
Konferenca SEALL 2015 je potekala v dveh vsebinskih sklopih. Prvi dan srečanja je 

bil namenjen predstavitvi dosedanjega sodelovanja ter rezultatov dela visokošolskih in 

univerzitetnih pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope. Drugi dan srečanja je 

bil posvečen predstavitvi dela slovenskih pravnih in sorodnih knjižnic. 

Uvodno besedo na mednarodnem srečanju SEALL sta podala prodekan Pravne 

fakultete v Ljubljani, g. prof. dr. Grega Strban, in predsednica Zveze bibliotekarskih 

društev Slovenije, ga. dr. Sabina Fras Popović. Srečanje se je pričelo na najvišjem 

nivoju znotraj bibliotekarske stroke, saj je uvodno predavanje podala ga. Sinikka Sipila, 

predsednica mednarodne organizacije IFLA (International Federation of Library 

Associations and Institutions) med letoma 2013 in 2015 ter predstavnica finskega 

bibliotekarskega zduženja (The Finnish Library assosiation).  

Predavanje ga. Sinikke Sipila na temo Regionalnega sodelovanja in dela izven meja 

je bilo strokovno in navdihujoče. V svojem predavanju je predstavila, kako poteka 

sodelovanje in delo izven meja, ker živimo v svetu rastoče in neizbežne kooperativnosti 

na regionalnem in internacionalnem nivoju, na vseh poljih družbe. Nadaljevala je z 

mislijo, kako nas informacijsko-komunikacijska tehnologija spreminja v »globalno vas«, 

v kateri mednarodno sodelovanje ni le možno, temveč postaja povsem naravno. 

Zaključila je z mislijo oziroma sporočilom za vse sodelujoče in širše: »Coming together 

is a beginning; keeping together is progress; working together is success.« (Henry 

Ford). 

SEALL in vse aktivnosti, ki jih društvo izvaja, je predstavila predsednica društva, ga. 

Edita Bačić, univ.dipl. iur. s Pravne fakultete v Splitu. Zatem so sledila predavanja o 

standardih, kompetencah, etičnem kodeksu, upravljanju znanja ter vseh ostalih 

veščinah in znanju, ki jih morajo bibliotekarji in informacijski specialisti pravnih in 

sorodnih knjižnic obvladati za uspešno opravljanje svojih nalog. V okviru prvega dne 

srečanja je tajnik Pravne fakultete v Ljubljani, g. Boštjan Koritnik, kot strokovni urednik, 

predstavil revijo Pravnik; revija za pravno teorijo in prakso. S strani urednika g. dr. 

Stefana Purnera, je bila predstavljena Nova pravna revija, časopis za domačo. nemško 

in evropsko pravo. 

Drugi dan srečanja so se prvič na enem mestu predstavile slovenske pravne in 

sorodne knjižnice. Strokovnjaki iz slovenskih pravnih in sorodnih knjižnic so se strinjali, 

da bo zaradi racionalizacije poslovanja in nižanja proračunskih sredstev za 

zagotavljanje najkvalitetnejših storitev pravnih knjižnic v prihodnosti potrebno vedno 

več medsebojnega sodelovanja. Predvsem so izpostavili nujnost vzpostavitve 

»pravnih konzorcijev« za skupno nabavo pravnih in podobnih informacijskih virov in 

baz podatkov. V nadaljevanju so sledile predstavitve pravnih in sorodnih portalov, kot 

so: Tax-Fin-Lex, Oxfordove pravne baze, Odločbe Ustavnega sodišča na mobilni 

aplikaciji ter e-sodna praksa Vrhovnega sodišča. 

Pomemben prispevek na srečanju je podala ga. dr. Mojca Kotar z Univerze v Ljubljani, 

ki je predstavila Slovenski nacionalni portal odprte znanosti in repozitorijev, ki ponuja 

odprti dostop do rezultatov raziskav v obliki recenziranih publikacij in raziskovalnih 



podatkov. Gre za spletni portal, ki združuje vsebine iz repozitorijev univerz in drugih 

slovenskih zbirk ter predstavlja pomemben vir informacij in gradiv tudi za bibliotekarje 

pravnih in sorodnih knjižnic. 

Za zaključek tega zanimivega srečanja bibliotekarjev pravnih in sorodnih knjižnic 

jugovzhodne Evrope, je bila organizirana okrogla miza o možnostih sodelovanja v 

skupnih projektih na področju jugovzhodne Evrope. Vsi sodelujoči (Edita Bačić, Mojca 

Dolgan – Petrič, Zlata Tavčar, Bojana Zarnik), ne glede na to, s katerega področja 

delovanja prihajajo, so bili mnenja, da bi bilo v okviru EU projektov najprimernejše 

sodelovanje v obliki javno-zasebnega partnerstva. Prav tako so se strinjali, da bi želeli 

nadaljevati s širjenjem mreže sodelovanja SEALL še na druge regije in države. 

Srečanje SEALL 2015 v Ljubljani  je izzvalo veliko zanimanje strokovne in druge 

javnosti. Poleg kolegov iz pravnih in sorodnih knjižnic regije, ki so prišli s Hrvaške, iz 

Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, je bilo veliko udeležencev iz Slovenije. Vsi 

predavatelji in ostali udeleženci srečanja SEALL so svoja predavanja in predstavitve 

podali v svojih nacionalnih jezikih. Polni vtisov, novih znanj in poznanstev so se 

dogovorili za naslednje srečanje SEALL 2016, ki bo potekalo v Mostarju.  

 


