili dostop do SpringerLinka, v letu 2005 do IEEE, v letu 2006
do Wiley Online Library in ACS ter kasneje še do IOS Pressa in JSTOR.
Stalna pogajalska skupina, sestavljena iz delavcev CTK in članov konzorcijev, skrbi za
nemoteno delovanje konzorcija. Postopek nabave elektronskih informacijskih virov je zelo
zahteven – ker gre za javno naročanje, se mora knjižnica podrejati slovenski in evropski
zakonodaji. Trda pogajanja z založniki se za naslednje leto začnejo že spomladi.
4.2 ISLANDIJA – LANDSAÐGANGUR
Preglednica 5: Osnovni podatki o islandskem konzorciju za leto 2017 (Vir: Letno poročilo 2017 za Landsaðgangur)

3

Ime

Landsaðgangur3

Število članov

192

Vrste ustanov

Vse vrste knjižnic in ustanov

Proračun za obratovanje

150.000 €

Proračun za nabavo

1,5 milijona €

Število zaposlenih

1

Landsaðgangur v dobesednem prevodu pomeni »deželni dostop« oz. »land access«.

24
KATALENIĆ, M. Delovanje nabavnih konzorcijev – primerjava Slovenije, Finske in Islandije. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2018

Obseg dela

2 FTE

Število vpogledov v polna besedila

1,2 milijona

Cena na vpogled

1,65 €

Spletna stran

www.hvar.is

4.2.1 Zgodovina in ozadje konzorcija na Islandiji
Prvi resni poskusi ustanavljanja nabavnih konzorcijev segajo v leto 1998, ko je ministrstvo
za izobraževanje, kulturo in znanost sestavilo komisijo, ki naj bi preučila dostopnost
podatkovnih baz in ocenila stroške nakupov. Poročilo komisije je izpostavilo posebnost
Islandije – zaradi majhnega števila raziskovalcev in inštitucij naj bi bil nakup podatkovnih
baz neekonomičen. Eden od predlogov za rešitev te težave je bil, da bi od ponudnikov
zahtevali, da se dostop razširi na celotno prebivalstvo, drugi pa je poudarjal nujnost
sodelovanja z drugimi državami. Že leta 1999 so vsi Islandci imeli dostop do Encyclopaedie
Britannice Online. V teh zgodnjih letih so dostop financirale izključno knjižnice. To je
pomenilo, da so morale zmanjšati stroške na drugih področjih ali najti dodaten vir
dohodkov. Leta 2001 je islandska Nacionalna in univerzitetna knjižnica zaposlila prvega
strokovnjaka, ki se je ukvarjal izključno z nacionalnim dostopom. Deloval je kot posrednik
med ponudniki baz, ponudniki internetnih storitev in uporabniki. Vzpostavili so tudi
spletno stran www.hvar.is.4 Istega leta so podpisali tudi prvo pogodbo z Elsevierjem,
najpomembnejšim založnikom znanstvenih revij. Po uspešnem začetku so se knjižnice
med sabo dogovorile za stroškovni model: stroške so si razdelile tako, da so tiste, ki so bile
do tedaj naročene na tiskane izvode revij, zdaj dodatno plačevale za elektronski dostop
(Hlynsdottir in Gylfadottir, 2004).
Leta 2002 je nacionalna in univerzitetna knjižnica dobila mandat za vzdrževanje
nacionalnega dostopa in finančna sredstva v višini 230.000 € na letni ravni, kar je bilo
dovolj za pokritje okoli 20 odstotkov celotnih stroškov nabave. Oktobra 2000 je nabavni

4

Hvar v islandščini pomeni »kje« oz. »kje je« ali »kje lahko najdem«.
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konzorcij ponujal dostop do pribl. 3500 revij. Štiri leta kasneje se je številka zvišala na
pribl. 8000. Leta 2001 so uporabniki prenesli skoraj 100.000 člankov, že naslednje leto pa
dvakrat več. Leta 2004 je uporaba narasla na skoraj 480.000 vpogledov (Gylfadottir in
Hlynsdottir, 2006).
V vladnih dokumentih se je že leta 2004 pojavil zapis o nujnosti informiranja širše javnosti
o možnosti oddaljenega dostopa do mednarodnih podatkovnih baz in o tem, da mora biti
ta dostop zagotovljen in trajen (»guaranteed continued access«). Leta 2004 je konzorcij
dokončno preklical naročnine za vse tiskane vire, kar je pomenilo dokončen prehod na
elektronski dostop (Gylfadottir in Hlynsdottir, 2006). Na Islandiji je del konzorcijskih
vsebin dostopen vsem prebivalcem Islandije (prek islandskih IP-naslovov – geografska
omejitev). Konzorcij beleži statistiko vse od leta 1999.
4.2.2 Struktura in financiranje konzorcija na Islandiji
Za konzorcije skrbi le en strokovnjak. Nadzornik za nacionalni dostop ima svoj sedež v
nacionalni knjižnici. Njegova najpomembnejša zadolžitev je vzdrževanje stikov in
dogovarjanje z dobavitelji informacijskih virov. Hkrati se ukvarja tudi s promocijo
konzorcija, vzdrževanjem spletnega portala hvar.is, koordinacijo delovnih skupin in
sestankov itd. Na področju pogajanja in finančnega načrtovanja mu pomagajo drugi
zaposleni.
Strokovnjak se ob vseh pomembnejših odločitvah posvetuje s petčlanskim svetom, ki
zastopa najpomembnejše financerje. Člani izhajajo iz vrst bibliotekarjev in višjih
administrativnih delavcev. Svet ima naslednje zadolžitve:


