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Obvestila, pomembna za ponovno postopno odpiranje knjižnic na portalu GOV.SI 
1. Smernice za načrtno in varno odpiranje knjižnic za obisk in ravnanje s knjižničnim gradivom po 
izrednih ukrepih zaprtja zaradi epidemije COVID-19, objavljene 30. 4. 2020, 
2. Obvestilo o ponovni možnosti odprtja knjižnic, galerij in muzejev, objavljeno 29. 4. 2020, 
3. Odziv državne sekretarke dr. Ignacije Fridl Jarc na zavajajoča medijska poročila o odprtju knjižnic, 
galerij in muzejev (video), objavljeno 30. 4. 2020. 
 

Higienski ukrepi v knjižnicah v času epidemije Covid-19 
NIJZ je pripravilo smernice za zaposlene in obiskovalce knjižnic, ki bodo pripomogle k varnemu 
ravnanju z gradivom ter skrbi za zdravje vseh ljubiteljev branja in knjig (objavljeno 30. 4. 2020). 
 

Odziv knjižnic po svetu na čas epidemije Covid-19 
Še dve povezavi, na katerih najdete primere, kako se knjižnice v tujini soočajo s trenutno situacijo 
zaradi epidemije:  EBLIDA (The community Hub of Libraries in Europe!) in IFLA: COVID-19 and the 
Global Library Field 

Andersenova in druge nagrade IBBY 2020 
Slovenska sekcija IBBY sporoča rezultate razglasitve Andersenovih nagrajencev, IBBY-iRead nagrade 
in IBBY-Asahi nagrade: 

– prejemnici Andersenove nagrade sta pisateljica Jacqueline Woodson in ilustratorka Albertine, 
– prejemnica IBBY-Asahi je Casa Cuna Cuenteros, Buenos Aires, Argentina,  
– prejemnika IBBY-iRead pa Marit Törnqvist in Zhu Yongxin. 

Tudi DBL se pridružuje čestitkam Petru Svetini za uvrstitev med finaliste za Andersenovo nagrado.  
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.  
 

 »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 >> 
 

Ste že prebrali? 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). 

 
Lepe pozdrave, 

 

  
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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