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Novičnik DBL (št. 14, letn. IV., 29. september 2022) 
 

Predlog prenovljenega Poslovnika DBL z dopolnitvami v javno obravnavo članom 
V DBL se ukvarjamo s prenovo našega Poslovnika. Člane vabimo, da sodelujete s predlogi in pripombami. 
Morebitne popravke pošljite do 21. 10. 2022 na ana.zdravje@mklj.si. V novembru 2022 se bomo srečali na 
izrednem občnem zboru, kjer se bo predlog Poslovnika sprejel. Dokumenti in več info. >> 
 

26. seja IO DBL, 19. 9. 2022, 15.30–17.10, MKL, sejna soba, Slovenska cesta 47, Ljubljana 
Na 26. seji IO DBL v mandatnem obdobju 2019–2023 so prisotni pregledali predlog novega Poslovnika DBL, ki 
ga je pripravila DS. Kratko se je poročalo o preteklih dejavnostih (Natečaj za nagrade Kalanovega sklada 2022, 
priprava predlogov za promo. gradivo DBL, dogajanje na zadnji seji UO ZBDS, spletna stran DBL (angl. prev.), 
Novičniki, rezultati anket glede prejemanja revije Knjižnica in interesa za tečaja angl. in nem. za bibliotekarje). 
Načrtovalo se je prihodnje aktivnosti (Popoldan z DBL, 17. 10., strokovna ekskurzija v Krško, 19. 11., podelitev 
Čopovih nagrad z druženjem, dec., mednarodno sodelovanje, izredni Zbor članov, ostale tekoče zadeve).  
 

Vabljeni na »Popoldne na oddelku BINK«, 4. 10. 2022, Filozofska fakulteta UL, pred. 528 
V okviru sodelovanja DBL z Oddelkom BINK smo članice in člani DBL povabljeni na 
dogodek »Popoldne z Oddelkom BINK«, ki bo 4. 10. 2022, s pričetkom ob 14.30, v 
pred. 528 na FF UL. Med drugim bo na temo »pogledi knjižničarjev na zasebnost 
študentov« predavala assoc. prof. dr. Amy VanScoy. Program in več info. >> 

 
Popoldan z DBL: »Ej, ti pa v službi itak samo bereš!«, 17. 10. 2022, MKL in Zoom 

Vabimo vas na prvo srečanje v tretjem ciklu predavanj Popoldan z DBL z naslovom »Ej, ti pa v 
službi itak samo bereš!«, ki bo 17. 10. 2022, ob 14.00, v MKL. Predavala bo dr. Sabina Fras 
Popović. V stereotipno prepričanje zunanjih opazovalcev knjižničarskega poklica, o tem, da 
pripadniki knjižničarskega poklica v službi le berejo, bomo pogledali skozi perspektive, 
obravnavane v štirih prispevkih, ki jih je avtorica objavila v zadnjem letu. Predavanje bo mogoče 
spremljati tudi preko aplikacije Zoom. Vabilo in več >> 
 

Natečaj za nagrade Kalanovega sklada 2022 
UO Kalanovega sklada pri ZBDS je razpisal Natečaj za nagrade Kalanovega sklada 2022. Za nagrade lahko 
kandidirajo v obdobju med 15. 7. 2021 in 15. 7. 2023 objavljena dela na temo Knjižnice v spreminjajoči se 
digitalni družbi. Predlogi morajo biti predloženi do 1. 8. 2023. Natečaj je objavljen na spletni strani ZBDS >>  
 

Izbrane novice in poročila s portala Knjižničarske novice: 
– Priročnik Enostavna uporaba e-storitev, 
– Izjava ICOLC o pravicah knjižnic do metapodatkov,  
– Projekt Library World Tour,  
– Posnetek spletne predstavitve Britannice za srednješolce in ostale uporabnike,  
– Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2022, 
– Nac. posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Vizualno pripovedovanje: Od slikanice do stripa,  
– Knjižnica – igrišče znanja in zabave: Ded, ki je prisurfal na internet: od analogne k dig. inkluziji starejših,  
– Sedmo mednarodno srečanje projekta EODOPEN. 
  