sodelovanje pri oblikovanju nabavne politike,



določanje finančnih obveznosti vseh sodelujočih ustanov,



določitev proračuna za naslednje koledarsko leto najkasneje do oktobra,



nadzor nad komunikacijo s ponudniki informacijskih virov,



sestajanje s pristojnimi državnimi uradniki, kadar je to potrebno.
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Thorsteinsdottir (2007) ugotavlja, da zaradi vsedržavnega dostopa ni mogoče določiti,
katere skupine ljudi se najpogosteje poslužujejo storitev oddaljenega dostopa. Zaradi tega
je dokaj hitro prišlo do težav pri delitvi finančnih bremen. Nacionalna knjižnica in največja
medicinska knjižnica sta takrat še vedno nosili večino bremena (71 %), preostale pa 23 %.
Razdelitev stroškov je bila tako izrazito neenakomerna – najbolj je ugajala manjšim
specialnim knjižnicam, saj so v zameno za majhen prispevek dobile dostop do velikega
števila informacijskih virov.
Islandija je v zadnjih desetih letih doživela ekonomski zlom in naglo rast. Razmerje med
islandsko krono in ameriškim dolarjem oz. evrom je imelo vpliv na proračun za nabavo
literature. Iz letnih poročil smo razbrali, da je pristojno ministrstvo dodatno
subvencioniralo nakupe, če je imelo razmerje med valutami negativen vpliv na ceno
nakupa. Iz tega razloga smo pri Islandiji izpustili statistične podatke pred letom 2008, še
vedno pa ne izključujemo možnosti, da je finančna slika zaradi tega nekoliko izkrivljena.
4.3 FINSKA – THE FINNISH ELECTRONIC LIBRARY CONSORTIUM (FINELIB)
Preglednica 6: Osnovni podatki o FinELibu za leto 2016 (Vir: Letno poročilo 2016 FinELiba)

Ime

FinELib

Število članov

338

Vrste članov

Univerze, visokošolske ustanove, raziskovalni inštituti,
javne knjižnice

Proračun za obratovanje

3,7 milijona €

Proračun za nabavo

25,1 milijona €

Število zaposlenih

7

Obseg dela

12 FTE

Število vpogledov

25,5 milijona

Cena na vpogled

0,98 €

Spletna stran

https://www.kansalliskirjasto.fi/en/services/licensingservices/finelib
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4.3.1 Zgodovina in ozadje konzorcija na Finskem
FinELib je nacionalni konzorcij, ki nudi informacijsko podporo raziskovalni in izobraževalni
dejavnosti na Finskem.
Začetek FinELiba sega v leto 1997, ko je ministrstvo za izobraževanje spodbudilo nastanek
projekta v sklopu vladne strategije razvoja informacijske družbe. Prvotni cilj je bila
predvsem podpora visokemu šolstvu, raziskovanju in poučevanju. To so dosegli s
širjenjem dostopa do elektronskih virov, z informacijskim opismenjevanjem prebivalstva
ter z razvojem grafičnega vmesnika, ki je olajšal iskanje po številnih virih hkrati. Po treh
letih pilotnega projekta je FinELib uradno prešel pod okrilje Univerzitetne knjižnice
Helsinki, ki je od leta 2006 hkrati tudi nacionalna knjižnica, in od takrat deluje v njenem
sklopu (Hormia-Poutanen idr., 2006). Konzorcij je financiran tako z državnimi sredstvi kot
tudi iz proračunov njegovih članov. Država je finančno pomoč prvotno nudila samo
visokošolskim knjižnicam, sčasoma pa so jo razširili na vse vrste knjižnic (Stange idr.,
2003).
Skupina strokovnjakov s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti je pristojnemu
ministrstvu predlagala razdelitev informacijskih virov v dva sklopa. Viri iz prve skupine so
namenjeni predvsem raziskovalni dejavnosti, viri iz druge pa so opredeljeni kot »temeljni
informacijski viri« in so na voljo vsem državljanom prek članstva v javnih knjižnicah.
Predstavniki konzorcija so idejo predstavili ministrstvu za izobraževanje ter začeli z
lobiranjem pri političnih predstavnikih. Glavni namen projekta je bil zagotoviti trajno
financiranje za dostop do teh informacijskih virov, kar jim je na koncu tudi uspelo
(Hormia-Poutanen idr., 2006).
4.3.2 Struktura in financiranje konzorcija FinELib
FinELib, ki ima sedež v nacionalni knjižnici, ima pod svojim okriljem večino elektronskih
informacijskih virov, ki so dostopni na Finskem. Glavni principi delovanja konzorcija so
zapisani v Memorandumu razumevanja, ki določa zadolžitve vseh članov konzorcija
(Hormia-Poutanen, 2007). Urad predstavlja stično točko za vse člane. Na njem je
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zaposlenih 12 strokovnjakov: polovica se jih ukvarja z nabavo in licenciranjem virov, druga
polovica pa z vzdrževanjem nacionalnega knjižničnega portala Nelli.
Vodenje konzorcija poteka na treh ravneh. Zastopanost vseh članov konzorcija dosegajo s
tremi vrstami skupin (Hormia-Poutanen, 2007):


Glavna skupina je odgovorna za nabavno politiko, strateško načrtovanje, izdelavo
letnega načrta in celotno evalvacijo delovanja konzorcija. Med člani skupine so
direktorji pomembnejših knjižnic in predstavniki pristojnega ministrstva. Glavna
skupina predstavlja stično točko med konzorcijem in pristojnim ministrstvom.



Konzorcijska skupina se ukvarja z bolj praktičnimi vidiki delovanja. Ima štiri člane,
ki predstavljajo štiri tipe knjižnic na Finskem (univerzitetne, visokošolske,
specialne in javne knjižnice).



