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Delovanje ALA

• Ameriško združenje knjižničarjev (American Library 
Association - ALA)

• najstarejše in največje knjižnično združenje na svetu 
s približno 58.000 člani

• Sedež v Chicagu, 

• združenje nadzoruje 183 članski svet

• 300 zaposlenih, vodi jih izvršni direktor

• organizacijsko sestavljena iz 11 t. i. divizij, ki 
pokrivajo posamezne vrste knjižnic in knjižničnih 
storitev
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Divizije ALE

• Ameriško združenje šolskih knjižničarjev (AASL - American Association of School Librarians)

• Združenje za knjižnične zbirke in tehnične storitve (ALCTS - Association for Library Collections
& Technical Services)

• Združenje za knjižnične storitve za otroke (ALSC - Association for Library Service to Children)

• Združenje akademskih in raziskovalnih knjižnic (ACRL - Association of College and Research
Libraries)

• Združenje specializiranih in kooperativnih knjižničnih agencij (ASCLA - Association of 
Specialized and Cooperative Library Agencies)

• Združenje za knjižnično in informacijsko tehnologijo (LITA - Library and Information 
Technology Association)

• Združenje za knjižnično vodenje in management (LLAMA - Library Leadership and 
Management Association)

• Združenje splošnih knjižnic (PLA - Public Library Association)

• Združenje za referenčne in uporabniške storitve (RUSA - Reference and User Services 
Association)

• Združeni za knjižnice (United for Libraries)

• Združenje za knjižnične storitve namenjene mladim odraslim (YALSA - Young Adult Library 
Services Association)
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Konferenca

• 136. letna konferenca z razstavnim delom

• največji knjižnični dogodek združuje skoraj 25.000 knjižničarjev 
in knjižničnih delavcev, izobraževalcev, pisateljev, založnikov, 
posebnih gostov, razstavljavcev in drugih

• nacionalna kampanja »Libraries Transform« (Preoblikovanje 
knjižnic)

• Posebni govorci: Julie B. Todaro in Jim Neal (odhajajoča 
direktorica in novi direktor ALE), Rahm Emanuel (župan Chicaga), 
Reshma Saujani (Girls Who Code), Sarah Jessica Parker (First 
Book Club), Hillary Rodham Clinton

• več kot 2.500 predstavitev dobrih praks, referatov, predavanj, 
okroglih miz, delovnih sestankov organov ALE, promocijske 
predstavitve knjižnic in njihovih storitev in ostale dejavnosti
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http://www.ala.org/tools/librariestransform


Razstavni del

• več kot 900 razstavljavcev

• najnovejši knjižni naslovi in digitalna ponudba, vključno s 
podatkovnimi zbirkami, spletnimi storitvami in programsko 
opremo, pohištvom in drugimi izdelki, ki so ključnega pomena za 
sodobne knjižnice in knjižničarje

• več kot 750 avtorjev (z ARCi oz. promocijski predtiski knjig)

• Najbolj obiskani tematski paviljoni:
– Graphic Novel/Gaming Stage, Maker Demo area in Mobile App Pavillion

Stage, ki so obiskovalcem  omogočili priložnosti za raziskovanje 
nastajajočih trendov

– The Playground @ ALA, The Park @ ALA

• pred kongresno dvorano so se predstavljali tudi trije chicaški 
bibliobusi
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https://youtu.be/qkow8KdW-SI


Informiranje na konferenčnem prostoru
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Zanimivejši vsebinski sklopi

• Delovni procesi (dobre 
prakse)

• Digitalno okolje

• Fake news

• Financiranje

• Gamification

• Izobraževanje

• Kreativnice, STE(A)M, 
ustvarjalnost v knjižnicah

• Mladi, družine

• Organizacijska politika

• Pismenosti

• Knjižnični prostori, stavbe

• Delo s starejšimi (zdravje)

