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Poročilo o delu Komisije za razvoj knjižničnega sistema
od decembra 2013 do novembra 2014
Komisija za razvoj knjižničnega sistema (KRKS) Univerze v Ljubljani je v času novega sklica imela pet
sej (december 2013, februar, april, junij in september 2014). V tem obdobju je obravnavala teme, ki
so bile pomembne za delovanje KRKS, razvoj knjižničnih storitev na UL in izobraževanje knjižničarjev.
Realizacija sklepov sej je potekala v sodelovanju s službami Rektorata, člani KRKS, stalnimi delovnimi
skupinami KRKS in knjižničarji UL.
KRKS je obravnavala naslednje teme:


Poslovnik o delu KRKS;



akcijski načrt vodstva UL za obdobje 2014-2015, knjižnični sistem;



prioritete KRKS za razvoj knjižničnega sistema UL v obdobju 2014-2015;



stalne delovne skupine KRKS;



Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL (v delu);



osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1, Ur. List RS, št.
87/2001);



skupno javno naročilo mednarodnih revij na UL;



poročilo o vzpostavljanju nove programske opreme na portalu Digitalne knjižnice Univerze v
Ljubljani;



poročilo o vzpostavljanju Repozitorija Univerze v Ljubljani;



strokovno srečanje knjižničarjev UL 2014;



vrednostno evidentiranje darov in obveznih izvodov v knjižnicah članic UL;



organizacija tečaja Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI v Ljubljani;



trajno hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija v dokumentnem sistemu UL ( v
delu);



članarine zaposlenih na UL v knjižnicah UL;



poročilo s sej Komisije za razvoj informacijskega sistema UL.

KRKS je skupaj s Centralno tehniško knjižnico in Narodno in univerzitetno knjižnico dne 23.10.2014
uspešno organizirala strokovno srečanje knjižničarjev UL z naslovom »E-izobraževanje: izzivi za
visokošolske knjižnice«, ki je pritegnilo 140 udeležencev. Prosojnice so dostopne na http://www.unilj.si/studij/knjiznice/povezave/.
Stalne delovne skupine KRKS, v katerih sodeluje več kot 50 knjižničarjev iz knjižnic UL, NUK in CTK in
nekaj predavateljev, usklajujejo in razvijajo nekatere najpomembnejše skupne dejavnosti knjižnic UL.
Delovne skupine so na svojih prvih sejah v oktobru in novembru 2014 pripravile predlog okvirnih
načrtov dela, ki jih bo KRKS obravnavala na novembrski seji.
Stalne delovne skupine KRKS:



Delovna skupina za cenik knjižničnih storitev,
Delovna skupina za upravljanje Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani,








Delovna skupina za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov,
Delovna skupina za informacijsko pismenost,
Delovna skupina za promocijo,
Delovna skupina za pravna vprašanja s področja knjižničarstva,
Delovna skupina za pridobivanje informacijskih virov,
Delovna skupina za COBISS.
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