Ekspertne skupine so številčnejše. Vsaka je zadolžena za posamezno znanstveno
disciplino. Njihova glavna naloga je, da dajejo predloge glede nabave ter da se
seznanjajo z željami končnih uporabnikov.
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5 REZULTATI
5.1 ŠTEVILO ČLANOV

Relativna letna sprememba v številu
članov konzorcija
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Graf 1: Relativna letna sprememba v številu konzorcijskih članov

Stabilno število članov je ena izmed osnovnih značilnosti centraliziranih konzorcijev. V
islandskem konzorciju (IC) sta se največji spremembi v obeh smereh zgodili leta 2012
(+16,8 %) in 2013 (–17,2 %). V FinELibu sta se največji spremembi zgodili leta 2014
(+9,9 %) in 2012 (–5,9 %). V CTK je prihajalo do precej večjih premikov: leta 2011 je število
članov poskočilo za 322,7 %, leta 2013 pa je padlo za 35,7 %.
V primerjavi s konzorciji CTK so bile spremembe v nordijskih konzorcijih zelo skromne,
število članov konzorcija pa stabilno. Pri konzorcijih CTK je prihajalo do velikih nihanj
predvsem zaradi pridruževanja večjega števila manjših ustanov, na Islandiji in na Finskem
pa so glavni razlog za nihanja administrativni ukrepi, ki niso neposredno povezani s
konzorcijem (združevanje, ukinitev ali delitev ustanov).
Do sprememb v članstvu konzorcija CTK je prihajalo predvsem zaradi pridružitve večjega
števila manjših ustanov, ki so se pridružile v letih 2010 in 2011. V naslednjih letih so
postopoma začele izstopati iz konzorcija, saj so imele relativno majhne koristi glede na
vložek, vodstvo konzorcija pa tudi ni imelo koristi od tako velikega števila članov.
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Preglednica 7: Povprečna relativna letna sprememba v številu konzorcijskih članov

Konzorcij

IC

CTK

FINELIB

Povprečna relativna letna sprememba v
številu članov

–0,2 %

+33,3 %

–0,4 %

Na dolgi rok je razlika v spremembah števila članov še bolj izrazita. Na Islandiji se je število
članov povprečno zmanjševalo za 0,2 % na leto, na Finskem pa za 0,4 %. Na drugi strani pa
se je pri konzorcijih CTK število članov v povprečju povečevalo za 33,3 %, kar je brez
dvoma predvsem posledica dogajanja iz leta 2010 in 2011.
5.2 ŠTEVILO VPOGLEDOV

Relativna letna sprememba v številu
vpogledov
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Graf 2: Relativna letna sprememba v številu vpogledov v polna besedila za posamezne konzorcije

Na Islandiji so imeli zelo visoko stopnjo rasti na začetku, od leta 2002 do 2004 (+53,6 %;
+42,8 % in +32,6 %). Po začetni strmi rasti se ta na letni ravni nikoli več ni dvignila nad 30
odstotkov. FinELib je imel podobno začetno rast: +61,8 % leta 2002 in +56,2 % leta 2003.
Velik skok se je zgodil še enkrat, in sicer leta 2009 (+50,3 %), od takrat pa ostaja pod 20
odstotki. Konzorciji CTK so najvišjo rast dosegli šele leta 2010 (+37,5 %), kar morda
nakazuje, da so uporabniki v Sloveniji nekoliko pozneje začeli množično uporabljati
konzorcijske vsebine.
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Negativna rast se je na Islandiji prvič pojavila leta 2013 (–10 %), v istem času kot pri
FinELibu (–5,1 %). Konzorcij CTK je padec prvič zabeležil nekoliko prej, leta 2012 (–2,1 %).
Pri IC in FinELibu je bil največji padec okoli 10-odstoten (–10 % za IC in –9,5 % za FinELib),
pri CTK pa samo –5,4 %. Konzorcij CTK je imel v svoji zgodovini praviloma bolj umirjeno
rast in nekoliko manjše padce v številu vpogledov, če ga primerjamo z Islandijo in Finsko.
Na dolgi rok je opazno izmenjavanje pozitivne in negativne rasti ter njuno približevanje
nični rasti oz. stagnaciji. Ta trend je posledica številnih dejavnikov, glavni med njimi je
absorpcijska moč uporabnikov, ki ima svoje omejitve.
Preglednica 8: Povprečna relativna letna sprememba v številu vpogledov za posamezne konzorcije

Konzorcij

IC

CTK

FINELIB

Povprečna relativna letna
sprememba v številu
vpogledov

+14,3 %

+13,5 %

+24,4 %

V zgornji preglednici so spremembe v številu vpogledov preračunane za celotno
zgodovino konzorcijev. CTK (+13,5 %) in islandski konzorcij (+14,3 %) imata zelo podobno
povprečno rast vpogledov. Izstopa FinELib, ki je imel bistveno višjo povprečno rast v svoji
zgodovini (+24,4 %); večji del te razlike izhaja iz prvih let konzorcija, ko je imel izrazito
visoko rast števila vpogledov.
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5.3 CENA VPOGLEDA V POLNO BESEDILO

Cena vpogleda v polno besedilo v €
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Graf 3: Gibanje cene vpogleda v polno besedilo v € za posamezne konzorcije

Že na prvi pogled se vidi, da ima konzorcij CTK najvišjo ceno vpogleda, FinELib pa najnižjo.
Konzorcij CTK se je po letu 2013 stabiliziral na pribl. 2,5 € na vpogled, pred tem je bila
cena ponavadi višja, še posebej leta 2006 (4,36 €).
Pri islandskem konzorciju je bila cena skozi leta zelo stabilna. Najvišja cena je bila 2,08 €
(2010), najnižja pa 1,55 € (2012). Po letu 2013 se je stabilizirala na okoli 1,7 €. Najnižje
cene vpogleda ima FinELib. Najvišjo ceno na vpogled je dosegel leta 2006 (2,36 €), najnižjo
pa leta 2012 (0,82 €). Od takrat se je cena stabilizirala na pribl. 1 €.
Preglednica 9: Povprečna cena vpogleda v polno besedilo za celotno zgodovino posameznih konzorcijev

Konzorcij

IC

CTK

FINELIB

Povprečna cena vpogleda

1,76 €

3,09 €

1,20 €

Tudi na dolgi rok je očitno, da je FinELib imel najnižjo povprečno ceno vpogleda (1,2 €).
Islandski konzorcij je imel na dolgi rok približno 50 odstotkov višjo ceno (1,76 €) od
FinELiba, CTK pa več kot dvakratnik FinELibove cene (3,09 €).
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5.4 INDEKS NABAVA/OBRATOVANJE
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Graf 4: Gibanje indeksa nabava/obratovanje za posamezne konzorcije

