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Novičnik DBL (št. 19, letn. III., 30. november 2021) 
 

Poročilo o dogodku – Okrogla miza DBL:  »Nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva« 
Okrogla miza DBL je potekala 18. 11. 2021. Zaradi epidemiološke situacije je bila izvedena na daljavo. V prvem 
sklopu so udeleženci na kratko predstavili nova pravila in standarde, v drugem sklopu pa je bil poudarek na 
srečevanju s standardi v praksi. Poročilo na portalu Knjižničarske novice >> 
 

Zahvala – Okrogla miza DBL: »Nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva« 
Spoštovani. Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje in udeležbo na okrogli mizi DBL »Nova pravila, novi 
standardi na področju bibliotekarstva«. Iskrena hvala strokovnjakom, ker ste si vzeli čas za razpravo in delili z 
nami svoje znanje. Izmenjali smo si veliko izkušenj, znanja, ter mnenj, ki bodo gradniki prihodnjih strokovnih 
uspehov. Obenem sporočam, da vsi tisti, ki potrebujete potrdilo o udeležbi na okrogli mizi, to sporočite na 
info@dbl.si.  Lepo vas pozdravljam in želim vam veliko zdravja, mag. Ana Zdravje predsednica DBL 
 

37. slovenski knjižni sejem – podprimo založnike in kupimo nove knjige 
V teh dneh, še do 5. 12. poteka virtualni Slovenski knjižni sejem. Če še niste, lahko oddate vaš glas za veliko 
nagrado SKS – knjigo leta 2021 (glasuj >>). Posnetke dogodkov si oglejte na povezavi >>. Izpostavljamo: 29. 11. 
2021: Na zabavo z Boštjanom Gorencem – Pižamo ; 30. 11. 2021: Tradicionalna prireditev Slovenske sekcije 
Ibby in revije Otrok in knjiga ; Okrogla miza o cirkulaciji evropske literature in finančni podpori s strani EU ; 4. 
12. 2021: Anja Mugerli in Čebelja družina … Več na spletni strani SKS >> 
 

Vabimo vas k poslušanju podcastov in Besedne postaje: 
– Berem (in poslušam), da se poberem >> Smrt je bila knjigi napovedana že pred pol tisočletja, a tiskana knjiga 
še kar vztraja. Njeno kondicijo je preveril dr. Miha Kovač. 
– Osebno s Samom Rugljem >> V tednu knjižnega sejma na Številkah gostimo dr. Sama Ruglja, knjižnega 
založnika in pisatelja. Razgrinja nam svoj pogled na položaj knjige, prodaje in vpliv pandemije.  
– Podcasti ABC bralne pismenosti >> Skozi pet podcastov se sprehajamo od začetka do konca življenjske poti 
posameznika in iščemo različne odgovore na vprašanje, zakaj brati v posameznem življenjskem obdobju. 
Podcaste, s katerimi praznujemo teden slovenskih splošnih knjižnic, pripravlja dr. Sabina Fras Popović.  
– Besedna postaja v Knjigarni FF: Tomo Virk, Literatura in etika >> Dr. Tomo Virk je literarni zgodovinar in 
teoretik, esejist in prevajalec, predava na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL. Z dr. 
Maticem Kocijančičem sta se pogovarjala o Literaturi in etiki, Virkovi šestnajsti samostojni knjigi, ki prinaša 
interpretacije konkretnih literarnih besedil v luči večplastnega razmerja med literaturo in etiko. 
 

Priznanja Zlata hruška 2021 in Komisija za priznanje Zlata hruška pri ZBDS 
V letošnjem letu sta MKL in ZBDS sklenili dogovor o skupnem podeljevanju priznanja Zlata hruška, ki je s tem 
postalo vseslovensko knjižničarsko priznanje za kakovostno knjigo za otroke. Prejemniki priznanja Zlata hruška 
bodo razglašeni vsako leto 13. novembra, na svetovni dan prijaznosti.  Več o priznanjih Zlata hruška 2021>>  
Več o Komisiji za priznanje Zlata hruška pri ZBDS >> 
 

Novi številki revije Šolska knjižnica in spletnega glasila SeM@For 
Vabljeni k branju nove številke revije Šolska knjižnica (več o vsebini >>)  in spletnega glasila Sekcije za mladinsko 
knjižničarstvo pri ZBDS – SeM@Forja na povezavi >> . 
 

