Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima osposobljavanje za primjenu prema
modelu edukacija edukatora
Sukladno zaključcima 23. sastanka Stručnog odbora za izradu Nacionalnog pravilnika za katalogizaciju
(NPK), održanog u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici 5. - 6. srpnja 2018. te 2. sastanka Vijeća za matičnu
djelatnost održanog 14. rujna 2018., pozivamo vas da sudjelujete na radionicama za edukaciju
edukatora. Kroz 8 tematskih radionica koje će se održati u Centru za stalno stručno usavršavanje
knjižničara u Republici Hrvatskoj u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici od 12.10. do 14.12. 2018. obučavat
će se zainteresirani stručnjaci koji su sudjelovali na izradi Pravilnika, kao i oni stručnjaci koji imaju
iskustva u stručnoj obradi te želju da svoje znanje prenose i brinu se za trajno održavanje Pravilnika.
Teme i termini radionica:


Načela i struktura Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima (za
polaznike svih specijaliziranih radionica) – 12. listopada 2018.
o



Zbirna građa – 19. listopada 2018.
o



Uvod: promjena tehnologije izrade kataloga (Mirna Willer, .pdf)

Zbirna građa (Mirna Willer, .pdf)

Omeđena i serijska tekstualna građa – 26. listopada 2018.
o

IFLA LRM: Library Reference Model (Mirna Willer, .pdf)



Pokretne slike i glazba 9. studenoga 2018.



Likovna građa – 16. studenoga 2018.



Kartografska građa – 30. studenoga 2018.



Objekti kulturne i prirodoslovne baštine – 7. prosinca 2018.



Stara i rijetka rukopisna i tiskana građa – 14. prosinca 2018.

Predavači
Red. prof. dr. sc. Mirna Willer, mwiller@unizd.hr
Dr. sc. Ana Vukadin, avukadin@nsk.hr
Ishodi učenja: Polaznici će steći metodička znanja i vještine potrebne za edukaciju o primjeni Pravilnika
za opis pojedinih vrsta građe.
Preduvjeti: iskustvo u stručnoj obradi građe; motiviranost za daljnji rad na primjeni, razvoju i
implementaciji Pravilnika.

Polaznici se prema svojem stručnom interesu opredjeljuju za radionicu/radionice.
Očekuje se aktivno sudjelovanje, pa se polaznici pozivaju da pripreme primjere na temelju kojih bi željeli
produbiti razumijevanje i primjenu propisa Pravilnika. Primjer treba sadržavati: kataložni opis, ispis iz
baze podataka, sliku jedinice građe i, ako je potrebno, komentare.
Sudjelovanje na radionicama je besplatno.
Zainteresirani sudionici trebaju se javiti do 28. rujna na sradov@mdc.hr.

