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Prestavljena 8. seja IO DBL  
V skladu s trenutnimi zdravstvenimi razmerami in ukrepi v Sloveniji vas obveščamo, da smo 
napovedano 8. sejo IO DBL v ponedeljek, 20. 4. 2020, prestavili. Nov datum 8. seje IO DBL  je predviden 
v začetku junija. Predvidevam, da bomo organizirali ustrezno videokonferenco. O točnih datumih in 
nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Želim vam 
veliko zdravja. mag. Ana Zdravje, predsednica DBL 
 

Na spletni strani dbl.si so objavljeni novi dokumenti 
Dokumenti so dostopni na povezavah:  

- Poročilo o delu za leto 2019,   
- Program dela za leto 2020/2021 in  
- Zapisnik Zbora članov DBL (10. marec 2020). 

 
»Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica 2020« (prestavljeno na 15. 10. 2020) 

Šesto mednarodno posvetovanje MKL bo posvečeno zelenim knjižnicam. V okviru posvetovanja bodo 
knjižničarji, mednarodno priznani znanstveniki, strokovnjaki in aktivisti na različnih zelenih področjih 
predstavili najnovejše dosežke na področju zelenih knjižnic in ekologije. Vabljeni k prijavi >> 
 

Razpis za podelitev Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin v letu 2020 (do 14. avgusta) 
Goropevškove nagrade so nagrade za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne 
dediščine, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku domoznanske dejavnosti v 
knjižnicah. Razpis >> 
 

Razpis kandidacijskega postopka za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka 
mandatnega obdobja 2017–2021 (do 21. aprila) 

V kandidacijskem postopku se kandidira kandidate za naslednjo funkcijo: predsednik Sekcije za 
izobraževanje in kadre. Razpis >> 
 

Blog COBISS: »V času pandemije COVID-19 s COBISS-om nemoteno do e-virov slovenskih knjižnic 
ter domačih in tujih baz podatkov« 

Vabimo k branju zanimivega bloga, ki ga pišejo zaposleni na IZUM-u. »V novonastalih okoliščinah se je 
ponovno potrdila in izkazala pravilna organizacijska ter tehnološka zasnova sistema COBISS, ki temelji 
na povezovanju knjižnic v informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo in vzajemno bibliografsko-
kataložno bazo podatkov COBIB.SI.« (Lah, 14. 4. 2020) Celoten zapis na povezavi >> 
 

Kulturni bazar 2020 prestavljen na jesenski termin 
Organizatorji Kulturnega bazarja 2020 so sporočili, da je dogodek 2. julija odpovedan in prestavljen na 
jesen 2020. Nov termin bodo sporočili takoj, ko v Cankarjevem domu preučijo prostorske možnosti.  
 

Ste že prebrali? Zbor članov DBL 2020, kratko poročilo (10. marec 2020) 
Vsakoletni zbor članov je potekal 10. 3. 2020 v THL.  Ob tej priložnosti je naša članica, Milena Bon 
(NUK),  predstavila Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030.   Poročilo 
z Zbora članov DBL 2020 >> 
 
Lep pozdrav, 

 

  
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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