ZLATA DIMEC: ŽIVLJENJEPIS
Rodila se je 17. maja 1955 v Ljubljani in se po končani gimnaziji leta 1974 vpisala na Filozofsko fakulteto, kjer je študirala francoščino in primerjalno
književnost. Po opravljeni B-diplomi iz primerjalne književnosti leta 1978 se je
vzporedno vpisala na Pedagoško akademijo, smer knjižničarstvo, in diplomirala leta 1982. Istega leta se je zaposlila v knjižnici Zavoda za raziskavo materiala
in konstrukcij v Ljubljani, kjer se je v praksi seznanila z vsemi knjižničarskimi
opravili. Leta 1983 je začela delati v Narodni in univerzitetni knjižnici kot katalogizatorka in urednica katalogov. Sodelovala je pri preureditvi javnega kataloga,
kasneje se je posvetila izključno katalogizaciji knjižničnega gradiva. Ko so na
Filozofski fakulteti uvedli visokošolski študij bibliotekarstva, je bila med prvimi študenti, in leta 1990 je na Oddelku za bibliotekarstvo diplomirala z nalogo
Katalogizacija neknjižnega gradiva v okviru mednarodnih standardov in priročnikov. Z
obdelavo neknjižnega gradiva se je intenzivno ukvarjala tudi kasneje. Leta 1991
je začela delati kot redaktorica slovenskega vzajemnega kataloga. Istega leta je za
svoje delo prejela nagrado Kalanovega sklada, leta 1996 pa še Čopovo diplomo.
Od leta 1998 do svoje smrti (17. februarja 2002) je delala v Državnem centru za
raziskave in razvoj NUK kot raziskovalka za področje katalogizacije.
Zaradi strokovnega znanja in pedagoških sposobnosti je bila vključena tudi v
izobraževalni program NUK, sodelovala je pri pripravi programa na področju
obdelave gradiv, pripravljala in izvajala je predavanja in delavnice v okviru
Temeljnega knjižničarskega izobraževanja (formalna obdelava knjižničnega gradiva), Izobraževanja za delo v sistemu vzajemne katalogizacije in za uporabo
storitev sistema COBISS ter Permanentnega izobraževanja. Od leta 1991 dalje je
sodelovala pri izvajanju strokovnih bibliotekarskih izpitov kot izpraševalka za
predmet Notranja organizacija in delo knjižnic. Na Oddelku za bibliotekarstvo
na Filozofski fakulteti je od leta 1991 do 1998 vodila vaje pri predmetu Bibliotekonomija.
Zlata Dimec se je redno udeleževala domačih in mednarodnih strokovnih posvetovanj in delavnic ter aktivno sodelovala v več komisijah ter delovnih skupinah. V okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije je delovala v Komisiji za
katalogizacijo (članica od leta 1990, predsednica od 1999) ter v Terminološki
komisiji (članica od leta 1992), ki pripravlja Bibliotekarski terminološki slovar.
Od leta 1993 je bila članica Komisije za knjižnice pri Zavodu za odprto družbo.
V naslednjih letih je začela sodelovati tudi v mednarodnih organizacijah. V okviru
Mednarodne zveze bibliotekarskih združenj in ustanov (IFLA) je bila od leta 1997
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članica Stalnega odbora za katalogizacijo, Delovne skupine za revizijo ISBD(S),
Delovne skupine za izpise na OPAC, Delovne skupine za revizijo GARE, leta 1999
pa se je vključila še v Delovno skupino za pripravo večjezičnega slovarja na
področju katalogizacije. Poleg tega je sodelovala v projektu Konzorcija evropskih znanstvenih knjižnic (CERL), od leta 1996 je bila članica izvršnega odbora,
od leta 1997 pa članica Strokovne svetovalne skupine.
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