Novičnik DBL (št. 15, letn. III., 7. oktober 2021)
»Znanstvene objave in njihovo vrednotenje v znanosti«, Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj
(18. oktober ob 14.00, spletno okolje)
Vabimo vas na četrto srečanje v sklopu predavanj Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj z naslovom
»Znanstvene objave in njihovo vrednotenje v znanosti«, ki bo potekalo v ponedeljek, 18. oktobra, ob 14.00,
preko aplikacije Zoom. Predavala bo dr. Maja Peteh (Gozdarska knjižnica).
Predstavitev je namenjena knjižničarjem, ki se pri svojem delu primarno NE srečujejo z
znanstvenimi objavami in vodenjem bibliografij raziskovalcev. V luči trenutne poprave
lažnih informacij bo predstavljen način znanstvene komunikacije, in sicer od trenutka, ko
avtorji znanstveno objavo pripravijo za oddajo v revijo, do njene objave po recenziji.
Predstavljeno bo vrednotenje znanosti v Sloveniji (tipologija COBISS, vrednotenje po
merilih ARRS in habilitacijskih merilih), predvsem v luči odprtega dostopa ter njun vpliv na
razvoj in ugled znanosti. Lepo vabljeni! Vabilo na spletni strani DBL >>
Anketa: Subvencionirani tečaj angleščine za člane DBL
Prosimo vas, da sodelujete pri kratki anketi glede izvedbe subvencioniranega 30 urnega tečaja angleščine za
bibliotekarje, za člane DBL, ki bi potekal enkrat tedensko dve šolski uri, v popoldanskih ali večernih urah
preko Zoom-a. Tematika tečaja bi bila prilagojena knjižničarjem, bibliotekarjem, ki želijo izboljšati svoje
komunikacijske sposobnosti v angleščini in se nameravajo udeležiti mednarodne konference ali napisati
prispevek v angleščini, mednarodno sodelovati ipd. Cena tečaja bi bila okoli 120 eur, od tega bo približno
polovico zneska svojim članom subvencioniral DBL. Povezava do ankete >>
Povzetek 18. seje IO DBL v mandatnem obdobju 2019–2023
21. 9. 2021 je potekala 18. seja IO DBL (Zoom). Seznanili smo se s članstvom (DBL ima 384 članov, za leto 2021
ima urejeno članstvo 272 članov; zadnji opomnik za poravnavo članarine je bil poslan 16. junija 2021). Ana
Zdravje je poročala o sodelovanju na 3. okrogli mizi Društva bibliotekarjev Zagreb z naslovom »Današnja vloga
strokovnih knjižničarskih društev«. Pogovarjali smo se o prihodnjih aktivnostih (Popoldan z DBL, tečaj
angleščine, jesensko strokovno srečanje na temo nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva,
podelitev Čopovih priznanj in diplom). Želimo si še več aktivnosti v Facebook skupini DBL, zato iščemo
nove(ga) moderatorja oz. moderatorje. Naslednja seja IO DBL bo praznična, predvidoma se bomo srečali v
torek, 30. 11. 2021.
Mednarodni mesec šolskih knjižnic: oktober 2021
»Nekoč, pred davnimi časi ... nas vse takoj popelje v čarobni svet pravljic, ki nam omogočajo, da na kratko
pokukamo v življenja vil, goblinov, škratov in ostalih pravljičnih junakov.«
Letošnje geslo mednarodnega meseca šolskih knjižnic, ki ga v slovenskem prostoru koordinira Sekcija za šolske
knjižnice pri ZBDS je Pravljice in ljudske povesti po svetu. Vabljeni k branju napovednika >>, ki vsebuje tudi
predloge Kaj lahko počnemo v mednarodnem mesecu šolskih knjižnic? in vabilo za pripravo poročila v obliki
strokovnega prispevka o izvedenih dejavnostih (rok za pripravo prispevka je 12. 12. 2021).
