
 
 
Novičnik DBL (št. 11, letn. II., 14. oktober 2020) 
 
 

Strokovni posvet DBL »So knjižnice dostopne?«, 19. 11. 2020, Zoom (na daljavo) 
DBL vabi na strokovni posvet na temo »So knjižnice dostopne?«, ki bo v četrtek, 19. novembra 2020. 
Zaradi epidemioloških razmer bo posvet postavljen v e-okolje, preko spletne aplikacije Zoom. Zelo 
kmalu sledi program strokovnega srečanja, zato spremljajte spletno stran DBL. 
 

Delavnica »Reševanje sporov na delovnem mestu s pomočjo mediacije«, PRESTAVLJENO NA 15. 
maj 2021 

Obveščamo vas, da smo delavnico prestavili na nov termin, tj. 15. maj 2021. Več informacij >> 
 

Dan dobrih praks 2020 »KNJIŽNIČAR – KNJIŽNIČARJU VI.« (20. oktober 2020, ob 9.30, Tržič) 
Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in Knjižnico dr. 
Toneta Pretnarja Tržič, pripravlja srečanje, katerega namen je deljenje idej, izmenjava mnenj in 
povezovanje v stroki. Več >> 
 

6. festival domoznanstva DOMFEST: Posebne domoznanske zbirke – izzivi in priložnosti 
(Mestna knjižnica Kranj, 22. oktober 2020) 

Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami vabi na DOMFEST. V času 
festivala bo na ogled razstava domoznanskih publikacij, ki so jih knjižnice izdale od leta 2018 dalje. 
Vabimo knjižnice, da sodelujejo na razstavi in posredujejo svoje zadnje domoznanske izdaje. Več >> 
 

Oktober -  Mednarodni mesec šolskih knjižnic, ki se ga obeležuje tudi v Sloveniji 
V Sloveniji nad projektom bdi Sekcija za šolske knjižnice v ZBDS, ki tudi pripravlja obvestila, napotke 
za vključevanje ter koordinira dejavnosti. Letošnje geslo je zelo aktualno: »Iskanje poti do zdravja in 
dobrega počutja«. Več informacij na spletni strani ZBDS in v dokumentu. 
 

World Library and Information Congress (WLIC) 2021 
Glede na svetovno zdravstveno situacijo je bilo sklenjeno, da bo IFLA WLIC 2021 potekala v virtualni 
obliki, WLIC 2023 pa v Rotterdamu kot hibridna konferenca. 
 

E-knjiga »Organizacija knjižničnih zbirk« 
Na Biblos-u je po novem dostopna tudi e-knjiga »Organizacija knjižničnih zbirk, avtoric M. Petek, T. 
Poličnik-Čermelj, A. Šauperl in K. Švab. Povezava: https://www.biblos.si/isbn/9789610603764.  
 

11. okrogla miza za šolske knjižnice 
11. oktobra 2020 je bila na Hrvaškem izpeljana že 11. okrogla miza za šolske knjižnice, podrobnosti na 
povezavi: https://www.hkdrustvo.hr/hr/obavijesti/odabrana_novost/1130/?target=/  
 

Izposoja zvočnih knjig v slovenskih knjižnicah 
Nekatere knjižnice v Sloveniji članom že ponujajo storitev izposoje zvočnih knjig v slovenščini, med 
njimi tudi NUK. Ste že razmišljali, da bi to storitev omogočili tudi v vaši knjižnici? 
 

Vabljeni k branju Knjižničarskih novic >> 
»Knjižnice, knjižničarji in uporabniki se zbujamo v novo realnost. Prevetriti moramo ustaljene navade, 
pridobiti nova znanja, sprejeti družbena omrežja, se prilagoditi razmeram, ki od nas zahtevajo delo na 
daljavo, in se spopasti z dvomi, ali smo oziroma bomo ubrali pravo, novo pot.« Iz Uvodnika, M. Trtnik. 
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Ste že prebrali? … »ob včlanitvi v društvo ni pomembno, kaj lahko društvo naredi zate (torej, kaj 
pridobi posameznik s članstvom), ampak je bolj pomembno, kaj narediš ti za društvo«. 

Predsednika in podpredsednico KRKS, Tomaža Ulčakarja (CEK) in Martino Kerec (FSD) smo povprašali 
o namenu in ciljih KRKS, aktualnih temah v visokošolskih knjižnicah, posebnostih njunih knjižnic ter o 
izkušnjah in prednostih, ki sta jih pridobila kot dolgoletno aktivna člana v vodstvu DBL. Intervju >> 
 
Lepe pozdrave, 

 

  
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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