Pri islandskem konzorciju lahko opazimo trend. Gospodarska kriza leta 2008 je močno
prizadela islandsko gospodarstvo. Takrat se je ekonomičnost nabave dvignila, saj so bila
sredstva primarno namenjena ohranjanju naročnin, sredstva za obratovanje so se skrčila.
Leta 2017 se je prvič po dolgih letih zmanjšal proračun za nabavo, zaradi česar je indeks
dosegel svojo najnižjo točko. Zelo nizek indeks nakazuje relativno visoke obratovalne
stroške v primerjavi s sredstvi za nabavo literature, kar je glavna pomanjkljivost
centraliziranih konzorcijev.
Konzorcij CTK ima daleč najvišji indeks, ki se je že od začetka skoraj izključno povečeval.
Najvišjo vrednost je dosegel leta 2015 (92,2). V zadnjih dveh letih je doživel dva
zaporedna padca, kar se je zgodilo prvič v zgodovini. Glavni razlog za tako visok indeks je,
da gre za decentralizirani konzorcij, ki ima zelo nizke obratovalne stroške v primerjavi z
Islandijo in Finsko.
Indeks FinELiba se je vsako leto nekoliko dvignil, saj je le-ta ohranjal podobne obratovalne
stroške, proračun za nabavo pa se je hkrati dvigoval. Kljub centralizirani organizaciji
dosega dobre rezultate, še vedno pa krepko zaostaja za konzorciji CTK.
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Preglednica 10: Povprečni indeks nabava/obratovanje za posamezne konzorcije

Konzorcij

IC

CTK

FINELIB

Povprečni indeks
nabava/obratovanje

13,8

72,0

38,9

Na dolgi rok se pokaže, da ima konzorcij CTK daleč najvišji povprečni indeks (72,0), na
drugem mestu je FinELib (38,9), daleč zadaj pa je IC (13,8). Višja vrednost indeksa
načeloma nakazuje, da je konzorcij učinkovit pri nabavi virov in da organizacijsko gledano
deluje racionalno. Obstajajo tudi druge možne kombinacije dejavnikov, ki jih bomo
razdelali v naslednjem poglavju.

Relativna letna sprememba v proračunu
za nabavo literature
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Graf 5: Relativna letna sprememba v letnih proračunih za nabavo literature v posameznih konzorcijih

Na prvi pogled je opazna izrazita stabilnost rasti proračuna za nabavo pri FinELibu. V
zadnjih desetih letih se proračun ni zmanjšal niti enkrat, sprememba je bila vedno v smeri
povečanja sredstev. Najnižjo rast proračuna je imel leta 2008 (+1,2 %), najvišjo pa leta
2014 (+7,5 %).
Konzorcija IC in CTK sta imela bolj izrazite vzpone in padce. Zanimivo je, da IC kot
predstavnik centraliziranih konzorcijev kaže zelo nihajočo sliko sredstev za nabavo – rasti
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je skoraj vedno sledil padec. Največjo rast smo zaznali leta 2010 (+13,4 %), največji padec
pa leta 2017 (–15 %).
Konzorcij CTK je imel med vsemi tremi konzorciji največja nihanja v proračunu za nabavo.
Rekordno visoko rast je zabeležil leta 2010 (+34,2 %), največji padec pa leta 2015 (–12 %).
Preglednica 11: Povprečna relativna sprememba v sredstvih za nabavo gradiva v posameznih konzorcijih

Konzorcij

IC

CTK

FINELIB

Povprečna relativna
letna sprememba v
sredstvih za nabavo

+0,4 %

+7,5 %

+5,2 %

Na dolgi rok se izkaže, da je islandski konzorcij v povprečju doživljal zelo šibko rast
sredstev za nabavo literature (+0,4 %). Pri prejšnjem grafu smo ugotavljali, da je CTK
doživljal pogoste in relativno velike spremembe, a je kljub temu na dolgi rok s
7,5-odstotno rastjo prehitel FinELib s 5,2-odstotno rastjo sredstev za nabavo literature.

Povprečna cena kupljenega naslova v €
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Graf 6: Povprečna cena kupljenega naslova v posameznih konzorcijih

Pri povprečni ceni kupljenega naslova so razlike med konzorciji vsaj na prvi pogled
manjše, če odmislimo starejše cene pri konzorciju CTK. V letih 2007, 2008 in 2010 je CTK v
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povprečju plačeval nad 1000 € za posamezni naslov. Leta 2011 je cena doživela izrazit
padec (na 574 €) in se nikoli več ni dvignila nad 600 €.
Tudi IC in FinELib sta začela z nekoliko višjimi cenami in jih nato uspela bistveno spustiti.
IC je najnižjo ceno zabeležil leta 2017 (241 €), FinELib pa leta 2014 (395 €). Zanimivo je, da
je IC najnižjo ceno zabeležil takrat, ko se je proračun za nabavo literature izrazito zmanjšal
(–15 %).
5.7 ŠTEVILO VPOGLEDOV NA RAZISKOVALCA
Preglednica 12: Število raziskovalcev in statistika vpogledov za leto 2015 (Vir: World Bank Statistics)

Država

Slovenija

Islandija

Finska

Št. raziskovalcev na
milijon prebivalcev

3821

5903

6817

Dejansko št.
raziskovalcev

7642

2007

37494

Št. vpogledov na
raziskovalca

357

565

689

Iz zgornje preglednice je razvidno, da imata Islandija in Finska precej večje relativno
število raziskovalcev kot Slovenija (5903 in 6817 proti 3821). Če število vseh vpogledov v
polna besedila delimo z dejanskim številom raziskovalcev, dobimo št. vpogledov v polna
besedila na raziskovalca, kjer je Finska krepko v vodstvu (689), sledi ji Islandija (565),
Slovenija pa je na repu s 357 vpogledi na raziskovalca.
5.8 DELEŽ VPOGLEDOV GLEDE NA TIP USTANOVE – FINELIB
Preglednica 13: Delež vpogledov v polna besedila in vplačil glede na tip ustanove za konzorcij FinELib

