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Novičnik DBL (št. 5, letn. IV., 18. marec 2022) 
 

Zapisnik z Zbora članov DBL 2022, Letno poročilo za 2021 in Program dela 2022–2023 
Zahvaljujemo se vsem članicam in članom, ki ste se 10. 3. 2022 udeležili Zbora članov preko aplikacije Zoom 
ali Youtube kanala ZBDS. Obveščamo vas, da je zapisnik že objavljen na spletni strani DBL, prav tako Letno 
poročilo za 2021 in Načrt dela 2022–2023. Vabljeni, da se seznanite z dokumenti. 
 

ZBDS: 𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝘇𝘇 𝗨𝗨𝗨𝗨𝗦𝗦𝗦𝗦𝗨𝗨𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦! 
ZBDS je 3. 3. 2022 na svoji Facebook strani objavil izjavo glede situacije v Ukrajini, ki jo 
tudi v Novičniku objavljamo v celoti: »V Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) 
z grozo in zaskrbljenostjo spremljamo rusko intervencijo v Ukrajini. Vojaški napad na 
Ukrajino je v nasprotju z osnovnimi načeli trajnostne, demokratične in pravične družbe. 
Vsem Ukrajinkam in Ukrajincem ter drugim prebivalkam in prebivalcem Ukrajine 
izražamo neomajno in polno solidarnost.  Na pobudo Ukrajinskega knjižničnega 

združenja so organizacije EBLIDA, NAPLE in Public libraries 2030 sprejele skupno evropsko izjavo, ki jo v celoti 
podpiramo v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. V skladu z navedeno izjavo zato pozivamo vse knjižnice v 
Sloveniji, naj v podporo demokraciji in svobodi izražanja širijo verodostojne informacije o nastalem konfliktu. 
Prav tako knjižnice prosimo, da v sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami podprejo vse ukrajinske 
begunce ter jim nudijo vso potrebno pomoč in storitve.«  
 

IFLINA izjava o Ukrajini (IFLA Statement on Ukraine) 
IFLA predstavlja izjavo o Ukrajini. IFLA je v stiku z ukrajinskimi kolegi in se usklajuje z Blue 
Shield International in UNESCO za zaščito ukrajinske kulturne in dokumentarne dediščine. 
Več na portalu Knjižničarske novice >> 

 
Strokovna ekskurzija DBC v Benečijo, 21.–22. 5. 2022 

Društvo bibliotekarjev Celje sporoča, da imajo še nekaj prostih mest za strokovno ekskurzijo »Beneški Slovenci, 
po sledovih južnotirolske fronte, Frana Malgaja, Dolomitov in dobrega vina« (21.–22. 5. 2022). Prijave zbirajo 
do ponedeljka, 21. 3. 2022 (pošljete prijavnico na drustvobc@gmail.com). Program >>  in več informacij >> 
 

Predlog Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti 
MIZŠ je pripravilo predlog Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti. 
Pripombe in predloge pričakujejo do 23. 3. 2022. Več na portalu Knjižničarske novice >> 
 

Simpozij: 70. obletnica knjižne zbirke Knjižnica Sinjega galeba, 6. 4. 2022 
Simpozij »70. obletnica knjižne zbirke Knjižnica Sinjega galeba« bo potekal 6. 4. 2022, v MKL, v dvorani 
Knjižnice Otona Župančiča. Kotizacija 50 EUR/osebo. Več informacij ter prijavnica >> 
 

Aktualne novice iz šolskih knjižnic 
Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS je pripravila že šesto e-publikacijo ob mednarodnem mesecu šolskih 
knjižnic, ki ima tokrat kar 158 strani in 182 fotografij. Več na portalu Knjižničarske novice >> 
AASL je v marcu izvedel seminar Celebrate School Library Month, kjer je šest šolskih knjižničarjev predstavljajo 
primere dobrih praks, kako so v preteklosti v ZDA obeležili in praznovali mesec šolskih knjižnic. Več na portalu 
Knjižničarske novice >> Vabljeni k ogledu posnetka Book Joy: Promoting the Love of Reading in School Libraries.  
21.–25. 3. 2022 bo potekal že 59. Bologna Children's Book Fair.  
 

Nalepke za leto 2022  
Obveščamo vas, da smo vsem, ki ste že poravnali članarino, že poslali nalepko za leto 2022. Če še niste, vas 
vabimo, da tudi letos obnovite članstvo v DBL. Plačilo članarine je možno le z nakazilom na TRR račun društva. 
Za pomoč pri plačilu vam ponujamo QR kode. Prosimo, da sporočite morebitne spremembe osebnih podatkov 
(naslov, e-mail ipd.). Več informacij >> in Povabilo k včlanitvi v sekcije >>.  