Podelitev Goropevškovih nagrad za leto 2022, 21. 10. 2022, 13.30–14.30, Celje 
Podelitev Goropevškovih nagrad za leto 2022 bo 21. 10. 2022 v Narodnem domu v Celju. Več >> 
 

Festival domoznanstva: Domfest 2022, 21. 10. 2022, Celje 
Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami in Sekcijo za domoznanstvo in 
kulturno dediščino pri ZBDS najavlja 7. festival domoznanstva, Domfest ’22, ki bo 21. 10. 2022. Več >> 
 

http://dbl.si/predlog-poslovnika-z-dopolnitvami-v-javno-obravnavo-clanom/
http://dbl.si/about-us/
http://dbl.si/vabljeni-na-popoldne-na-oddelku-bink-4-10-2022-filozofska-fakulteta-ul-pred-528/
http://dbl.si/popoldan-z-dbl-ej-ti-pa-v-sluzbi-itak-samo-beres-17-10-2022/
https://www.zbds-zveza.si/nagrade-kalanovega-sklada/
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1988/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1966/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1934/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1987/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1979/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1969/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1920/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1965/pokazi
https://www.zbds-zveza.si/goropevsek-2022-podelitev/
https://www.zbds-zveza.si/domfest_2022/
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Obvestilo Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS 
V Mestni knjižnici Kranj v okviru projekta Družinska pismenost raziskujejo dejavnosti, namenjene družinam, ki 
jih izvajajo različne ustanove (šole, vrtci, muzeji, knjižnice) v Sloveniji. Še posebej jih zanimajo aktivnosti, ki jih 
za družine pripravljajo splošne knjižnice. Pregled dobrih praks bo del širše analize, s katero želimo nadgraditi 
delo z družinami in kompetence izvajalcev. Vabijo vas, da do 7. 10. 2022 izpolnete spletno anketo.  
 

Konferenca COBISS 2022, Skupaj krepimo zaupanje v znanost in razvoj, IZUM, 19.–20. 10. 2022 
Iz IZUM-a sporočajo, da so prijave na konferenco COBISS 2022 odprte. Pohitite s prijavami, saj je število mest 
omejeno. Za vse, ki se dogodka ne boste udeležili v živo, bo na voljo tudi prenos prek spleta. Prijave za 
spremljanje konference z orodjem Zoom bodo odprli naknadno. Program konference >> 
 

Napovedujemo: Strokovna ekskurzija DBL v Krško, 19. 11. 2022 
Jesensko strokovno srečanje DBL oz. strokovna ekskurzija v Krško z ogledom 
novih prostorov Valvasorjeve knjižnice Krško bo organizirana v soboto, 19. 
11. 2022.  
Več informacij sledi v prihodnjih tednih!  
(Foto: FB Valvasorjeva knjižnica Krško) 
 
 

 
Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva 

Obveščamo vas o novih znanstvenih in strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje. 
 
Na spletni strani je objavljena nova številka revije Knjižnica, letn. 65, št. 3-4. V njej lahko preberete: 

– A. Hari: Povečanje dostopnosti elektronskih knjig osebam s slepoto ali slabovidnostjo z ustreznimi postopki 
v procesu digitalizacije, 

 – E. Kodrič-Dačić: Knjižnice na podružničnih šolah: vpogled v dostopnost knjižnične dejavnosti na podeželju, 

 – S. Šinko: Kompetence zaposlenih v knjižnici za delo z uporabniki, 

 – P. Gulič Pirnat: Bibliometrija znanstvenih objav skozi dimenzijo spola na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani za obdobje 2018–2020, s poudarkom na Covid-19 letu, 

– M. Krapež: Založniška dejavnost muzejev in galerij na Slovenskem do konca druge svetovne vojne, 

– N. Jamar: Bibliografska predstavitev glasbene šole Jesenice: z bibliografijama izdaj 2003–2020 ter člankov o 
šoli 2017–2020, 

– B. Janžeković, Z. Milinović: »Možgane, prosim.« Vzpostavitev in ovrednotenje Zbirk modelov organov v 
knjižnici Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Univerzitetni knjižnici Maribor. 

 
POMEMBNO: V anketi vas prosimo, da nam sporočite, ali še želite prejemati tiskano revijo 
Knjižnica.  
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 17. oktobra. 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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