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Vabilo: Nacionalni strokovni posvet »Zapeljevanje v branje ali kako branje živi na spletu«, 8. 9. 2021 
Na mednarodni dan pismenosti vabljeni v Cankarjev dom na strokovni posvet Bralnega društva Slovenije. 
Na posvetu se bo uradno začel Nacionalni mesec skupnega branja 2021. Prijava in več info. >> 
 

Vabilo: Posvetovanje sekcij 2021: Uporabnik v kontekstu sprememb (21.–23. sep., spletno okolje) 
»Preteklo leto in pol je na dnevni ravni v naš svet dela in življenja prinašalo spremembe. Knjižničarke in 
knjižničarji smo naredili preskoke tako v uporabi tehnologije kot v iskanju uporabniških pristopov, ki jih morda 
ne bi naredili tako hitro brez nepričakovanih vsesplošnih družbenih okoliščin. A smo jih. In to velike.«  
Preberite celotno vabilo predsednice ZBDS, dr. Sabine Fras Popović, na spletni strani DBL >> 
 

Vabilo: 3. okrogla miza DBZ »Današnja vloga strokovnih knjižničarskih društev«, 17. 9. 2021, Zoom 
Vabljeni na 3. okroglo mizo Društva bibliotekarjev Zagreb, ki bo potekala preko Zoom-a v petek, 17. 9. 2021. 
Mag. Ana Zdravje bo predstavila delovanje DBL v virtualnem okolju. Ostale informacije in prijave >> 
 

Vabilo: Strokovno srečanje »Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije 
COVID-19 – izazovi, mogućnosti i perspektive«, rok za oddajo prispevka je 15. 9. 2021 

Vabilo v PDF in na spletni strani knjiznicarske-novice.si >> 
 

Vabilo: 10. mednarodni vrh knjige 2021 in WBIMLC 2021, 9.–10. 12 2021, Hotel Opal, Bihać, BiH 
Vabljeni na International Summit of the Book in Western Balkan Information and Media Literacy Conference. 
Rok za oddajo povzetkov: 16. 10. 2021. Vabilo knjiznicarske-novice >>. Uradna spletna stran dogodka >>  
 

Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva 
Obveščamo vas o novih znanstvenih objavah, ki vam jih priporočamo v branje: 

Švab, K. in Merčun, T. (2021). Uporabniška izkušnja v COBISS+. Organizacija znanja, 26(1/2), 26. 
https://doi.org/10.3359/oz2126003  

 
Peticija: Zahteva proti krčenju pravic slepih in slabovidnih na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi ter 
odpravo diskriminacije po Zakonu o osebni asistenci 

Iz Zveze društev slepih in slabovidnih smo prejeli dopis za podpis peticije in Zahteve proti krčenju pravic slepih 
in slabovidnih na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi ter odpravo diskriminacije po Zakonu o osebni asistenci.  
Knjižnice si prizadevamo za enak dostop do informacij za vse, mogoče je tudi podpis tovrstne peticije ena od 
poti za dosego cilja. Peticijo najdete na povezavi >> 
 

IFLA WLIC 2021, »Let’s work together for the future«, 17.–19. 8. 2021, spletno okolje 
Avgusta je potekal največji svetovni bibliotekarski dogodek, kongres IFLA WLIC, ki je bil prvič v celoti izpeljan 
virtualno. Iflina nova predsednica, Barbara Lison, je kot prvo izmed petih prioritetnih vidikov IFLE v mandatu 
2021–2023 izpostavila dejstvo, da virtualnost ostaja (Virtual is here to stay), saj bodo uporabniki še naprej radi 
dostopali do knjižničnih storitev na daljavo. Več na spletni strani IFLE >> 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 20. septembra. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.  
 
Lepe pozdrave, 
 

 

 mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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