Sekcija za specialne knjižnice pri
ZBDS
vas vabi na pomladansko
srečanje z naslovom
SPECIALNE KNJIŽNICE V KRIZI?
včeraj - danes - jutri

Čeprav gre za zelo resno temo, obljubljamo,
da ne bomo pozabili na družabno plat
pomladanskih srečanj knjižničarjev specialnih
knjižnic in da bo dovolj časa ter priložnosti za
neformalni pogovor o bolj veselih temah.
(Ljubljana, Mestni muzej, 16. junija 2011)

PROGRAM:

Na posvetu bomo govorili o delovanju knjižnic
v času zaostrenih gospodarskih razmer. Ne le
specialne knjižnice v gospodarskih podjetjih,
ampak tudi knjižnice nekaterih javnih zavodov
so se v minulih letih znašle pred ovirami, ki
onemogočajo normalno delo in ogrožajo
njihov obstoj. Po eni strani se nam vsako leto
odpira kopica novih možnosti in načinov
delovanja, hkrati pa moramo dnevno
razmišljati o nujnih prioritetah in včasih celo o
smislu samega delovanja v zaostrenih
pogojih. Na našem srečanju bomo zato
pogledali v zgodovino in spoznali, da ta
finančna kriza ni prva, seznanili pa se bomo z
njenimi razsežnostmi in skušali predstaviti
vsaj nekatere predloge, kako v teh zaostrenih
časih priti do dodatnih finančnih sredstev.

9.00 - 11.00
Igor Zemljič:
Uvodni pozdrav
mag. Tatjana Likar (Ministrstvo za kulturo):
Kaj lahko država stori za vas?
dr. Anja Dular (Narodni muzej Slovenije):
Širši zgodovinski kontekst kriz v
knjižničarstvu
mag. Stanislav Bahor (NUK):
Specialne knjižnice – trendi razvoja in
današnje stanje
11.00 – 11.30 odmor

Udeležba na srečanju je brezplačna.
Prijava in informacije:
Vesna Slabe, Urbanistični inštitut RS,
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, e-pošta:
vesna.slabe@uirs.si, telefon 01/420 1331
in
Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino,
Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, e- pošta:
igor.zemljic@inz.si, telefon 01/200 3128.

11.30 - 14.00
dr. Alenka Kavčič-Čolić (NUK):
Raziskovalno-razvojni projekti kot
pomemben prispevek k razvoju knjižnice
izr. prof. dr. Primož Južnič (FF):
Kriza kot izziv za knjižničarje
mag. Angela Čuk (Krka):
Kako se je spreminjalo delo specialnega
knjižničarja
Poglejte tudi:
http://specialne.blogspot.com/

