Tematska številka revije Knjižnica »Sodobni izzivi pri upravljanju knjižničnih zbirk«
Izgradnja knjižnične zbirke predstavlja temeljno nalogo knjižnic. Njena izgradnja se dogaja v
kontekstu obstoječe knjižnične zbirke, knjižničnih zbirk drugih knjižnic, založniške ponudbe, potreb in
interesov uporabnikov, potencialnih uporabnikov in širše skupnosti ter v okviru poslanstva knjižnice
in njenih finančnih omejitev. Knjižnica zapiše smernice izgradnje svoje knjižnične zbirke v dokumentu
upravljanja s knjižnično zbirko, ki predstavlja osnovo za vsakodnevne odločitve pri njeni izgradnji.
Kakšni so izzivi pri oblikovanju »dobre« knjižnične zbirke v različnih vrstah knjižnic? Kako izpolnjevati
različne potrebe in interese uporabnikov ob racionalni porabi sredstev za javno korist?
Z namenom, da bi spodbudili razvoj področja upravljanja s knjižnično zbirko ter prikazali dosežke
knjižnic, ki delujejo na tem področju, smo se v uredništvu odločili, da pripravimo tematsko številko
revije Knjižnica na temo Sodobni izzivi pri upravljanju knjižničnih zbirk.
Vabimo vas, da pripravite prispevke na naslednje teme:













Ugotavljanje potreb in interesov potencialnih uporabnikov v različnih vrstah knjižnic: pristopi
in metode raziskovanja.
Oblikovanje dokumenta upravljanja s knjižnično zbirko: pregled elementov, opredelitev
posameznih področij knjižnične zbirke, primeri dobrih praks.
Načrtovanje izgradnje knjižnične zbirke: od identifikacije potreb potencialnih uporabnikov do
določitve ciljev v dolgoročnem in letnem načrtu izgradnje knjižnične zbirke.
Različni vidiki in metode vrednotenja knjižnične zbirke: vrednotenje glede na uporabo
gradiva, mnenje strokovnjaka, ovrednotene sezname, primerjalne kazalce, primeri dobrih
praks.
Podpora sistema za avtomatizacijo poslovanja pri vrednotenju knjižnične zbirke.
Knjižnična zbirka brez knjig: digitalne knjižnice, knjižnice brez polic (angl. bookless library) izzivi.
Izzivi pri upravljanju z elektronskimi viri: vrednotenje uporabe, nabava gradiva s strani
uporabnika (angl. patron driven acquisition), izbor gradiva za digitalizacijo, vprašanja,
povezana s koordinacijo politik izgradnje knjižničnih zbirk posameznih knjižnic v nabavnih
konzorcijih.
Izbor gradiva za izgradnjo aktualne knjižnične zbirke: izzivi, primeri dobrih praks, pomen
ovrednotenih seznamov gradiva.
Pomen odpisa gradiva za izgradnjo aktualne knjižnične zbirke: pristopi, metode, kriteriji,
primeri dobrih praks.
Pomen medknjižnične izposoje in izposoje med enotami v mreži knjižnice pri zagotavljanju
gradiva za uporabnike oziroma dopolnjevanju knjižnične zbirke.

Vabljeni ste k pripravi izvirnih ali preglednih znanstvenih člankov o razvoju področja, strokovnih
člankov ali diskusijskih prispevkov. Predstavite lahko tudi posamezne opravljene študije ali primere
dobrih praks.

Rok za oddajo članka je 30. september 2019, avtorje pa prosimo, da uredništvu na spodnji
elektronski naslov čim prej prijavijo temo članka (najkasneje do 31. januarja 2019). Pri pripravi
prispevka upoštevajte navodila revije Knjižnica.
Za dodatna pojasnila nam pišite na e-naslov: revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si.

Lep pozdrav,
dr. Gorazd Vodeb, odgovorni urednik in Damjana Vovk, glavna urednica