Vabimo vas, da 0,5% dohodnine namenite delovanju DBL 
Vabimo vas, da 0,5% dohodnine namenite delovanju Društva bibliotekarjev Ljubljana. 
Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko davčni zavezanci oddate elektronsko 
preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (če imate na računalniku 

nameščeno digitalno potrdilo) oz. osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu (do 31. 12. 2021). 
Obrazec najdete na spletni strani FURS >>. Pripravili smo tudi kratka navodila >>   

https://knjiznicarske-novice.si/novica/1234/pokazi
mailto:info@dbl.si
https://www.knjiznisejem.si/index.php/sl/naj-knjiga
https://www.knjiznisejem.si/index.php/sl/dogodki-po-dnevih
https://www.knjiznisejem.si/index.php/sl/
https://www.knjiznisejem.si/index.php/sl/
https://365.rtvslo.si/arhiv/stevilke/174751219
https://365.rtvslo.si/arhiv/stevilke/174824799
https://open.spotify.com/show/3D525rOGRDTSDtUfklzB7F
https://www.youtube.com/watch?v=uUK0xuYHdIs
http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2019/priznanje_zlata_hruska_za_medije_20211111.pdf
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/komisija_zlata_hruska#overlay-context=node2/mladinsko%3Fq%3Dnode2/mladinsko
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1229/pokazi
https://fliphtml5.com/ycabn/cnbs
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
http://dbl.si/files/2019/11/Dohodnina2019.pdf


 
2 

 

Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva 
Obveščamo vas o novih strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje: 
 
Pečenik. S. (2021). 30. obletnica smrti pionirja slovenskega stripa Milka Bambiča (1905–1991). Knjižničarske 
novice (nov 2021). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1149/pokazi  
Letos mineva 30 let od smrti slovenskega tržaškega slikarja, karikaturista, striparja, mladinskega pisatelja, 
publicista, likovnega kritika in izumitelja Milka Bambiča. Bil je predstavnik generacije slovenske likovne 
avantgarde med obema vojnama (Milko Bambič, 2021). 
 
Papež, A. in Krautič, Z. (2021). Knjižnica Lenart na valovih epidemije: Bralni virus. Knjižničarske novice (nov 
2021). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1145/pokazi  
»Srce informacij in domišljije v malem mestu« je slogan Knjižnice Lenart, ki ga uporabnik/uporabnica ugleda 
ob obisku spletne strani knjižnice, in je hkrati tudi motivacijski rek kolektiva. Ozirajoč se na veljavne ukrepe in 
epidemiološke razmere smo mu tudi v prvi polovici leta 2021 po svojih najboljših močeh skušali slediti. Odločili 
smo se, da želimo ob najbolj znanem virusu trenutno širiti tudi bralnega, saj smo začutili, da ga tako uporabniki 
kot knjižničarji potrebujemo obilo in bolj kot kadar koli. Tega smo se lotili na drugačen način, sprejeli izziv, ki 
nam ga je ponudil sodoben ustroj tehnologije, spleta in življenja na splošno, ter pripravili novo spletno stran, 
ponudili osveženo stran na Facebooku, si omislili profil na Instagramu in kanal YouTube. Med epidemijo in po 
njej je močno narasla izposoja e-gradiva. Po naših žilah je tekel bralni virus, ki smo ga z velikim veseljem širili 
na daljavo in izza izposojevalnega pulta.  
 
Zalokar, M. (2021). Odgovor na očitke o domnevno vprašljivem razvrščanju književnosti oz. del o 
književnikih v Splošnem geslovniku COBISS.SI. Knjižničarske novice (nov 2021). https://knjiznicarske-
novice.si/novica/1147/pokazi  
Članek je odgovor na pomisleke, ki so jih v članku z naslovom »Vprašljiva veljavnost razvrščanja del o 
književnikih in književnicah v Splošnem geslovniku COBISS.SI«, objavljenem v Knjižničarskih novicah (28. 
september 2021), zapisali prof. dr. Alenka Šauperl, izr. prof. dr. Andrej Blatnik, Ravel Kodrič in Ksenija Majovski.  
 
Drnovšek Zvonar, M. (2021). Šolska knjižničarka mentorica mladim raziskovalcem na osnovni šoli.  
Knjižničarske novice (okt 2021). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1098/pokazi  
Šolska knjižnica, posebej v osnovni šoli, sledi ciljem svoje šole in tako dodatno krepi določene segmente ter 
ponuja dodatne dejavnosti. Rečemo lahko, da se šolska knjižnica prilagaja sodobnim trendom, sledi 
spremembam in omogoča razvoj svojim uporabnikom. Kot je zapisala avtorica Rebolj (2008), se je 
tradicionalno pojmovanje šolske knjižnice spremenilo – knjižnica ni več skladišče knjig, ampak središče, kjer se 
znanje, zapisano na različnih nosilcih, razpršuje. Knjižnica je torej bolj križišče poti, po katerih se pretaka 
znanje. In v enem izmed križišč so na naši šoli tudi raziskovalne naloge. 
 
Saražin, T. (2021). Z vključevanjem inkluzije nad paradigmo, da so slepi ubogi. Knjižničarske novice (okt 
2021).  https://knjiznicarske-novice.si/novica/1104/pokazi  
Ko slišimo besedo inkluzija, se na naših obrazih navadno izriše zbegan pogled, saj pravzaprav ne vemo, kaj to 
je. Inkluzija nadomešča pojem integracija, ki se je v slovenskem šolskem prostoru že prijel. Čas je, da ga 
usvojimo tudi v slovenskih knjižnicah in širše. Eden glavnih ciljev knjižnic je namreč ozaveščanje in omogočanje 
enakih možnosti za popolnoma vse uporabnike. 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 15. decembra. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.    
Lepe pozdrave, 
 

 

 mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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