Tip ustanove

Univerze

Splošne knjižnice

Delež celotnega števila
vpogledov

81,7 %

0,9 %

Delež vplačil v proračun za
nabavo

84,7 %

0,7 %
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Finski konzorcij zbira tudi statistične podatke glede na tip uporabnikov. Delež uporabe iz
okolja splošnih knjižnic je na dolgi rok padel na 0,9 % vseh vpogledov, delež financiranja
pa na 0,7 %. Univerze predstavljajo več kot 80-odstotni delež vseh vpogledov, v proračun
za nabavo pa prispevajo še nekoliko več. Širši nacionalni dostop ima torej zelo omejen
vpliv na skupno število vpogledov, saj večina potencialnih uporabnikov prihaja iz
univerzitetnega okolja.
5.9 PRORAČUN ZA NABAVO IN OBRATOVANJE
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Graf 7: Proračun za nabavo in obratovanje za posamezne konzorcije za leto 2015 (v milijonih €)

V zgornjem grafikonu smo prikazali absolutne številke od vseh konzorcijev za leto 2015,
da lažje dobimo predstavo o tem, kako različni so si po velikosti in proračunu. Po
proračunu za nabavo je FinELib skoraj 6-krat večji od CTK in več kot 13-krat večji od IC.
Zelo izrazite so tudi razlike v proračunu za obratovanje: FinELib ima 3-krat večje
obratovalne stroške kot IC in 11-krat večje kot CTK. Pri konzorcijih CTK so stroški
obratovanja tako nizki, da jih na grafu ni mogoče zaznati.
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6 RAZPRAVA
Hipoteza št. 1: Centralizirani konzorciji imajo relativno stabilno število članic v
primerjavi z decentraliziranimi konzorciji.
Hipotezo smo potrdili na primeru vseh treh konzorcijev. Islandski in finski konzorcij nista
doživela večjih sprememb v številu članov, pri konzorciju CTK pa so bile spremembe
pogoste in izrazite.
Iz letnih poročil konzorcija FinELib je sicer razvidno, da do sprememb v številu članov
prihaja predvsem zaradi združevanja oz. razdruževanja različnih ustanov. Do večjih
sprememb v članstvu pravzaprav nikoli ni prišlo. Na Islandiji se je bistvena sprememba
zgodila samo leta 2013, pa še ta se je naslednje leto izničila. Članstvo v nacionalno
centraliziranih konzorcijih je neprostovoljno in določeno vnaprej.
Na drugi strani pa se število članov konzorcija CTK spreminja dokaj pogosto, kar je
posledica njegove organiziranosti, saj temelji na prostovoljnem pridruževanju. Leta 2011
se je število članov konzorcija več kot potrojilo glede na predhodno leto. Nato je v letih
2012, 2013 in 2014 število počasi padlo nazaj na raven pred letom 2011. Nagli porast leta
2011 je bil posledica pridružitve večjega števila manjših ustanov. V naslednjih letih so te
ustanove počasi začele zapuščati konzorcij, saj od njega niso imele koristi glede na vložek.
Tudi vodstvo konzorcija je ugotovilo, da ni koristi od velikega števila članic, če te ne
sodelujejo pri komunikaciji znotraj konzorcija, poleg tega pa zaradi večjega števila članic
založniki praviloma vztrajajo pri višjih cenah in si tako izboljšajo svoj pogajalski položaj
napram knjižnicam.
Hipoteza št. 2: Centralizirani konzorciji imajo višje stroške obratovanja v primerjavi z
decentraliziranimi konzorciji.
Hipotezo smo potrdili na primeru vseh treh konzorcijev. Na podlagi indeksa
nabava/obratovanje smo ugotovili, da imata islandski in finski konzorcij bistveno slabši
indeks nabava/obratovanje v primerjavi s konzorciji CTK.
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Razlika med izmerjenimi indeksi je sicer relativna, saj obravnavani konzorciji do neke
mere opravljajo različne naloge, kar se odraža pri financiranju in številu zaposlenih. CTK
ocenjuje svoj obseg dela s konzorciji na pribl. 2 FTE, islandski konzorcij na pribl. 3 FTE,
FinELib pa na 12 FTE. CTK nima točno določenega delovnega mesta, ki bi bilo namenjeno
izključno konzorcijem, ampak se delo razdeli med nekaj posameznikov, ki imajo sicer tudi
druge zadolžitve. Islandski konzorcij ima točno določeno delovno mesto nacionalnega
koordinatorja. Tudi FinELib je ločena organizacijska enota znotraj nacionalne knjižnice.
Razlike med indeksi ne odražajo nujno samo razlik v obratovalnih stroških, temveč razlike
v širšem okolju. FinELib je na neki način državni urad, ki opravlja vse zadolžitve v zvezi z
nabavo virov, zato so v indeksu vključeni stroški, ki pri konzorciju CTK niso. Konzorcij CTK
prejema sredstva za nabavo od agencije ARRS, ki ima svoj proračun in obratovalne
stroške. Za namene naše raziskave se nismo poglabljali v širše okolje. Taka analiza bi bila
dobra iztočnica za še bolj poglobljeno primerjavo konzorcijev.
Hipoteza št. 3: Decentralizirani konzorciji imajo nižje cene vpogleda v primerjavi s
centraliziranimi konzorciji.
Hipoteze nismo uspeli ne potrditi ne ovreči. Naša raziskava je sicer pokazala, da imata
islandski in finski konzorcij precej nižje cene vpogleda v primerjavi s konzorcijem CTK,
vendar je to najverjetneje posledica njenih omejitev. Konzorcij CTK se namreč ukvarja
skoraj izključno z nabavo naslovov s področja naravoslovja, ki imajo v povprečju veliko
višje cene. Nacionalno centralizirani konzorciji nabavljajo širok spekter naslovov, kar
verjetno zniža povprečno ceno posameznega naslova in s tem tudi ceno posameznega
vpogleda v polno besedilo. Poleg tega je pri potencialnih uporabnikih konzorcija CTK
(predvsem raziskovalcih) število vpogledov nižje v primerjavi s finskimi in islandskimi
