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Okrogla miza 
 
Moderatorka: Barbara Kovář 
Sodelujoči: 
Mag. Zoran Krstulovič, NUK 
Mag. Jelka Gazvoda, Ministrstvo za kulturo 
Mag. Marta Seljak, IZUM 
Breda Karun, Koordinarka osrednjih območnih knjižnic, NUK 
 
Mag. Zoran Krstulovič: 

- pri projektih digitalizacije je pomembno najprej premisliti katere vsebine digitalizirati in 
za katero ciljno skupino 

- pomembno je preseči razdrobljenost vsebin 
 
Mag. Marta Seljak: 

- prioriteta IZUMa je avtomatizacija tradicionalnih nalog knjižnic 
- ORS – skupno infrastrukturo bosta koristila referenčna služba IZUM in referenčne 

službe knjižnic 
 
Mag. Jelka Gazvoda je opisala delo pri pripravi strategije digitalizacije 

- iz 35 institucij izbranih 14 ljudi, ki imajo znanja in izkušnje 
- skupina ima na voljo dve leti za pripravo strategije 
- razvidna je različna stopnja ozaveščenosti med knjižnicami, arhivi in muzeji – 

knjižnice so daleč pri razmišljanju, organizaciji in zagotavljanju finančnih sredstev 
- obstoječi projekti bodo del strateškega pogleda 

 
Elizabeta  Glažar:  

- arhive (predvsem direktorje regionalnih arhivov) je potrebno bolj intenzivno seznanjati 
s projektom KAMra 

 
Breda Karun 

- načrtovane so prestavitve na srečanju arhivistov in na srečanju muzealcev 
- načrtovana je tudi predstavitev po regijah, takoj ko bodo rešena nekatera 

organizacijska vprašanja 
 
Roža Kek 

- za uspešnost projektov digitalizacije je potrebna skupna vizija, ob sprejeti viziji pa 
dobra koordinacija 

- knjižnice potrebujejo izobraževanje, na katerem se bodo usposobile za vodenje 
projektov na področju digitalizacije 

 
Alenka Šauperl, Oddelek za bibliotekarstvo 

- knjižničarji imamo tisočletne izkušnje pri organizaciji znanja, te moramo aplicirati tudi 
pri postavitvi portala, le tako bo KAMra in ne ropotarnica 

 
Silva Novljan, 

- Ministrstvo za kulturo mora ozaveščati druga ministrstva, da so knjižnice partnerji pri 
njihovih projektih 

 



Zdenka Žigon, Ajdovščina 
- predlaga, da se k projektu KAMra pritegne tudi Zavode za varstvo naravne in kulturne 

dediščine 
 
 
 
Sklepi: 

1. Ker projekti digitalizacije in posredovanja e-vsebin ne morejo biti uspešni brez dovolj 
zmogljivih komunikacij, pozovemo Ministrstvo za informacijsko družbo ter Službo 
vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj, da nadaljujeta s projektom izgradnje 
infrastrukture za širokopasovna omrežja iz sredstev za izvajanje strukturne politike 

2. Centru vlade za informatiko posredujemo informacijo, da imajo splošne knjižnice 
pomembno vlogo pri širjenju informacijske pismenosti in so pripravljene sodelovati v 
projektih usposabljanja državljanov za uporabo storitev e-uprave 

3. Izobraževalnemu centru NUK posredujemo informacijo, da splošne knjižnice 
potrebujejo izobraževanja, ki jih bodo usposobila za izvajanje projektov s področja 
digitalizacije. 

4. Delovna skupina za pripravo portala KAMra bo s svojim delom redno in na različne 
načine seznanjala tudi muzeje in arhive 


