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Novičnik DBL (št. 2, letn. IV., 2. februar 2022) 
 

Nagrajenci Kalanovega sklada za leto 2021 
Obveščamo vas, da je UO Kalanovega sklada, ki deluje v okviru ZBDS, tokrat podelil štiri enakovredne nagrade 
za najboljša strokovna in znanstvena objavljena dela, ki pomembno prispevajo k oblikovanju bibliotekarske in 
informacijske znanosti. Nagrado Kalanovega sklada za leto 2021 prejmejo: dr. Maja Peteh in dr. Primož Južnič 
(za prispevek) ter mag. Branka Kerec in dr. Vlasta Stavbar (za prispevek).  Več na spletni strani DBL >> 
 

NUK vabi: Predmetno označevanje v knjižnicah: okrogla miza, 2. 2. 2022 
Vabljeni k spremljanju okrogle mize Komisije za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga na temo 
predmetnega označevanja v knjižnicah, ki bo danes, s pričetkom ob 10.00 v spletnem okolju. Izhodišče 
pogovora bo raba predmetnih oznak v različnih vrstah knjižnic, pogled pa bo usmerjen v mnogovrstnost potreb 
ter izzivov sedanjosti in prihodnosti. Vabilo >> 
 

Razpis za IFLA nagrado za zelene knjižnice 
IFLA je na svoji  uradni strani objavila razpis za IFLA nagrado za zeleno knjižnico leta 2022. Nagrado podeljuje 
ENSULIB, sekcija IFLA za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice. Rok za prijavo je 28. 2 2022. Zmagovalci bodo 
razglašeni na 87. svetovnem knjižničarskem in informacijskem kongresu IFLA 2022 v Dublinu na Irskem.  
Spodbujamo vas, da se prijavite. Da vam bo lažje, so na voljo tudi prevodi besedil: tukaj >> 
 

Posnetek: Srečanja s knjigami, prejemnicami priznanj zlata hruška 2021 
Letošnje prejemnice so: Skrivno društvo KRVZ (Založba Mladinska knjiga), Osamosvojitev (Založba Miš), Ana in 
Froga. Bi čigumi? (Zavod VigeVageKnjige), 35 kil upanja (Založba Mladinska knjiga) ter Čebele (Založba 
Mladinska knjiga). Posnetek si oglejte tukaj >> 
 

Posnetek: Prisluhnite pogovoru o Zlatih hruškah 
Teden Zlatih hrušk v Konzorciju bralcem približa otroške knjige, ki so po mnenju knjižničarjev MKL vredne 
branja. So lepe, vsebinsko bogate in vredne prostora v domači knjižnici. O nagrajenih knjigah in pomenu 
domače knjižnice se pogovarjajo dr. Sabina Fras Popović, dr. Tina Bilban in dr. Miha Kovač. Posnetek >> 
 

2. februar: svetovni dan glasnega branja 
Svetovni dan glasnega branja poteka pod okriljem organizacije LitWorld. Več na https://knjiznicarske-
novice.si/novica/1359/pokazi  
 

Plačilo članarine DBL za 2022  
Vabimo vas, da v začetku vsakega koledarskega leta obnovite članstvo. Plačilo članarine je možno le z 
nakazilom na TRR račun društva. Za pomoč pri plačilu vam ponujamo QR kode. Članarina vključuje tudi 
prejemanje revije Knjižnica. V kolikor ne želite prejemati tiskane revije, nam to sporočite na info@dbl.si. 
Prosimo, da sporočite tudi morebitne spremembe osebnih podatkov (naslov, e-mail ipd.). Za vse dodatne 
informacije stopite v stik z blagajničarko dr. Majo Peteh, telefon 01 32035 45, e-naslov: maja.peteh@gozdis.si. 
Več informacij >> in Povabilo k včlanitvi v sekcije >>. 
 

Konferenca: 14th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference 
Podaljšan je rok za oddajo prispevkov za konferenco QQML, in sicer na 15. 2. 2022. Potrjeni prispevki dobijo 
možnost objave v elektronski reviji QQML, ki je vključena v EBSCOhost. Lahko pa so objavljeni tudi v drugih 
znanstvenih revijah. Več na https://knjiznicarske-novice.si/novica/1387/pokazi  
 