kolegi. Cene vpogledov sp tako vedno odvisna tudi od širšega okolja in ne samo od
delovanja konzorcija.
Hormia-Poutanen idr. (2006) trdijo, da je finski, tj. centralizirani način nabave zelo
učinkovit. Do te ugotovitve so prišli s pregledom osnovnih značilnosti konzorcijev iz
različnih delov Evrope. V Veliki Britaniji so leta 2004 letni izdatki za literaturo za osem
največjih nabavnih konzorcijev znašali okoli 125 milijonov evrov, medtem ko je celotni
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znesek za nabavo na Finskem znašal samo 13 milijonov. Avtorji to veliko razliko v
ekonomičnosti nakupov pripisujejo dejstvu, da je na Finskem proračun za nabavo vnaprej
določen, poleg tega pa pokriva stroške obratovanja konzorcija. Izpostavljajo tudi, da
zagotovljen proračun pogajalcem omogoča lažje načrtovanje na dolgi rok (npr. sklepanje
večletnih pogodb). Zaposleni na FinELibu delajo v stabilnem okolju in se lahko v
popolnosti posvetijo delovnim nalogam, hkrati pa lažje nabirajo izkušnje, kot bi jih v
primeru kratkotrajnih zaposlitev in zmanjševanja proračuna (kar se zelo pogosto dogaja v
času ekonomske krize). Mandelj, Južnič in Pušnik (2010) trdijo, da so decentralizirani
konzorciji bolj ekonomični. Po njihovem mnenju se centralizirani konzorciji ukvarjajo z
nakupi tipa »big deal«, kar praviloma znižuje ekonomičnost nakupa. V naši raziskavi nismo
uspeli potrditi nobenega od stališč iz omenjene literature, saj je imela naša raziskava
nekaj omejitev.
Hipoteza št. 4: Centralizirani konzorciji imajo relativno stabilnejši proračun za nabavo v
primerjavi z decentraliziranimi konzorciji.
Hipotezo smo potrdili na primeru vseh obravnavanih konzorcijev. Islandski in finski
konzorcij imata precej bolj stabilen proračun za nabavo kot konzorciji CTK, kar se kaže v
manjših letnih spremembah v proračunu za nabavo literature.
Konzorcij CTK je skozi daljše obdobje doživel veliko sprememb v proračunu za nabavo
literature, kar je značilnost decentraliziranih konzorcijev. Zanimivo je, da lahko na Islandiji
opazimo podoben vzorec, le da so bila tam nihanja manj izrazita. FinELib se najbolj približa
idealu centraliziranega konzorcija, saj je njegov proračun za nabavo v povprečju ostal zelo
stabilen in se je vedno rahlo povečeval.
Naša raziskava je pokazala, da ima predvidljiv proračun za nabavo tako dobre kot slabe
lastnosti. Trdimo lahko, da po eni strani olajša dolgoročno načrtovanje, po drugi pa lahko
privede do stagnacije, kot se je to zgodilo na Islandiji, kjer je proračun v povprečju dosegal
le minimalno rast. Na primeru konzorcija CTK smo ugotovili, da je proračun za nabavo v
povprečju rastel hitreje kot pri FinELibu, kljub občasnim padcem. Glede na to, da se
mednarodna znanstvena literatura v povprečju podraži za 5–12 odstotkov vsako leto
(Ware in Mabe, 2015), se morajo konzorciji stalno boriti za večji proračun za nabavo.
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FinELib (+5,2 %) in CTK (7,5 %) vsaj delno dohitevata rast cen znanstvene literature, IC
(+0,4 %) pa krepko zaostaja. Na tem mestu moramo poudariti, da so na področju
financiranja pomembne predvsem širše okoliščine, saj konzorciji nimajo neposrednega
vpliva na svoje financiranje, še posebej ne decentralizirani konzorciji. Za boljše
razumevanje tega področja bi morali izvesti natančnejšo študijo.
Hipoteza št. 5: Centralizirani konzorciji zaposlujejo večje število ljudi v primerjavi z
decentraliziranimi konzorciji.
Hipotezo smo potrdili na primeru vseh obravnavanih konzorcijev. FinELib zaposluje 7 ljudi,
obseg dela pa je 12 FTE. Islandski konzorcij zaposluje nacionalnega koordinatorja, ki se
ukvarja izključno z obratovanjem konzorcija, delo pa ocenjujejo na 2 FTE. Konzorcij CTK ne
zaposluje ljudi izključno za namen obratovanja konzorcija, ampak je obseg dela (2 FTE)
razdeljen med več posameznikov. Konzorcij CTK je po velikosti med FinELibom in IC, a
kljub temu nima točno določenega delovnega mesta, ki bi bilo namenjeno izključno
obratovanju konzorcija. To delo je sezonske narave in zdi se logično, da se s konzorcijem
ukvarja le minimalno število ljudi – še posebej če je konzorcij manjši po obsegu delovanja.
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7 ZAKLJUČEK
V uvodu smo ugotovili, da obstaja več vrst nabavnih konzorcijev. V grobem ločimo med
nacionalno centraliziranimi, nacionalno decentraliziranimi in regionalnimi. Cilj vseh
nabavnih konzorcijev je čim cenejša nabava literature, vsak tip konzorcijev pa ima svoj
način, kako se loti te naloge.
Brez dvoma lahko trdimo, da je imela na Islandiji in na Finskem država osrednjo vlogo pri
oblikovanju nabavnih konzorcijev, kar se sklada z ugotovitvami Giordana (2002), ki
konzorcije iz nordijskih držav uvršča med nacionalno centralizirane modele. V obeh
državah ima konzorcij sedež v nacionalni knjižnici, kjer deluje kot posebna organizacijska
enota s svojimi zaposlenimi in vodstveno strukturo.
V Sloveniji hkrati obstaja več nabavnih konzorcijev, ki delujejo neodvisno drug od
drugega. Financiranje poteka prek ARRS, ki na vsakoletnem razpisu razdeli sredstva za
nakup mednarodne znanstvene literature. Konzorciji se morajo vsakič znova boriti za
sredstva in nimajo neposrednega vpliva na količino sredstev, ki je na razpolago. Zaradi
