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Vabilo na Zbor članov DBL, 9. 3. 2021; Tokrat prvič preko Zoom-a! 
Vsakoletni Zbor članov bo letos potekal v torek, 9. 3. 2021, ob 14.00 preko aplikacije Zoom. Predstavili bomo 
Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2020 ter Finančni in programski načrt DBL za obdobje 2021–2022. 
Prijazno vabljeni na zbor. Vabilo in povezavo bomo članom in članicam posredovali po el. pošti. Več >> 
  

12. seja IO DBL, 9. 2. 2021, Zoom 
Prva letošnja seja IO je že drugič potekala preko aplikacije Zoom. Obravnavali smo: zapisnik 11. seje, Finančno 
in programsko poročilo za leto 2020, finančni in programski načrt za obdobje 2021–2022. Določili smo, da bo 
letošnji redni letni Zbor članov potekal preko aplikacije Zoom 9. 3. 2021. Pod točko Razno so potekale razprave 
o tem, kako pritegniti študente bibliotekarstva k sodelovanju in članstvu; kako bi še bolj spodbujali 
medsebojno povezovanje in pisanje znanstvenih člankov, o prihajajočih volitvah za organe in delovna telesa 
ZBDS ter o možnosti dopolnitev poslovnika za volitve delegatov za ZBDS. 
 
 

Članarina 2021 – vabimo vas k plačilu članarine za leto 2021 
Ponosni in veseli smo, da ste naš/a član/ica. Leto je naokoli in vabimo vas k plačilu letne članarine. Če ste v 
zadnjem obdobju spremenili vaše kontaktne podatke (e-naslov za obveščanje in naslov za pošiljanje revije 
Knjižnica), nas obvestite na info@dbl.si. Vabimo vas, da članarino poravnate. Vse informacije >> 
Mnogi ste to že storili, za kar se vam lepo zahvaljujemo in vam hkrati sporočamo, da boste nalepke za leto 
2021 kmalu prejeli. Hkrati velja še povabilo k včlanitvi v sekcije ZBDS. 
 

Ustanovljen nov Kompetenčni center Odprta knjižnica 
Z namenom zagotavljanja raziskovalcem bolj kakovostne podpore pri znanstvenoraziskovalnem delu v okolju 
odprte znanosti je bil pred kratkim ustanovljen Kompetenčni center Odprta knjižnica, ki nudi informacijsko 
svetovanje in usposabljanje uporabnikov na področjih odprte znanosti (odprte objave, ravnanje z 
raziskovalnimi podatki, skupnostna znanost, odprto izobraževanje).  
 

Založništvo revije Knjižnica odslej izključno v NUK; vsi letniki revije prosto dostopni v dLib 
Obveščamo vas, da je zaradi drugačnih pogojev o sofinanciranju izdajanja znanstvenih publikacij v Sloveniji 
odslej založništvo revije Knjižnica v celoti prevzel NUK. ZBDS in NUK sta vsaj za letošnje leto potrdila dogovor 
o sodelovanju, zato boste člani ZBDS še naprej prejemali tiskan izvod revije na dom. Iz NUK-a so sporočili, da 
je od 27. januarja 2021 v Digitalni knjižnici Slovenije prosto dostopnih vseh 63 letnikov revije Knjižnica. Pred 
tem so bili letniki, ki so izšli med letoma 1957 in 1999, dostopni zgolj na namenskih računalnikih.  
 

Delavnica »Voter Data & Elections in 2021« (Osebni podatki in politično prepričevanje), 2. 3. 2021, Zoom 
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in ZBDS vas v torek, 2. marca ob 13. uri vabita na delavnico z naslovom 
Voter Data & Elections in 2021 (Osebni podatki in politično prepričevanje). Prijave tukaj.  Več informacij >> 
 

Katalogi izobraževanj za leto 2021 – IZUM, NUK in MKL 
ZBDS vzpodbuja in podpira izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev, zato vas tudi na 
tem mestu spomnimo, da se udeležite katerega od razpisanih izobraževanj: Program izobraževanja – IZUM ; 
Program izobraževanja – NUK ; Katalog izobraževanj – MKL. 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 16. 3. 2021. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.  

 
Lepe pozdrave, 

 

  
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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