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Septembra 2014 je v Laškem potekalo posvetovanje vseh sekcij ZBDS. Prvič po desetih
letih Sekcija za specialne knjižnice in Sekcija za visokošolske knjižnice pri ZBDS nista
imeli samostojnega skupnega posvetovanja. Tema Skupaj smo močnejši: povezovanje,
sodelovanje in etično delovanje ter lokacija v Laškem sta bili rezultat dogovora predsednikov vseh sekcij pri ZBDS v okviru programskega odbora letošnjega posvetovanja.
Ker bliže poznam področje specialnih in visokošolskih knjižnic, lahko trdim, da so bile
specifične teme teh knjižnic, kot je problematika nabave znanstvenih virov, vrednotenje znanstvenega dela, odprti dostop v Obzorju 2020, razvoj kadrov za informacijsko
podporo raziskovalcem, nove storitve za raziskovalce in druge teme, ki morda niso toliko zanimive za druge vrste knjižnic, podrejene skupni temi. Poleg tega smo, čeprav
je Laško odličen prostor za tovrstna srečanja, od številnih visokošolskih in specialnih
knjižničarjev slišali, da si težko vzamejo dva dni prosto za strokovno srečanje in še težje
razložijo svojim predstojnikom, zakaj posvetovanje tokrat poteka v zdravilišču. Rezultat tega je bilo majhno število udeležencev iz visokošolskih in specialnih knjižnic, saj
jih je bilo skupaj 56, večinoma predavateljev, od skupnih 218 udeležencev, oziroma
četrtina tistih, ki so se v preteklih letih udeleževali srečanja. Kljub uspešnemu poteku
posvetovanja je bilo težko slediti programom obeh sekcij, saj sta potekali vzporedno.
Drugače od prejšnjih let so vsebine predavanj objavljene kot izvlečki v elektronskem
zborniku izvlečkov. Skratka, dolgo pričakovano posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic, čeprav uspešno z vidika ZBDS, je bilo precej podobno lanskemu posvetovanju v Laškem.
Verjamem, da je najpomembneje sodelovati, ampak morda ne bi bilo odveč premisliti
o tem, da bi kongres ZBDS leta 2015 in pozneje izvedli kot posvetovanje vseh sekcij,
leta 2016 pa prepustili sekcijam, da se povezujejo glede na skupne strokovne probleme, s katerimi se srečujejo. Čutiti je, da smo letos izgubili pomemben trenutek in priložnost, da se posvetimo nujnim temam, ki so pomembne za različne tipe knjižnic.
Predavatelji na septembrskem srečanju v Laškem so se zelo potrudili in nam predstavili
zanimive vsebine. Nekatere avtorje smo zaprosili za pripravo prispevkov za objavo v naši
reviji. Želeli bi si, da bi katerega od teh objavili že v naslednji, zadnji številki letnika 58.
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V tej številki nadaljujemo objavo nekaterih prispevkov, ki so bili predstavljeni na kongresu Digitalne vsebine 5. in 6. junija v Ljubljani.
Prvi prispevek je delo več slovenskih avtorjev z dr. Milanom Ojsterškom na čelu in
predstavlja pravne, organizacijske in tehnične vidike vzpostavitve repozitorijev slovenskih univerz. Projekt, v katerem sodelujejo štiri univerze, bo omogočal odprti dostop
do objav slovenskih znanstvenikov, kar je zelo pomembno za večjo prepoznavnost
slovenske znanstvene produkcije v tujini. Temo odprtega dostopa obravnava tudi
zadnji skupni članek več avtorjev pod naslovom Ozka grla sistema proste dostopnosti:
Glasovi iz sveta. Čeprav uredništvo revije Knjižnica načeloma ne sprejema prevodov že
objavljenih člankov, smo pri tem naredili izjemo, saj se nam je zdel posebej zanimiv,
ker problematiko odprtega dostopa obravnava na izviren način. Poleg tega pa je tovrstnih prispevkov v slovenščini zelo malo. Jezikoslovec dr. Miran Hladnik je prvotno
termin open access prevajal s terminom prosti pristop. A v bibliotekarstvu oba termina
uporabljamo z zelo različnim pomenom. Ivan Kanič, predsednik Komisije za terminologijo pri ZBDS, 19. januarja 2011 na svojem blogu opozarjal, da sta oba termina jasno
opredeljena tudi v dopolnilih Bibliotekarskega terminološkega slovarja (Kanič, 2011).
Zato se zahvaljujem dr. Hladniku, ker je privolil v to, da njegov prevod objavimo z našo
sprejeto terminologijo, saj bi v nasprotnem primeru povzročili terminološko zmedo.
Prispevek dr. Špele Ledinek Lozej in Mihe Pečeta je bil prav tako predstavljen na kongresu Digitalne vsebine. Je prikaz zanimivega projekta povezovanja krajevnih zbirk
etnološke kulturne dediščine na območju med Alpami in Krasom s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Projekt je zgled mednarodnega regionalnega sodelovanja pri popisu številnih zasebnih zbirk, ki predstavljajo pomemben del kulturne
dediščine.
Dr. Eva Kodrič Dačić v svojem prispevku podrobneje predstavlja dejavnost Centra za
razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice pri izvajanju statističnih meritev dejavnosti knjižnic in ugotavljanju razvitosti in uspešnosti delovanja slovenskih knjižnic.
Sledi mu Slovenska bibliografija v letu 2013, ki jo je pripravil Matjaž Hočevar.

Želim vam prijetno branje!
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