pritiska z vrha sta se nordijska konzorcija oblikovala hitreje kot slovenski, zato je prišlo
tudi do zgodnejše rasti števila vpogledov. Nordijska konzorcija sta tudi relativno zgodaj
opustila nabavo tiskanih virov, kar se pri konzorciju CTK še ni zgodilo.
FinELib je klasičen primer centraliziranega konzorcija. Deluje kot samostojen urad znotraj
nacionalne knjižnice. Zaposluje večje število strokovnjakov, in to ne le s področja
bibliotekarstva in informacijskih znanosti. Vodstvo konzorcija sodeluje s pristojnim
ministrstvom pri oblikovanju proračuna za nabavo. Izmed vseh obravnavanih konzorcijev
vodi najnatančnejšo statistiko, letna poročila so prava zakladnica informacij za analizo
njegovega delovanja.
Obratovalni stroški FinELiba so izredno visoki, še posebej v primerjavi s konzorciji CTK. Na
prvi pogled se torej zdi, da so centralizirani konzorciji neučinkoviti, saj zahtevajo precej
več sredstev za obratovanje. Mandelj, Južnič in Pušnik (2010) trdijo, da so manj
ekonomični tudi zaradi nakupov literature v paketih (»big deal«). Naša raziskava je
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pokazala, da so obratovalni stroški centraliziranih konzorcijev izredno visoki, nismo pa
zaznali višjih cen vpogleda v polno besedilo, kar je verjetno posledica omejitev raziskave.
Del konzorcijskih vsebin FinELiba je dostopen širšemu prebivalstvu prek članstva v
splošnih knjižnicah. Število vpogledov prek splošnih knjižnic sicer predstavlja manj kot
odstotek celotnega števila vpogledov, tako da ima nacionalni dostop zanemarljiv učinek
na skupno uporabo. Glavne uporabnice konzorcijskih vsebin so univerze z okoli 80odstotnim deležem vseh vpogledov. S stališča financ pa univerze prispevajo še nekoliko
večji delež, splošne knjižnice pa le okoli pol odstotka celotnega proračuna. Tudi na
Islandiji je del vsebin dostopen vsem prebivalcem, a primerjava s Finsko v tej kategoriji ni
mogoča, saj islandski konzorcij ne vodi statistike o tipu uporabnikov. Vprašanje je, v
kolikšni meri je širše prebivalstvo sploh mogoče motivirati za uporabo bolj specifičnih
informacijskih virov.
CTK ima vse značilnosti decentraliziranih konzorcijev. To je najbolj vidno pri spreminjanju
števila članov, saj se je v krajšem obdobju celo potrojilo. Nekatere ustanove so se
pridružile konzorciju in ga nato po letu ali dveh zapustile, saj so ugotovile, da ni bilo
zanimanja s strani njihovih potencialnih uporabnikov.
Ena od pomanjkljivosti decentraliziranih konzorcijev je, da se posamezne ustanove ne
pridružijo konzorciju, ker se ne zavedajo prednosti, ki jih ta ponuja. Vendar se moramo
zavedati, da vse članice centraliziranih konzorcijev nimajo dejanske koristi od članstva,
ampak ga morajo znati izkoristiti – ni dovolj, da so samo pridružene. Vodstvo konzorcija
CTK je potrdilo, da je večje število članov celo negativno vplivalo na delovanje konzorcija,
saj so manjše ustanove vplačevale zelo majhen delež in hkrati povečevale delež, ki so ga
morale vplačati ostale ustanove. Zanimivo bi bilo izvedeti, v kakšni meri so članice
nordijskih konzorcijev zastopane v dejanskih procesih odločanja in vodenja.
V konzorciju CTK združevanje poteka po principu »od spodaj navzgor«. CTK kot ustanova
za nalogo vodenja ni zakonsko določena. Obratovanje je financirano iz proračuna CTK in
knjižnica za opravljanje te naloge ne prejema namenskih sredstev. Obseg dela je razdeljen
med kopico zaposlenih, nihče od njih se ne ukvarja izključno s konzorcijem. To je tudi
glavni razlog, zakaj ima konzorcij CTK tako nizke obratovalne stroške v primerjavi z IC in
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FinELibom, ki imata zaposlene, ki se ukvarjajo samo s konzorcijem. To delo je sezonske
narave in zdi se logično, da se s konzorcijem ukvarja le minimalno število ljudi – še
posebej če je konzorcij manjši po obsegu delovanja.
Ugotovili smo, da so razlike v obratovalnih stroških odvisne tudi od velikosti konzorcija.
Islandski bi verjetno imel precej nižje obratovalne stroške, če bi bil decentraliziran. FinELib
ima visoke obratovalne stroške, vendar se zaradi relativne velikosti Finski tak način
organizacije mogoče obrestuje. Če bi v Sloveniji imeli nacionalno centralizirani konzorcij,
bi ta brez dvoma imel precej višje stroške obratovanja.
Centralizirani konzorciji verjetno delujejo bolje v večjih državah, kjer bi sicer lahko prišlo
do večje fragmentacije na področju konzorcijskega združevanja. V manjših državah
pretirana drobitev ni verjetna (še posebej ne na Islandiji, ki ima nekajkrat manj
prebivalcev kot Slovenija), zato je tam bolj smiseln model decentraliziranega konzorcija.
Ne obstaja torej idealni tip nabavnega konzorcija, ki bi ustrezal vsem. V vsakem konzorciju
lahko najdemo primere dobre prakse in možnosti za izboljšave.
Pri vseh treh konzorcijih smo opazili, da so se približali mejam rasti števila vpogledov.
Potencial za pozitivno rast je omejen s številom potencialnih uporabnikov in
intenzivnostjo uporabe. Pričakovano je rast največja v prvih letih obratovanja konzorcija,
ko potencialni uporabniki šele odkrivajo dostop do informacijskih virov. Po tem, ko se
baza uporabnikov preneha povečevati tako intenzivno, lahko pozitivno rast dosežemo z
večjim naborom informacijskih virov ali promocijo storitev. Prej ali slej se pojavi negativna
rast, ki nakazuje, da konzorcij prehaja v obdobje stabilne uporabe, ki ga praviloma