• Statistika, delo s podatki

• Uporabniki s posebnimi 
potrebami

• Zagovorništvo

http://skrci.me/ALA2017



Pogled na konferenco

• Trije plusi:
– odprtost in sproščenost (pozitiven pogled na svet)

– vključevanje publike v predstavitve in debato

– raznolikost tematik, kjer zagotovo najdeš nekaj
za svoja področja zanimanja

– mobilna aplikacija za „križarjenje“
med dogodki
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Pogled na konferenco

• Trije minusi:
– preobsežnost vsebine in dogodkov

– pretirana ustrežljivost (primer transgender WC-jev)

– obsedenost udeležencev z „freebies“, ARC, predavanji posebnih gostov in 
srečanji z avtorji 
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Kaj lahko uporabimo v MKL:

• organiziranost kreativnic in (YouMedia) oddelkov za mladino, z 
njimi povezana STEAM izobraževanja

• ideje pri prenovah prostorov

• starostniki in zdravstvena pismenost

• najboljše spletne strani in aplikacije (izobraževanje in učenje) in 
storitve v digitalnem okolju

• delo z zaporniki, migranti

• dvigovanje delovne motivacije in pripadnosti zaposlenih

• problematika „najstnikov v vmesnem obdobju“ (Tweens)

• Model tematskih knjižničarjev (Subject Librarians)

• S kavo do strategije optimizacije uporabniške izkušnje
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npr. dekleta 9-

14...too old for 

toys, but too 

young for boys



Chicago

• Chicago je tretje najbolj naseljeno mesto v 
ZDA in največje mesto v ameriški zvezni državi 
Illinois

• Površina: 606,1 km²

• Prebivalstvo: 2,705 milijone (2016)
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Chicago Public Library

• ustanovljena: 1873

• 80 enot knjižnice (centralna knjižnica, dve (S in J) 
regijski knjižnici, 77 t.i. community area knjižnic)

• 9. največja knjižnica v ZDA

• zbirka: več kot 6 mio. enot gradiva

• izposoja: cca. 10 million

• proračun: 106.000.000 USD (cca. 88,4 mio. EUR)
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Harold Washington Library Center (1991)

• klet: Cindy Pritzker Auditorium, večnamenska dvorana in razstavna dvorana

• osrednja avla: izposoja in informacijski pult, vzhodno: Popular Library, zahodno: 
YouMedia (oddelek za mlade).

• 2. nad.:  Thomas Hughes Children’s library (oddelek za otroke).

• 3. nad.: uporabniški PC, serijske publikacije, MKI, splošne informacije
The Maker Lab (3d tiskalniki CNC stroji, laserski rezalniki)

• 4. nad.: poslovni menedžment, znanost, naravoslovje in tehnologija

• 5. nad.: vladni dokumenti, čikaški občinski referenčni viri, kartografsko gradivo, gradivo za 
slepe, slabovidne in gibalno ovirane uporabnike

• 6. nad.: družboslovje, humanistika in zgodovina

• 7. nad.: leposlovje in jezikoslovje

• 8. nad.: umetnost, glasbeni studiji, avdio-vizualne sobe

• 9. nad.: zimski vrt, ki se lahko uporablja kot čitalnica ali prostor za najem (sprejemi, 
prireditve, poroke ipd.), domoznanska razstavna dvorana (arhivska zbirka Harolda
Washingtona, prvega afroameriškega župana Chicaga)

• 10. nad.: ni javno dostopno, pisarne uprave in tehničnih služb
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Harold Washington Library Center (1991)

17. maj 2018 16



Popular Library
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Thomas Hughes Children’s library
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Poletna bralna akcija „Super raziskovalci“



The Maker Lab
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Notranja signalizacija in komuniciranje



Glasbeni oddelek
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Samostojna uporaba knjižnice
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Zimski vrt
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Promocija domoznanstva
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Jay Pritzker Pavilion, Millenium Park


