Kongres ZBDS 2019
Knjižnice – obvladovalke podatkov?
(Maribor, IZUM, 25. – 27. september 2019)

Poznate svoje podatke? Uporabljate podatke drugih? Se znajdete v mnoštvu vseh pravil, ki vam jih
narekujejo standardi, formati in sistemi? Se zavedate moči, ki jo podatki prinašajo? Ustvarjate dobre
podatke, jih je preveč, jih je premalo? Kdo jih je nazadnje uporabil za nove informacije? Jih boste čez
deset let sami še znali prebrati? Obvladate svoje podatke?
Stoletja v knjižnicah veljamo za varuhe znanja in organizatorje informacij, zato tu nastajajo podatki,
sistematično urejeni in javnosti dostopni prek knjižničnih katalogov in zbirk. Knjige in drugo gradivo
opisujemo z bibliografskimi podatki, z njimi predstavljamo rokopise, zapuščine, zadnja desetletja tudi
elektronske vire in spletne publikacije. Ti podatki so srce sodobne knjižnice. Danes so v ospredju
digitalne tehnologije – katalogi so računalniški, priročno so na voljo tudi celotne vsebine publikacij.
Tako v knjižnicah stremimo k povečevanju dostopa do informacij. Prihajajo nove naloge, novi izzivi:
poleg klasičnih skladišč je treba poskrbeti za trajno hranjenje podatkov, od bibliografskih do digitalno
ustvarjenih. Brez dobrih podatkov namreč ni zagotavljanja dostopa, ni uporabnikov in ni knjižnic. A tu
so spet novi izzivi. Informacijska doba je poskrbela za dostopnost digitalnih vsebin, kakršne še nismo
imeli; pri tem smo zavezani k spoštovanju avtorske pravice, hkrati pa tudi k etični in ustvarjalni ponovni
uporabi vsebin, kjer se odpirajo vprašanja v zvezi s pravico do zasebnosti. Podatki v knjižnicah resnično
živijo v čisto vsem, kar počnemo.
Sodobni razmislek o podatkih v knjižnici terja veliko podporo strokovnih kolegov, iskrivo izmenjavo
mnenj, spoznavanje najnovejših trendov in smernic, pogumno soočanje z izzivi, pozornost dobrim
praksam in predvsem kritični pogled v ogledalo, ki skozi refleksijo vse dognano pošilja v uspešno
prihodnost. Želimo si dobre skrbi za podatke, želimo si sodobne pismenosti na vseh ravneh upravljanja
s podatki v knjižnicah. Želimo si obvladovanja podatkov. In zato vas potrebujemo.
Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 2019 bo med 25. in 27. septembrom potekal pod
naslovom »Knjižnice – obvladovalke podatkov?«. Znotraj tako opredeljenega tematskega polja želimo
nasloviti vsa področja ustvarjanja podatkov v knjižnicah, problematiko njihovega ohranjanja in vse
načine uporabe le-teh, ob tem pa tudi zaznati in opredeliti priložnosti, ki jih odpirajo sodobne
tehnologije obdelave podatkov ter ovire, ki nam pridejo na pot pri vsakdanjem delu. Med drugim bomo
ponovno premišljevali o obdelavi gradiva, bibliografijah, digitalizaciji, metapodatkih, zajemu
svetovnega spleta, repozitorijih, uporabniških vmesnikih, spletnih storitvah, avtorski pravici in
zasebnosti, problematiki podatkov o uporabnikih, prisluhnili bomo dobrim praksam in zgodovinskim
pregledom. Tako bomo skupaj prikazali pomen podatkov v sodobni knjižnici. Veselimo se obiska
kolegov z vseh področij knjižnične dejavnosti.
Vabljeni na Kongres ZBDS 2019. Zagotovili bomo prostor za razprave, nove izkušnje in znanje. In
nastavili ogledalo svojemu delu in poslanstvu, svojemu obvladovanju podatkov. Povabili bomo
zanimive avtorje, ki bodo predstavili različne poglede na ustvarjanje, hranjenje in dostopnost
podatkov. Tudi in predvsem v knjižnicah. Z veseljem bomo gostili tudi vas in vaš prispevek.
Pomembni datumi za časovno usmeritev:




Vaše strukturirane izvlečke (namen, metodologija/pristop, ugotovitve, omejitve raziskave,
izvirnost/uporabnost raziskave) pričakujemo do 12. decembra 2018.
O vašem sodelovanju v programu vas bomo obvestili do 1. februarja 2019.
V primeru, da bo vaš prispevek uvrščen v program, celotno besedilo (največ 1 AP) pričakujemo
do 15. maja 2019.

