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Slavica Ludvik se je rodila 4. 12. 1924 v Zagrebu.
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobila naziv diplomirane slavistke. V CTK-ju se je
zaposlila 1. 11. 1950. Pred tem je bila krajši čas zaposlena v Komisiji za kinematografijo. V CTK-ju je
ostala vse do upokojitve, 30. 6. 1983. V obdobju od
31. 8. 1969 do 1. 10. 1970 je bila tudi vršilka dolžnosti ravnatelja CTK-ja.
Veličino njenega dela moramo postaviti v kontekst tistega časa. Takrat še ni bilo računalnikov
in nekaterih drugih komunikacijskih sredstev, ki
jih poznamo danes. Obstajala pa je predanost poslanstvu in viziji razvoja CTK-ja
kot knjižnice, ki bi bila z nabavo domače in predvsem tuje strokovne literature v
oporo vsestranskemu razvoju po vojni. Prvih nekaj let razvoja CTK-ja je knjižnični
fond s podporo takratnih oblasti hitro naraščal, treba pa je bilo zagotoviti njegovo ustrezno obdelavo. Zato so strokovni delavci knjižnice pod vodstvom Slavice
Ludvik vzpostavili več listkovnih katalogov, javnih za uporabnike in matičnih za
svojo evidenco. Tako so nastali javni in matični abecedni, imenski naslovni in
sistematski stvarni katalog ter samo interni signaturni katalog, posebej za knjige
in za revije. Gospa Ludvikova je skrbela za kataloge knjig.
Ves čas službovanja v CTK-ju je bila vodja knjižnega oddelka, zato se je največ
posvečala pridobivanju in obdelavi knjižnega gradiva, predvsem znanstvenih in
strokovnih knjig, domačih in tujih. Skrbela je, da je knjižnica pridobila vse domače knjige z različnih področij tehnike in tudi čim več tujih. Skrbno je pregledovala
bibliografije izdanih knjig in ogledne izvode založb, spodbujala uporabnike, naj
dajejo predloge za nakup knjig, vodila za to potrebno kartoteko, naročala knjige
iz prospektov in katalogov založb, sama in s pomočjo strokovnjakov. Dosegla je
tudi, da je knjižnica prejemala vse publikacije Sklada Borisa Kidriča s področij
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tehnike. Uvedla je marsikatero novost, da je izboljšala nabavo gradiva in skrajšala čas njegove obdelave.
Poudarimo naj, da je naročala tudi veliko literature s področja bibliotekarstva
ter znanstvene in tehnične dokumentacije ter informacij. Zavedala se je njenega
pomena za izobraževanje delavcev knjižnice. Za pomoč knjižničarjem in drugim
uporabnikom je naročala tudi veliko sekundarnih in terciarnih publikacij: enciklopedij, slovarjev, bibliografij, adresarjev, registrov proizvodov, statističnih
priročnikov itd. Zelo pomembno delo gospe Ludvikove je bilo obveščanje uporabnikov knjižnice; knjižnica je vsako leto pripravila več številk seznamov novo
pridobljenih inozemskih tehničnih knjig. Slavica Ludvik je kmalu zaznala potrebo po povezovanju vseh knjižnic s področja tehnike. Uporabniki so namreč
mnogokrat spraševali po publikacijah, ki jih CTK ni imel, lahko pa bi jih hranila
katera druga knjižnica. Zato je CTK že leta 1956 začel popisovati knjige po knjižnicah tehniških fakultet in tvoriti poseben listkovni katalog, iz katerega je bilo
razvidno, katera knjižnica ima določeno publikacijo. To je bil začetek slovenskega centralnega kataloga za tehniko. Uradno je bil slovenski centralni katalog v
NUK-u ustanovljen 1. 3. 1961, in sicer za vsa področja; takrat je bilo v centralnem
katalogu CTK že več kot 30.000 vpisov in zasluge ima tudi gospa Ludvikova. Kasneje je CTK popisoval knjige tudi po knjižnicah zunaj univerze: po inštitutih,
znanstvenih zavodih, gospodarskih organizacijah itd., še kasneje pa je dobival
kataložne listke iz vseh knjižnic, ki so sodelovale v tvorbi centralnega kataloga za
tehniške vede. Za povezovanje knjižnic s področja tehnike, njihovo boljšo organizacijo in boljše delo, je CTK v pomoč knjižničarjem izdal tri publikacije, in sicer:
Navodila za katalogizacijo knjižničnih fondov knjižnic tehniških fakultet Univerze
v Ljubljani za centralno katalogizacijo (1956), Navodilo za poslovanje strokovnih
knjižnic (1962) v dveh delih in Priročnik za poslovanje specialnih knjižnic (1969).
V drugi publikaciji je gospa Ludvik s sodelavkama napisala navodila za stvarno
katalogizacijo z uporabo UDK-ja (Univerzalne decimalne klasifikacije), v tretji
publikaciji pa je napisala poglavje »Abecedni imenski katalog«. Po spremembi
Zakona o knjižnicah (1965) so osrednje specialne knjižnice morale voditi centralni
katalog za svoje strokovno področje. Tako je CTK uradno prevzel vodenje centralnega kataloga za področje tehnike. Pomembno pa je, da je to nalogo vsaj deloma
opravljal že od leta 1956.
Slavica Ludvik je imela naporno delo tudi s koordinacijo nabave tuje literature,
za katero so bila devizna sredstva zelo omejena.
Leta 1977 je sodelovala v raziskovalni skupini za vpeljavo računalniško vodenega centralnega kataloga, kar je čez dobro desetletje pripeljalo do COBISS-a.
Ne smemo pozabiti omeniti dela gospe Ludvik za izdajanje UDK-ja. Pod njenim
uredništvom je CTK leta 1967 izdal slovensko skrajšano izdajo UDK tablic in leta
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1971 abecedni register k njej. Kasneje sta pod njenim uredništvom sledili še dve
spremenjeni in dopolnjeni izdaji tablic ter ena spremenjena in dopolnjena izdaja
abecednega registra. Sodelovala je tudi pri celotni slovenski izdaji, ki pa je bila
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev le delno uresničena. Vse to delo je bilo
obsežno in natančno. Pisala je tudi članke o delu CTK-ja, prehodu na mednarodni
format za opis knjig in mednarodni klasifikaciji. V reviji Knjižnica je vrsto let objavljala bibliografijo literature s področja bibliotekarstva, dokumentacije in informatike, ki so jo nabavljale knjižnice NUK, CTK in Univerzitetna knjižnica Maribor.
Končno naj omenimo še njeno veliko prizadevanje za gradnjo nove stavbe CTK-ja.
Zahtevalo je nešteto pogovorov na svetu knjižnice, v raznih odborih in komisijah,
na rektoratu, v Gospodarski zbornici Slovenije, Društvu inženirjev in tehnikov
Slovenije, z vladnimi funkcionarji in še marsikje drugje.
Za svoje delo na področju razvoja bibliotekarske stroke je gospa Ludvikova leta
1967 prejela Čopovo diplomo. Nekdanji in sedanji delavci CTK-ja smo Slavici Ludvik hvaležni za vse njeno delo v knjižnici in zanjo.
V Ljubljani, 20. 5. 2016
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