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Spoštovane članice in člani DBL, 
  
posredujemo vam vabilo na Kongres ZBDS 2019: Knjižnice - obvladovalke podatkov? 
 

Kongres ZBDS 2019 / So datumi tudi podatki? 
podátek -tka 
1. dejstvo, ki o določeni stvari kaj pove ali se nanjo nanaša: dati, zbrati podatke; obdelati, 
preveriti podatke; vpisati podatke v tabelo; dokazati kaj s podatki; neuradni podatki; znanstveni 
podatek; podatek o izvoru besede / podatki kažejo, da se je produktivnost povečala 
// nav. mn., s prilastkom določeno dejstvo, ki omogoča določeno stvar spoznati ali o njej sklepati: 
biografski podatki; demografski podatki; statistični podatki; podatki o nasprotniku / meteorološki 
podatki o temperaturi, pritisku, vlagi v ozračju; osebni podatki s katerimi se ugotavlja istovetnost 
osebe; tehnični podatki o avtomobilu 
 
2. rač. sporočilo v taki obliki, da se lahko obravnava v računalništvu: vlagati podatke v pomnilnik / 
banka podatkov velika, navadno javno dostopna zbirka podatkov, namenjena določeni skupini 
uporabnikov; baza podatkov urejena zbirka medsebojno povezanih podatkov, ki je shranjena na 
nosilcu podatkov; izhodni, vhodni podatek 
-mat. podatek naloge vsako, za rezultat, ki ga naloga zahteva, bistveno dejstvo v formulaciji naloge 
  
Vas zanima še kaj več o podatkih, kot nam razloži SSKJ? 
Vabljeni na Kongres ZBDS 2019. http://www.zbds-zveza.si/kongres2019/ 
  
Pomemben podatek so tudi datumi: 
3. september 2019 je rok za prijavo z znižano kotizacijo, 
17. september 2019 je rok za zadnjo prijavo in tudi brezplačno odjavo. 
Dogajanje se prične 25. septembra 2019. 
  
Pričakujeta vas Maribor in ekipa ZBDS 2019! 
  
V imenu Ekipe 2019 
dr. Sabina Fras Popović, predsednica ZBDS 
 
Kongres IFLA WLIC, 24.-30. avgust 2019, Atene 

Obveščamo vas, da v tem tednu v Grčiji poteka 85. kongres Mednarodne zveze bibliotekarskih 
društev in ustanov (IFLA). 11 predavanj si lahko ogledate "v živo" preko povezave: 
https://2019.ifla.org/live-streaming/ 
  
Še vedno lahko ujamete naslednja predavanja: 
-Legislators’ Panel: What Lawmakers Think about Libraries (pon, 26. avgust, 12.45–13.45) 
-Strengthening the Global Voice: Securing the Future of Libraries (pon, 26. avgust, 13.45–14.45) 
-Closing Session (čet, 29. avgust, 15.00–16.30) 
 

Ste že prebrali? - Intervju s predsednico DBL mag. Ano Zdravje: “Ponosna sem, da imamo izredno 
močno društvo.” 

Člani DBL smo na volilnem zboru, ki je potekal 12. 3. 2019, izvolili novo vodstvo za obdobje 2019-
2023 (zapisnik). Za novo predsednico DBL je bila izvoljena mag. Ana Zdravje, ki sicer že nekaj let 
uspešno vodi Knjižnico Šentvid. Da bi bolje spoznali novo predsednico in njeno vizijo za nadaljnje 
delovanje društva, smo ji postavili pet vprašanj. Vabljeni k branju intervjuja na naši spletni strani >>. 
 

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/3679388/podatek?View=1&Query=podatek
http://www.zbds-zveza.si/kongres2019/
https://2019.ifla.org/live-streaming/
http://dbl.splet.arnes.si/files/2019/07/DBL_ZC_2019_Zapisnik_12.3.2019_podpisan.pdf
http://dbl.splet.arnes.si/intervju-s-predsednico-dbl-mag-ano-zdravje-ponosna-sem-da-imamo-izredno-mocno-drustvo/


Spremljajte DBL na Facebook-u 
Želite s člani DBL deliti zanimive informacije s področja bibliotekarstva, založništva, informacijske 
pismenosti itd.? Vabimo vas, da novico objavite v skupino DBL na Facebook-u. 
 
Lep pozdrav, 

 

https://www.facebook.com/groups/380768675766/

