OKROGLA MIZA DBL

NOVA PRAVILA, NOVI STANDARDI
NA PODROČJU BIBLIOTEKARSTVA
18. NOVEMBER 2021, ZOOM
PROGRAM
15.00–15.45
Kratka predstavitev pravil, standardov:
kaj je novega, pomembnega
Sodelujoči:
Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo RS
dr. Melita Ambrožič, Narodna in univerzitetna knjižnica
dr. Alenka Kavčič Čolič, Narodna in univerzitetna knjižnica
dr. Gorazd Vodeb, Narodna in univerzitetna knjižnica
prof. dr. Polona Vilar, UL Filozofska fakulteta
Romana Fekonja, Zavod RS za šolstvo
Razprava: nasloviti odnos standardov na zakonodajo in obratno
15.45–16.00
Vabljena predstavitev novih standardov na Hrvaškem
mag. Alka Stropnik, predsednica Zagrebškega knjižničarskega društva
16.00–17.00
2. Srečevanje s standardi in izvajanje v praksi:
težave, rešitve, dobre prakse
Sodelujoči:
dr. Sabina Fras Popović, Mariborska knjižnica
mag. Aleš Klemen, Mestna Knjižnica Ljubljana
Barbara Kavčič, Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino
mag. Urša Bajda, Osnovna šola Tončke Čeč
mag. Mirjam Kotar, Fakulteta za družbene vede UL
Sandra Kurnik Zupanič, Univerzitetna knjižica Maribor
Razprava: nasloviti odnos standardov na stroko
Okroglo mizo bosta moderirali:
mag. Ana Zdravje, Mestna knjižnica Ljubljana, predsednica DBL in
Martina Kerec, UL Fakulteta za socialno delo

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Spoštovani.
Nova pravila, novi standardi so stalnica na področju bibliotekarstva. Na tokratno jesensko
strokovno srečanje smo povabili različne predavatelje, da predstavijo, kaj je novega,
pomembnega. Čas bo namenjen raznovrstnim aktualnim vprašanjem, na katera bomo
skupaj iskali odgovore in rešitve, zato se nam pridružite na okrogli mizi Društva
bibliotekarjev Ljubljana z naslovom »Nova pravila, novi standardi na področju
bibliotekarstva«, ki bo potekala v četrtek, 18. novembra 2021, ob 15.00 (predvidoma dve
uri). Zaradi še vedno nestabilne epidemiološke situacije bo okrogla miza izvedena na
daljavo.
Zaradi lažje organizacije in izdaje potrdil o udeležbi vas prosimo, da se prijavite na
povezavi: https://1ka.arnes.si/a/32730
Srečanje bo potekalo na povezavi: https://us06web.zoom.us/j/83989148733
Pred dogodkom vas vabimo k branju Predloga novega Pravilnika o pogojih za izvajanje
knjižnične javne službe ter novih standardov:
– Strokovni standardi in priporočila za visokošolske knjižnice za obdobje od 1. junija
2021 do 31. maja 2030
– Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028)
– Strokovni standardi za specialne knjižnice (za obdobje 2018–2028)
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
Lep pozdrav

