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Vabljeni na današnje predavanje: »Vloga in pomen osrednjih območnih knjižnic v sistemu splošnih 
knjižnic«, dr. Andreja Videc, 12. 4. 2021, ob 14.00, Zoom 

Vabimo vas na prvo srečanje v sklopu predavanj Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: 
Vloga in pomen osrednjih območnih knjižnic v sistemu splošnih knjižnic, ki bo potekalo preko Zoom-a, 

DANES ob 14.00. Povezava Zoom: https://zoom.us/j/96039587590. 
Dr. Andreja Videc bo predstavila glavne zaključke raziskave, ki jo je izvedla v okviru priprave doktorske 

disertacije. Vljudno vabljeni! Vabilo in več >> 
 

»Šolske knjižnice v letu 2021: iskanje odgovorov na aktualna vprašanja« – posnetek srečanja 
6. aprila 2021 je potekala okrogla miza z naslovom Šolske knjižnice v letu 2021: iskanje odgovorov na aktualna 
vprašanja. Osrednja tema je bila prekinjeno izvajanje strokovnega svetovanja za šolske knjižnice s strani 
nacionalne knjižnice. Ob tem se je pokazalo, da je preoblikovanje Centra za razvoj knjižnic v nacionalni knjižnici 
s seboj potegnilo precej strokovnih vprašanj, tudi vprašanje (ne)svetovanja splošnim, specialnim in 
visokošolskim knjižnicam. Okrogla miza je trajala dve uri in dvajset minut. Posnetek je dostopen na povezavi. 

 
»Noč knjige 2021: Sanjam svet« – Vabilo k sodelovanju na natečaju  

Na Svetovni dan knjige, 23. april, in Noč knjige se nam obeta oddajanje v živo z gosti vesoljnega formata, med 
javljanji iz osrednjega studia pa bodo objavljeni najlepši prispevki sodelujočih na natečaju Sanjam svet, ki je 
namenjen prav vsem. Kako sodelovati? Napišite, posnemite, narišite svojo vizijo sveta. Sprejemajo prispevke 
v pisni, slikovni, video, avdio, vonjski in tipni obliki, lahko pa tudi še kakšni po vaši domišljiji. Prispevke pošljite 
na nocknjige@gmail.com do 19. aprila 2021. Več o natečaju tukaj >> 
 

Noč knjige 2021: prijavite dogodke vaših knjižnic 
»Trenutek je tu in zdaj: odprite svoje dnevne sobe, spletne učilnice in spletna druženja knjigi in pisani besedi v 
vseh njenih mavričnih oblikah!« Pridružite se  soustvarjalcem Noči knjige, izpolnite spletni obrazec za prijavo.  
 

Zgodbe mojega kraja – Natečaj za najboljšo zgodbo 
MKL v sodelovanju s knjižnicami Osrednjeslovenske regije razpisuje natečaj za najboljšo zgodbo na temo 
»Spomini na šolske dni«. Natečaj poteka od 1. aprila do 1. septembra 2021. Več o natečaju >> 
 

Nov portal: Knjižničarske novice (https://knjiznicarske-novice.si) 
Vabljeni k branju in pisanju Knjižničarskih novic, zdaj preko novega portala https://knjiznicarske-novice.si.  
 

Poziv članom DBL: Kandidiraj za člana katerega od organov in delovnih teles ZBDS (2021– 2025)! 
Objavljen je Razpis kandidacijskega postopka za člane organov in delovnih teles ZBDS za mandatno obdobje 
2021–2025. Kdor želi kandidirati za katerokoli izmed več kot 29 funkcij pri ZBDS, naj sporoči na info@dbl.si, saj 
kandidate predlaga društvo. Člane prosimo tudi, da se odzovete povabilu s strani članov IO ali predsednice, 
mag. Ane Zdravje. Prijave se sprejemajo od 1. 3. do 3. 5. 2021. Imate idejo? Bi radi kaj spremenili? Bi radi z 
nečim nadaljevali? Sedaj imate priložnost! V primeru, da niste povsem prepričani ali pa imate kakšna 
vprašanja, se obrnite na mag. Ano Zdravje, dr. Majo Petek, Damjano Vovk ali aktualne člane IO DBL. 
Razpisna dokumentacija na spletni strani ZBDS >> 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 23. 4. 2021. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.  

 
Lepe pozdrave, 

 

  
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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