zaznamujeta nizka pozitivna in negativna rast, razen če ne pride do večjih sprememb (npr.
pridružitev novih ustanov in s tem novih uporabnikov, povečanje obsega dostopnih vsebin
itd.)
Pri Sloveniji moramo poudariti, da konzorcij CTK ne predstavlja celotnega področja
nabavnih konzorcijev v Sloveniji, zato je primerjava z nacionalno centraliziranima
konzorcijema Islandije in Finske nepopolna. Med seboj bi jih resnično lahko primerjali le,
če bi lahko za vse tri konzorcije pridobili podatke o posameznih pogodbah in cenah
nakupa. Ker teh podatkov ni mogoče dobiti (vsebina pogodb je tajna), smo se lahko
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ukvarjali le s kumulativnimi podatki posameznih konzorcijev. Posledično moramo
rezultate naše raziskave razumeti v luči teh omejitev. Konzorcij CTK bi bilo sicer zanimivo
primerjati z decentraliziranimi konzorciji iz ostalih držav, šele tako bi lahko dobili boljšo
predstavo o njegovi uspešnosti.
Verjamemo, da bo magistrska naloga kljub pomanjkljivostim predstavljala zanimivo branje
za strokovnjake s področja konzorcijev in ostale posameznike iz bibliotekarske in
informacijske stroke. Med pregledom literature nismo našli podobnih raziskav, ki bi
empirično primerjale konzorcije iz različnih držav.
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8 POVZETEK
Za magistrsko nalogo smo izbrali področje nabavnih konzorcijev. Zanimalo nas je, kakšne
so podobnosti in razlike med konzorciji iz različnih držav. Islandijo smo izbrali zaradi
opravljanja prakse v tamkajšnji nacionalni knjižnici, nato pa smo zbrali še podatke o
konzorcijih v Sloveniji in na Finskem. V Sloveniji smo za primerjavo izbrali konzorcij CTK, ki
spada med decentralizirane konzorcije. Prvotno smo hoteli vključiti tudi konzorcij COSEC
in združiti podatke obeh ter nato narediti primerjavo z nordijskima konzorcijema. Na
žalost nam ni uspelo pridobiti podatkov iz NUK-a, zato smo raziskavo nadaljevali v
okrnjeni obliki.
V uvodu smo predstavili osnovne značilnosti nabavnih konzorcijev: kako so nastali, kako
so organizirani itd. Ugotovili smo, da v nordijskih državah prevladujejo nacionalno
centralizirani konzorciji, v Sloveniji pa imamo primere centraliziranih in decentraliziranih
konzorcijev, ki delujejo neodvisno drug od drugega.
Pri pregledu dosedanjih objav s tega področja se je izkazalo, da ni enotnega pogleda.
Hormia-Poutanen idr. (2006) poudarjajo učinkovitost finskega centraliziranega modela.
Pravijo, da je konzorcij ekonomičen zaradi centraliziranega nakupa in finančne ter
kadrovske stabilnosti. Mandelj, Južnič in Pušnik (2010) pa izpostavljajo prednosti
decentraliziranega modela, ki po njihovem mnenju zagotavlja nižje obratovalne stroške in
ekonomičnost nakupov. Glavna avtorica prvega članka je nekaj časa predsedovala
FinELibu, dva od avtorjev slovenskega članka pa sodelujeta pri vodenju konzorcija CTK.
Vsaka stran prikazuje konzorcij iz svoje države kot najbolj učinkovit.
V poglavju o metodologiji smo opisali raziskovalno metodo in način zbiranja podatkov.
Navedli smo osnovne in sestavljene kazalnike za ocenjevanje uspešnosti konzorcijev ter
opredelili hipoteze.
V nadaljevanju smo na kratko predstavili vsakega izmed izbranih konzorcijev: njihov
nastanek, organizacijo in način financiranja. Ugotovili smo, da so se izbrani konzorciji
začeli ustanavljati v podobnem času, konec devetdesetih let, vendar so se od takrat
razvijali vsak na svoj način. Pri nordijskih konzorcijih je organizacija potekala v smeri od
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vrha navzdol, saj je pristojno ministrstvo organiziralo prve pilotne projekte in zagotovilo
financiranje. Pri konzorciju CTK pa je organizacija potekala od spodaj navzgor, ko so se
posamezne knjižnice dogovorile za skupno nabavo, CTK pa je prevzel vodenje. Zaradi
pritiska z vrha sta se nordijska konzorcija oblikovali hitreje, zato je prišlo tudi do zgodnejše
rasti števila vpogledov.
V empiričnem delu raziskave smo na podlagi statističnih podatkov konzorcije med seboj
primerjali po številu članov, številu vpogledov, ceni vpogleda in ostalih kazalnikih.
Ugotovili smo, da imata nordijska konzorcija večje obratovalne stroške, večje število
zaposlenih in stabilnejše število članov. Konzorcij CTK se je izkazal kot zelo uspešen glede
na indeks nabava/obratovanje. Zaradi številnih razlik med konzorciji je bila primerjava
otežena.
Ugotovitve iz naše raziskave se delno skladajo s tistimi iz preteklih objav. Sicer lahko
trdimo, da ne obstaja idealni model nabavnih konzorcijev, ki je primeren za vse države. V
večjih državah se lahko s centralizacijo nabave prepreči prevelika drobitev na večje število
konzorcijev. V manjših državah do takšnih drobitev ne more priti, zato je v tem primeru
verjetno bolj učinkovito, da organizacija poteka »od spodaj navzgor«, tj. da se knjižnice in
ostale ustanove med sabo dogovarjajo glede na specifične potrebe.
Glavna pomanjkljivost naše raziskave je, da smo med seboj primerjali zelo različne
konzorcije. Razlikujejo se po načinu nastanka, financiranja in vodenja, po zadolžitvah,
obsegu dela itd. V naslednji raziskavi bi predvsem morali vključiti še kakšen primer
decentraliziranega konzorcija iz ostalih delov Evrope.
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