https://dbl.splet.arnes.si/files/2022/03/DBL_ZC_2022_Zapisnik_10.3.2022_podpisan.pdf
https://dbl.splet.arnes.si/files/2022/03/2021-PorociloDBL.pdf
https://dbl.splet.arnes.si/files/2022/03/2021-PorociloDBL.pdf
https://dbl.splet.arnes.si/files/2022/03/2022-23_NacrtDBL.pdf
https://sl-si.facebook.com/ZBDSlovenija/
https://www.ifla.org/news/ifla-statement-on-ukraine/
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1501/pokazi
mailto:drustvobc@gmail.com
http://dbce.si/wp-content/uploads/2022/02/Ekskurzija_2022.pdf
http://dbce.si/2022/02/28/ekskurzija-2022/
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14019
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1508/pokazi
https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2022/01/Program-simpozija-in-prijavnica.pdf
https://issuu.com/sekcijasolskihknjizniczbds/docs/publikacija_2021_22
https://issuu.com/sekcijasolskihknjizniczbds/docs/publikacija_2021_22
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1506/pokazi
https://www.ala.org/aasl/advocacy/slm
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1530/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1530/pokazi
https://www.youtube.com/watch?v=W4bxt9O-TF4
https://www.bolognachildrensbookfair.com/en/home/878.html
https://dbl.splet.arnes.si/files/2022/01/clanarina-2022_UPN_QR.pdf
http://dbl.si/placilo-clanarine-za-leto-2022/
http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/10
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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: 
 
Rivo, K. in Žumer, M. (2022). Academic libraries and use of mobile devices: case study of Slovenia. Journal 
of Academic Librarianship, 48(3). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133322000234  
Izvleček: This study aims to explore the use of mobile technology among students of University of Ljubljana 
(UL), Slovenia, in order to improve academic library services. We focused on the use of mobile library services 
of academic libraries in general and students' reading of full text resources on mobile devices in particular. A 
questionnaire was administered online to collect data from students within all faculties of University of 
Ljubljana. Assuming that the attitude towards using mobile devices to read scholarly e-resources is also 
affected by students' perception of mobile devices, we researched this in the context of the Technology 
Acceptance Model (TAM). UL students perceive mobile devices as generally useful for reading scholarly e-
resources, but with shortcomings. They perceive mobile devices as practical for easy access to e-resources 
while they do not see them as appropriate for reading. Given the low mobile use of library online resources, 
UL libraries should develop a plan for the development of attractive mobile services and their effective 
promotion. 
 
Blatnik, A. (2022). Požig narodnega doma od Monoštra do Ogleja. Sodobnost, 86(1–2). 
https://www.sodobnost.com/andrej-blatnik-pozig-narodnega-doma-od-monostra-do-ogleja/ 
Izvleček: V prvi polovici leta 2020 smo veliko brali, govorili in razmišljali ob obletnici požiga Narodnega doma 
v Trstu. Ta dogodek pred sto leti je bil hud udarec po slovenski nacionalni podlagi in razpravljali smo, ne prvič 
in nemara ne zadnjič, ali slovenska politika na pravi način razrešuje zgodovinske konflikte s sosedskimi, v tem 
primeru z italijansko, ter pretehtavali, kaj v njenih dejanjih koristi naši nacionalni stvari, kaj pa jo ponižuje. 
Kakor je v navadi, je bilo različnih mnenj veliko in vsak je bil odločen vztrajati pri svojem, tudi če je bilo za to 
treba preslišati druga. 
 
Medved, D. (2020). Z branjem do zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega gradiva i branja učencem 
osnovne šole, s poudarkom na 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Knjižnica, 64(3/4), 103–121. 
https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8134/7591  
Izvleček: V okviru projekta Z branjem do zvezd je v osnovnošolski knjižnici potekala izvedba tedenskih 
dogodkov z namenom predstavitve najrazličnejšega knjižničnega gradiva. Učencem prvega vzgojno-
izobraževalnega obdobja smo pokazali, da lahko prek knjižničnega gradiva pridejo do informacij in znanja o 
vseh področjih življenja. Cilja projekta sta popularizacija gradiva, ki je redkeje izposojano, in povečanja 
izposoje. Namen je, da bi učenci in ostali zaposleni šolsko knjižnico doživljali kot živ prostor, odprt za vse, ki 
omogoča spoznavanje novih znanj in spoznanj. V šolskem letu 2019/2020 je bilo izvedenih 16 dogodkov (t. i. 
Dogajalnic), poleg tega pa meseca decembra še dodatnih 15 kratkih branj v knjižnici. Dogodki so bili izmenjaje 
organizirani za 1., 2. in 3. razred. Na decembrska branja pa so bili vabljeni vsi. Na dogodkih smo beležili obisk 
ter izposojo gradiva. Analiza podatkov je pokazala zelo dober obisk dogodkov. Posledično se je število 
uporabnikov knjižnice v povprečju povečalo za 15 %. Na 10 od 16 dogodkih so si učenci izposodili knjižnično 
gradivo za domov. Ni zabeleženo, koliko različnih učencev se je udeležilo Dogajalnic, kar bi dalo rezultat, 
kolikšen delež vseh učencev se jih je udeležilo. Poleg tega nismo beležili koliko knjig so si učenci izposodili 
čitalniško, beležili smo samo izposojo na dom, ki pa ni celosten kazalec zanimanja učencev. Raziskava je lahko 
temelj za nadaljnje bralno spodbujevalne projekte in za beleženje dodatnih podatkov. 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 31. marca 2022. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.    
 

Lepe pozdrave, 
 

 

 mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
Društvo bibliotekarjev Ljubljana | Trg republike 3 | 1000 Ljubljana 
info@dbl.si |  www.dbl.si 
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