Katalogi izobraževanj 2022: NUK, IZUM, MKL 
Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje je izjemno pomembno za večjo motivacijo in boljše delo v knjižnici.  
Vabimo vas, da si ogledate kataloge izobraževanj in se prijavite na katero od izobraževanj.  
Program izobraževanja NUK >>; Program izobraževanja IZUM >> ; Katalog izobraževanj MKL >>  

https://oz.cobiss.si/clanek/peteh_juznic_o_pomenu/
https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8123
http://dbl.si/nagrajenci-kalanovega-sklada-za-leto-2021/
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1397/pokazi
https://www.knjiznice.si/2022/01/27/razpis-za-ifla-nagrado-za-zelene-knjiznice/
https://www.youtube.com/watch?v=N6tb5TJw_Zk
https://www.youtube.com/watch?v=r3Txhiumz7A
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1359/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1359/pokazi
https://dbl.splet.arnes.si/files/2022/01/clanarina-2022_UPN_QR.pdf
mailto:info@dbl.si
http://dbl.si/placilo-clanarine-za-leto-2022/
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/10
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1387/pokazi
https://3522.squalomail.net/images/IRIS/Program_izobrazevanja_NUK_2022.pdf?utm_medium=email&utm_source=newsletter_1182&utm_campaign=nova-welcome-to-nuk
https://home.izum.si/izum/izobrazevanje/publikacija/
https://www.mklj.si/novice/katalog-izobrazevanj-ucnega-centra-2022/
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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. (2022). Implementacija modela LRM : konceptualna zasnova 
uporabniškega vmesnika za katalogizacijo. Organizacija Znanja, 27(1/2), 
https://www.cobiss.si/OZ/PDF/OZ_2022_1_2_final/2227001_Pauman_Zumer.pdf  
Spremembe v konceptualizaciji bibliografskih podatkov, ki jih je povzročila uvedba modela IFLA LRM, so močno 
vplivale na razvoj in reorganizacijo katalogizacijskih načel in pravil, bibliografskih formatov in bibliografskih 
informacijskih sistemov. Kljub temu pa pri implementaciji LRM še vedno primanjkuje smernic in primerov 
praks, ki bi pokazale, kako vse komponente modela dosledno implementirati v katalogizacijske sisteme, kar 
smo poskušali obravnavati s predlogom konceptualne zasnove uporabniškega vmesnika za katalogizacijo na 
osnovi modela LRM. Pripravili in preverili smo prototip na papirju, kar je pogosta prva faza v razvoju 
programske opreme. Članek povzema prvi cikel oziroma ponovitev v življenjskem ciklu razvoja prototipa, ki se 
nanaša na našo implementacijo. Predlagani prototip predstavlja eno prvih točnih implementacij modela LRM 
v katalogizacijske vmesnike. 
  
Kreže, K. in Jerman, V. (2022) Povej naprej: »Naša družina bere!«. Knjižničarske novice (jan 2022). 
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1393/pokazi    
Lokalna akcijska skupina (LAS) Spodnje Savinjske doline in partner pri projektu Medobčinska splošna knjižnica 
Žalec z raznolikimi projektnimi aktivnostmi in dogodki iščeta odgovore na vprašanji: Kako dobro se zavedamo 
pomena branja in kritičnega razmišljanja? Zakaj je branje tako pomembno? Glavni poudarek izvajanja projekta 
na področju LAS Spodnje Savinjske doline je predstavitev pomembnosti branja, živahne razprave in brezmejne 
igre – družinsko branje. Tako smo ob svetovnem dnevu čebel, 20. maja, lansko leto v Medobčinski splošni 
knjižnici Žalec začeli nov bralni projekt, ki smo ga poimenovali Povej naprej: »Naša družina bere!«. 
 
Bon, I. (2022). Programi za spodbujanje branja in nacionalna strategija branja na Nizozemskem. 
Knjižničarske novice (jan 2022). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1384/pokazi  
Nizozemske knjižnice imajo dolgo zgodovino nacionalnih strategij, programov in dejavnosti za spodbujanje 
branja in nekatere so predstavljene v tem delu prispevka. Nacionalni programi za spodbujanje pismenosti in 
branja so prerasli v nacionalno bralno strategijo, ki se imenuje »Tel mee met Taal«. S tem programom 
nizozemska vlada uspešno premaguje slabe bralne veščine. Štiri ministrstva s partnerji bodo ta program 
izvajala do konca leta 2024. Na spletni strani splošne knjižnice predstavljajo, katere dejavnosti pripravljajo v 
okviru podpore opismenjevanja odraslih in kako pomagajo ogroženim družinam. 
 
Langendonk, A. (2022). Spletne dejavnosti nizozemskih knjižnic za spodbujanje branja v osnovnih šolah med 
pandemijo. Knjižničarske novice (jan 2022). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1357/pokazi  
V prispevku predstavljamo štiri nizozemske primere, ki so bili razviti med pandemijo z namenom spodbujanja 
branja med otroki: 1. Pisatelj na vašem zaslonu - portal pisateljev , 2. BiebLab, 3. Rezerviraj potovanje, 4. 
BiebBoys   
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 17. februarja 2022. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.    
 
Lepe pozdrave, 
 

 

 mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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