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Spoštovani člani in članice, 
 
za vas smo pripravili nov Novičnik. Vabljeni k branju. 
 

Poročilo: Uporabniki in knjižničarke – kaj pa knjižničarji? (16. 11. 2019, Velenje) 
Špela Sanabor, študentka bibliotekarstva, je pripravila poročilo o strokovnega srečanja v Velenju, ki 
se ga je udeležilo več kot 60 članic in članov DBL, DBM in DBC. Vabljeni k branju poročila >>. 
 

Poročilo: Konferenca Next Library, Aarhus (2.–5. 6. 2019) 
Eden izmed ciljev delovanja DBL je spodbujanje in podpiranje izobraževanja in stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja knjižničarjev, kamor spada tudi udeležba na različnih konferencah. Naša članica, 
Barbara Cesar, vodja Knjižnice Otona Župančiča (MKL), se je v juniju 2019 udeležila konference Next 
Library na Danskem in pripravila poročilo >>. 
 

Vabilo: Na Ekonomsko fakulteto prihaja Ivan Cankar, CEK, 28. 11. 2019, 17.00 
V četrtek, 28. 11. 2019, ob 17. uri, v Centralni ekonomski knjižnici začenjajo prvi dogodek iz cikla 
Koncept: Literarni večeri na EF. Na prvem večeru bo svojo knjigo Ivan Cankar: Eseji o največjem 
predstavil Marcel Štefančič, jr., pogovor bo vodil prof. dr. Bogomir Kovač. Vabljeni! Več >> 
 

Praznovanje ob Dnevu splošnih knjižnic 2019 
V slovenskih splošnih knjižnicah smo med 18. in 22. 11. 2019 praznovali Teden splošnih knjižnic. 
Vabljeni k ogledu osrednjega dogodka, ki je potekal na IZUM-u v Mariboru. Video >> 
 

Namenitev dela dohodnine za donacije – namenite 0,5 % našemu društvu 
Zakaj nameniti vaših 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se 
vštevajo v letno davčno osnovo, ravno DBL-ju? Preberite razloge na spletni strani >> 
 

7. 11. 2019 je potekala 5. seja IO DBL, naslednja seja bo 10. 2. 2020 ob 15.30  
Zadnja seja IO DBL v letu 2019 je bila praznična, prednovoletna, zato je potekala v prostorih restavracije 
Kult316. Pregledali smo osnutek Programa dela za leti 2020/21 in podali različne predloge k osnutku. 
Podobno, kot je sedaj, bo poudarek delovanja društva na izobraževanju in izpopolnjevanju ter 
strokovnem povezovanju članov, ki delujejo v različnih vrstah knjižnic, v obliki organizacij srečanj, 
obveščanju članstva o strokovnih dogodkih in udeleženost članov pri odločanju o sooblikovanju 
bibliotekarske stroke. Nadaljevali bomo z Novičnikom, obudili Twitter račun, posodobili spletno stran 
društva. Program dela še ni v celoti pripravljen in veseli bomo konstruktivnih predlogov s strani članov. 
Po seji smo se za uspešno celoletno delo nagradili z večerjo. Postregli so nas študenti gostinstva in 
turizma na BIC Ljubljana, ki v restavraciji KULT316 pridobivajo neprecenljive praktične izkušnje na 
področjih kuharstva in strežbe. DBL smo tako podprli mlade upe pri doseganju kariernih ciljev. 
Naslednja seja IO DBL 10. 2. 2020. Na seje ste vabljeni/e tudi vsi/e člani/ice, ki želite aktivno sodelovati 
pri delovanju društva. 
 
Lep pozdrav 
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