Novičnik DBL (št. 14, letn. III., 16. september 2021)
Posvetovanje sekcij 2021: »Uporabnik v kontekstu sprememb« (21.–23. sep., spletno okolje)

Vabimo vas, da se nam pridružite na Posvetovanju sekcij ZBDS z naslovom Uporabnik v kontekstu sprememb,
ki bo potekalo od 21. do 23. septembra 2021 na aplikaciji Zoom. Program in prijavnico najdete na povezavi
http://www.zbds-zveza.si/kongres2021/. Kotizacije ni. PCT ni pogoj za udeležbo. Se vidimo!
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 jutri, 17. 9. 2021.
Mag. Ana Zdravje bo predstavila delovanje DBL v virtualnem okolju. Udeležba je brezplačna! Prijave >>

18. seja IO DBL v mandatnem obdobju 2019–2023
Obveščamo vas, da bo 18. seja IO DBL potekala 21. 9. 2021 ob 15.30 preko aplikacije Zoom. Dogovarjali se
bomo o prihodnjih aktivnostih (Popoldan z DBL, izobraževanja DBL, jesensko strokovno srečanje, podelitev
Čopovih priznanj in diplom). Na sejo so vabljeni člani izvršnega in nadzornega odbora ter člani disciplinske
komisije. Seje se lahko udeležite tudi drugi zainteresirani člani DBL. Če bi se seje radi udeležili to sporočite
predsednici, mag. Ani Zdravje do ponedeljka, 20. 9. 2021, do 12. ure in poslala vam bo podatke za Zoom.
15., 16. in 17. seja IO DBL v mandatnem obdobju 2019–2023
Na 15. seji IO DBL (15. 6. 2021) smo se pogovorili o preteklih izpeljanih aktivnostih in se okvirno dogovorili
glede prihodnjih v letu 2021. Sledili sta dve dopisni seji. Na 16. seji so člani IO DBL predlagali deli Peteh, M. in
Južnič, P. (2020). O pomenu predmetnih oznak in podatka o afiliaciji v raziskovalnih knjižnicah v COBISS.SI:
praksa izpolnjevanja polj bloka 6XX in podpolja 70X8. Organizacija znanja, letn. 25, zv. 1/2, str. 1–12. doi
10.3359/oz2025002 ter Peteh, M. (2020). A synthesis of the characteristics of current national, regional and
international forestry journals. Silva Fennica, vol. 54, no. 3, article 10350. doi 10.14214/sf.10350 v okviru
razpisa Natečaja za nagrado Kalanovega sklada 2019–2021. Na 17. (dopisni) seji je bila potrjena podpora
nominaciji Marjetici Škrlec za Čopovo priznanje (vlogo vložila MKL).
Vabilo: ABC bralne pismenosti III, 4.–8. 10. 2021, Zoom
Center za spodbujanje bralne pismenosti (Mariborska knjižnica) vabi na strokovne dogodke ABC bralne
pismenosti III, ki bodo potekali 4.–8. 10. 2021 v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 2021. Do
prijavnice dostopate na tej povezavi >>. Vabljeni tudi k poslušanju podcastov Mariborske knjižnice tukaj >>.
Lepe pozdrave,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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