Razpis za štipendije Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana za leto 2021 (do 31. 5. 2022)
Objavljen je Razpis za štipendije Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana za leto 2021 (do 31. 5. 2022). Gre za
štipendijski sklad, ki spodbuja podiplomski doktorski študij bibliotekarske znanosti. Sredstva za izpolnjevanje
namena Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana se zagotavljajo od strokovno izobraževalnih dogodkov, ki jih
organizira Zveza, in sicer v višini 10 % od vplačanih kotizacij posameznega dogodka.
Youtube ZBDS
Na Youtube kanalu ZBDS >> so objavljeni posnetki s posvetovanja sekcij ZBDS 2021. Še posebej vabimo h
(ponovnemu) ogledu atraktivnega prispevka Profil mladinskega knjižničarja >>. Čestitke vsem sodelujočim!

Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva
Obveščamo vas o novih znanstvenih in strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje:
Pauman Budanović, M., in Žumer, M. (2021). Prototype cataloging interface based on the IFLA Library
reference model (LRM) : part 1 : conceptual design. Cataloging & classification quarterly 59 (7), 1–25.
https://doi.org/10.1080/01639374.2021.1974633
Abstract: The aim of this paper is to present a prototype cataloging interface, which provides easier data entry,
follows the cataloger’s thought process and is based on the advantages of the IFLA LRM model. The paper
summarizes all stages of the conceptual design and shows how the LRM was implemented. The main purpose
of the cataloging interface design is to show how a LRM-based cataloging module might look like and how it
could improve the existing cataloging process.
Pauman Budanović, M., in Žumer, M. (2021). Prototype cataloging interface based on the IFLA Library
reference model (LRM) : part 2 : usability evaluation. Cataloging & classification quarterly 59 (7), 1–25.
https://doi.org/10.1080/01639374.2021.1975183
Abstract: This paper reports on usability evaluation that was carried out to evaluate the LRM-based prototype
interface, presented in Part 1. A combination of focus group, Wizard of Oz method, and think-aloud protocol
was used. The study was conducted in May 2019 with seven Slovenian catalogers from Maribor Public Library.
Although participants had some difficulties understanding the LRM model, the user interface proved to be
quite easy to use, quick to understand, and transparent. The functionality of the proposed prototype proved
to be adequate, since the catalogers successfully and independently completed all the tasks without major
problems and errors.
Pajk, U. (2021). Spomini na prve šolske dni in učenje branja. Knjižničarske novice (sep. 2021).
https://knjiznicarske-novice.si/novica/917/pokazi
Povzetek: Vsak ima svoje spomine na prve šolske dni in prva srečanja s črkami. Spadam v generacijo, v kateri
je veliko otrok znalo pisati in brati že v vrtcu, ne le v mali šoli. Sama sem bila v razredu edina, ki nisem obvladala
niti ene od teh dveh veščin. Moja mama s svojo družbo umetnikov in intelektualcev je namreč menila, da se
bomo tega kaj hitro naučili v šolskih klopeh. Učili so nas drugih stvari …
Fras Popović, S. (2021). : #športajmoinberimo: nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med
mladimi športniki in športnicami. Knjižničarske novice (sep. 2021). https://knjiznicarskenovice.si/novica/910/pokazi
Povzetek: Pregovorno je poletje tisti letni čas, ki nam ponudi največ priložnosti za branje. Marsikdo reče, da
edino poleti lahko bere, praviloma na dopustu, in takrat bere knjige za na plažo. Kakšne so za koga knjige za
na plažo, je lahko izhodišče za zelo zanimivo razpravo, ki se je na tem mestu ne bomo lotili. Poletje je
praviloma tudi tisti letni čas, ki ponudi največ priložnosti za gibanje. Nekateri vso gibalno dejavnost tako kot
bralno omejijo na dopustniški čas.
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 18. oktobra. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.
Lepe pozdrave,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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