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»Znanstvene objave in njihovo vrednotenje v znanosti«, Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj  
(danes 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 danes, 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 >> 

Povezava Zoom >>  (Geslo: DBL) 
 

Anketa: Subvencionirani tečaj angleščine za člane DBL 
Še do 20. 10. 2021 je čas, da izrazite svoj interes 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 >>  
 

Vabilo za prispevek: Call for ENSULIB Newsletter Articles (do 30. 11. 2021) 
Nova Iflina sekcija za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice (IFLA Environment, Sustainability and Libraries 
Section – ENSULIB) vabi, da predstavimo zanimive dogodke, projekte, zgodbe (do 500 besed), ki jih bodo 
objavili v glasilu IFLA ENSULIB. Vabimo vas, da promovirate svoje knjižnice in projekte na temo zelenih knjižnic 
in trajnostnega razvoja. Rok za oddajo prispevkov je 30. 11. 2021. Za več info se obrnite mag. Ano Zdravje, ki 
je članica odbora in slovenska predstavica omenjene strokovne sekcije IFLA ENSULIB. Vabilo za prispevek >> 
 

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). 
 

Iščemo moderatorja/urednika Facebook skupine DBL 
Želimo si več aktivnosti v Facebook skupini DBL, zato iščemo nove(ga) moderatorja/urednika, ki bi skrbel/a za 
objave v skupini DBL na Facebook-u. Prijavi se na info@dbl.si ali pri predsednici, mag. Ani Zdravje 
(ana.zdravje@mkl.si). Pogoja sta članstvo v DBL in lastni profil na Facebook-u. 
  

http://dbl.si/znanstvene-objave-in-njihovo-vrednotenje-v-znanosti-18-10-2021-14-00-15-15-zoom/
https://us06web.zoom.us/j/83016771396?pwd=VS9waU1rRzFjWTFPd09ISXJFSm1Rdz09
https://1ka.arnes.si/a/30216
https://www.ifla.org/units/environment-sustainability-and-libraries/
https://www.ifla.org/units/environment-sustainability-and-libraries/
https://www.ifla.org/news/call-for-newsletter-articles-the-1st-issue-of-newsletter-of-the-ifla-environment-sustainability-and-libraries-section/
http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2019/mednarodni_mesec_solsih_knjiznic_okt2021_napovednik.pdf
mailto:info@dbl.si
mailto:ana.zdravje@mkl.si


 
Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva 

Obveščamo vas o novih znanstvenih in strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje: 
 
Šauperl, A., Blatnik, A., Kodrič, A. in Majovski, K. (2021). Vprašljiva veljavnost razvrščanja del o 
književnikih in književnicah v Splošnem geslovniku COBISS.SI. Knjižničarske novice (sep. 2021). 
https://knjiznicarske-novice.si/novica/997/pokazi  
 
Izvleček: Splošni geslovnik COBISS.SI je aprila 2021 v slovenski knjižnični katalog uvedel za slovenske razmere 
nenavadno odločitev o predmetnem označevanju del o slovenskih literarnih ustvarjalcih iz Italije. To je 
predmetna oznaka »Slovensko pišoči italijanski književniki«. Nastala je po zgledu geslovnika francoske 
nacionalne knjižnice RAMEAU. Poleg geslovnika RAMEAU je bil pri nastajanju Splošnega geslovnika COBISS.SI 
poglavitni zgled tudi ameriški geslovnik Kongresne knjižnice (Library of Congress Subject Headings). V osnovi 
pa je bil Splošni geslovnik COBISS.SI prevod ameriškega geslovnika Sears. Poglobili smo se v obravnavo izbrane 
in sorodnih predmetnih oznak v treh omenjenih tujih geslovnikih. Ugotovili smo, da je neposredno prevajanje 
geslovnikov iz enega v drugi jezik tvegana in občutljiva naloga. Prevajanja ne morejo opraviti ne prevajalci ne 
bibliotekarji sami. Potrebno je sodelovanje vsaj treh strokovnih področij: prevajalstva, bibliotekarstva in 
matičnega strokovnega področja. V tokratnem primeru bi bilo nujno sodelovanje področja literarne teorije. V 
razpravi smo tudi predstavili nekaj rešitev, ki se kažejo ob upoštevanju treh vidikov in tudi zgledov v »bolj 
uveljavljenih« tujih geslovnikih. SGC je namenjen slovenskemu jezikovnemu prostoru. Za predmetne oznake 
bi torej moral upoštevati izraze, ki so v tem prostoru uveljavljeni, izhajajo iz slovenske jezikovne in kulturne 
tradicije ter jih ta prostor razume in sprejema. 
 
Kambič, M. (2021). Na prostem ima virus manjšo moč ali nova realnost domoznanskih razstav v novomeški 
knjižnici. Knjižničarske novice (sep. 2021). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1043/pokazi  
 
Izvleček: Tudi v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto smo morali med epidemijo koronavirusa zaradi upoštevanja 
ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe svoje dejavnosti precej prilagoditi. Sodelavci na izposoji so se v tem 
času ukvarjali z vpeljavo čiste in nečiste poti za gradivo in z vzpostavitvijo brezstičnega prevzema gradiva. Pri 
tem so nekaj časa uporabljali tudi poštne storitve, zlasti pa storitve Bi knjigo na biciklu?, ki jo je pred leti uvedla 
knjižnica predvsem za starejše in gibalno ovirane uporabnike v sodelovanju s prostovoljci Novomeške 
kolesarske mreže in je šele med epidemijo dodobra zaživela. 
 
Kavčič Čolić, A. (2021). Izzivi odprte znanosti za razvoj knjižničarjev in knjižničarstva. Knjižničarske novice 
(sep. 2021). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1039/pokazi  
 
Izvleček: Prispevek obravnava spremembe, ki jih knjižničarji doživljajo v zadnjih desetletjih v informacijski 
družbi, predvsem zaradi razvoja informacijske tehnologije in odprte znanosti. V nadaljevanju se avtorica 
osredotoča na odprto znanost in nazadnje predstavlja nekaj odprtih vprašanj, ki so posledica vseh teh 
sprememb in na katera bi morali knjižničarji čim prej najti odgovore. Na koncu še navaja pomen strokovnih 
združenj pri spodbujanju in omogočanju tovrstnih strokovnih razprav. 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 3. novembra. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.    
 
Lepe pozdrave, 
 

 

 mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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