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V strokovnem življenju bibliotekarja je polno nasprotij. Na eni strani mora slediti vsem spremembam 

v tehnologiji, iskati nove stvari in biti v toku v časom. Po drugi strani pa mora ostajati trdno zasidran v 

poslanstvu, nikoli pozabiti, kje so njegove korenine ter kaj je njegova osnovna naloga. Ta nasprotja so 

še posebej izrazita pri specialnih knjižničarjih, saj morajo združevati zelo različne vloge, povrh vsega so 

v institucijah, kjer delujejo običajno še sami ter nimajo sogovornika, ki bi njihovo razdvojenost resnično 

razumel. Zato je še posebej pomembno, da se povezujemo znotraj in zunaj stanovskih organizacij ter 

se družimo s kolegi, ki so v podobnih situacijah. 

Eden takšnih dogodkov se je zgodil pretekli teden v Trubarjevi hiši literature. Strokovno srečanje je bilo 

primarno namenjeno specialnim knjižničarjem, a je bilo odprto za vse, ki jih je tema zanimala.  

Dogodek je vodil Gregor Ilaš iz Slovenskega etnografskega muzeja. Za uvod je Violetta Bottazzo 

predstavila historiat standardov za specialne knjižnice v Sloveniji. Nato je s predstavitvijo nadaljevala 

Barbara Kavčič, predsednica Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS, ki je predstavila aktualne standarde 

in začela s pogovorom o tem, kje trenutno smo pri uporabi standardov in kaj nas še čaka. Si vzamemo 

čas za nepristransko oceno knjižnice? Se res oborožimo z aktualnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi 

podatki za pogovor z nadrejenimi? Nas je mogoče strah, kaj bomo izvedeli o svoji knjižnici in se rajši 

postavimo v obrambno pozicijo? Pogovoru se je pridružila tudi vodja delovne skupine za Strokovne 

standarde za specialne knjižnice pri NSKD, dr. Alenka Kavčič Čolić.  

Tekom pogovora se je jasno izkazalo, da preslabo poznamo in uporabljamo orodja, ki jih imamo na 

voljo. Skozi dialog vseh vpletenih se je izkazalo tudi, da potekajo intenzivne priprave na spremembe 

tako na Ministrstvu za kulturo, kjer pripravljajo Minimalne zahteve za opravljanje knjižnične dejavnosti, 

kot tudi na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, kjer intenzivno pripravljajo 

prenovo študijskih programov. 

Standardi za specialne knjižnice, ki jih je novembra 2018 sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 

so bili priročna spodbuda za raznolik pogovor o našem delu in delovanju. Strokovna srečanja na katerih 

se srečata realnost in teorija so dobrodošla, saj lahko le tako začnemo dialog, ki bo osnova za nova 

priporočila, nove standarde. Vedno aktualna tema in opomnik, da tudi (specialne) knjižnice prispevajo 

k družbenemu razvoju, pa tako ali tako nikoli nista odveč. Podobni dogodki so ključni za izmenjavo 

mnenj in razvoj učinkovitega prehajanja informacij, ki je v korist vseh. 

 

Barbara Kavčič 

Predsednica Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS 

 

Dogodek je organizirala Sekcija za specialne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z DBL. 

 


