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CeZaR – Center za razvoj knjižnic

P O V Z E T E K Z A P I S N I K A posvetovalnega sestanka za pripravo
standardov za splošne knjižnice
Datum: 20. junij 2014
Kraj: Narodna in univerzitetna knjižnica, Leskoškova 12, Ljubljana

Prisotni:
Mestna knjižnica Ljubljana: mag. Marijan Špoljar
Osrednja knjižnica Celje: Andreja Videc
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka: mag. Matjaž Eržen
Ministrstvo za kulturo: Marjan Gujtman
NUK: dr. Eva Kodrič-Dačić, mag. Gorazd Vodeb, Milena Bon, Bina Trplan (zapisnikar)
Prisotnost opravičili:
Mestna knjižnica Ljubljana: Simona Resman
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj: Mira Petrovič
Filozofska fakulteta: dr. Polona Vilar
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper: Luana Malec
NUK: dr. Melita Ambrožič
Matična knjižnica Kamnik: mag. Breda Podbrežnik Vukmir
Osrednja knjižnica Celje: mag. Martina Rozman Salobir
Sestanek se je začel ob 10:45.
Vsebina srečanja:
1. Uvod (dr. Eva Kodrič-Dačić)
2. Problematika Standardov za splošne knjižnice (mag. Gorazd Vodeb, Milena Bon)
3. Diskusija
1. Uvod
Sestanek je odprla dr. Eva Kodrič-Dačić, ki je pojasnila, da je Nacionalni svet za knjižnično
dejavnost dal pobudo za pripravo novih strokovnih priporočil za splošne knjižnice, ker bodo
veljavni standardi prihodnje leto nehali veljati. Navedla je dejavnike, ki vplivajo na delo
splošnih knjižnic (tehnološke spremembe, gospodarska kriza, porast elektronskih virov,
dejavnosti knjižnic v elektronskem okolju ipd.), zaradi katerih je smiselno oblikovati nove
standarde. Standardi predstavljajo strokovni temelj za delo knjižnic in so izčiščeno stališče
stroke. Dne 11. 6. 2014 je bil na sestanku na Ministrstvu za kulturo, na katerem so sodelovali
dr. Melita Ambrožič, mag. Tatjana Likar, Marjan Gujtman, Vesna Horžen, mag. Martina
Rozman Salobir in dr. Eva Kodrič-Dačić, dogovorjen okvirni načrt za pripravo novih strokovnih
priporočil. Priprava naj bi potekala v dveh fazah:
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1. V prvi fazi bo delovna skupina, ki jo bo vodil Center za razvoj knjižnic, NUK, v
sodelovanju s strokovnjaki iz splošnih knjižnic izvedla potrebne analize, primerjave
itd. in izdelala predlog strokovnih podlag (predvidoma do srede leta 2015). CeZaR naj
bi z načrtom dela in predvidenimi stroški za izvedbo teh nalog v septembru 2014
seznanil Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.
2. V drugi fazi bo pripravljena strokovna priporočila obravnavala delovna skupina, v
kateri bo zastopana širša strokovna javnost in v kateri bo prisoten tudi en predstavnik
iz prve skupine.
2. Problematika Standardov za splošne knjižnice
Sledil je pregled problematike, Milena Bon je predstavila prosojnice o doseganju standardov
v letu 2012 »Standardi za splošne knjižnice za obdobje 1. 5. 2005 do 20. 4. 2015« z iztočnico
»Knjižnica kot prostor, knjižnica kot storitev, večja vključenost lokalne skupnosti«. Mag.
Gorazd Vodeb pa je zatem predstavil prosojnice »Priprava novih standardov za splošne
knjižnice« in iztočnico »Kakšne standarde (strokovna priporočila) potrebujemo?«

3. Diskusija
Sledila je daljša diskusija o različnih vidikih priprave novih standardov.
Sklepne misli:
Pri pripravljanju novih standardov so nam v oporo obstoječi. Pregledati je treba njihove
pomanjkljivosti in dosežke, določiti pomembnost posameznih področij (mreža, zbirka,
storitve itn.) ter nato glede na prioritete pripraviti nove standarde. Plan mora biti pripravljen
do srede septembra 2014, zato bomo do takrat izvedli še dodaten posvetovalni sestanek na
to temo. Glede na to, da obstoječi standardi potečejo naslednje leto, obstaja možnost, da bi
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost podaljšal njihovo veljavnost.
Sestanek je bil zaključen ob 13:00.

Ljubljana, 17. julij 2014

Zapisnik pripravila: Bina Trplan

