
IFLA 2011 – moj pogled

Primoz Juznic
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani



Naslov posvetovanja

Libraries beyond libraries: Integration,
Innovation and Information for all

Knjižnice po knjižnicah: Integracija, inovacija in
informacije za vse



Spremljanje

Spremljal sem predvsem dve področji:

1. Izobraževanje in usposabljanje (novih)
strokovnjakov.

2. Izgradnja knjižničnih zbirk.



Izgradnja knjižničnih zbirk 1

Vse manj sredstev za knjižnične zbirke, zahteva
nove pristope.

Problematika “velikega posla”, (Big deal)
predvsem za znanstvene revije, a vse bolj tudi
za knjige.

Založbe želijo pogodbe s katerimi se knjižnice,
(konzorciji), obvežejo nakupu vseh njihovih
produktov.

Opuščajo tiske in ponujajo elektronske verzije.



Izgradnja knjižničnih zbirk 2

Knjižnice so s tem izgubile svojo osnovno
funkcijo, selekcije in deselekcije.

Zato iščejo nove načine, kako to funkcijo
obnoviti.

Osnovna naloga postaja spremljanje in merjenje
uporabe v elektronskem okolju.



Novi pristopi

1. Konzorciji in prihranki.

2. Plačilo po uporabi (Counter)

3. Opuščanje tiskov.



Odprt dostop

Kako oblikovati drugačno politiko izgradnje
knjižnične zbirke, ki bi slonela na principu
prostega dostopa?

Iskanje drugačnega ekonomskega modela,
saj niti zelena, niti zlata pot zaenkrat
nista bili uspešni.



Formalno izobraževanje

Zelo redke so države, ki še nimajo formalnih poti
in izobraževalnih programov za vstop v
profesijo.

Primer Romunije.

Večina ima urejene poti za vstop v profesijo,
zaradi pomanjkanja delovnih mest v knjižnicah,
se diplomanti zaposlujejo tudi drugje.

Primer Finske (leto po diplomi, 8% brez službe).



ZAPOSLOVANJE

Iskanje službe po diplomi, postaja vse bolj
pomembno!

Bodočnost profesije je odvisna od možnosti
preoblikovanja in premisleka obstoječe
paradigme in prakse; preoblikovati klasične
vloge knjižničarja, ter preoblikovati “image”
naše profesije.



Potrebna znanja

Stalnica je opozarjanje na nova znanja, ki ga
potrebujejo knjižničarji, povezana z
digitalizacijo in elektronskimi viri.

Opozarjajo tudi, na znanja o razvoju baz
podatkov in upravljanja z njimi.



BIZ programi

Sedanji BIZ programi potrebujejo reforme.
Potrebne so inovativne prakse in
nekonvencionalni pristopi.

1. Boljša povezava z prakso.

2. Povezava z računalniškimi in informacijskimi 
študijskimi programi.

3. Socialna omrežja.


