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Novičnik DBL (št. 16, letn. IV., 8. november 2022) 
 

Vabilo: Izredni Zbor članov DBL, 22. 11. 2022, Knjižnica Bežigrad 
Spoštovani člani, spoštovane članice. Vabimo vas na izredni Zbor članov, ki bo potekal v torek, 22. 11. 2022, 
ob 16.00 v dvorani Knjižnice Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1, Ljubljana. Vabilo  >> 
 

Prijave: Tečaj angleščine za bibliotekarje, pričetek november 2022 
Zainteresirane člane DBL vabimo, da se prijavite na subvencionirani 30-urni tečaj angleščine 
za bibliotekarje. Tematika tečaja je prilagojena knjižničarjem, bibliotekarjem. Tečaj bo izvajal 
Zavod ŠOLT. Prijave >> Vtise udeleženk preteklega tečaja si preberite tukaj >>. 

 
Prijave: Strokovna ekskurzija v Krško, 19. 11. 2022 

DBL vabi na ekskurzijo v Krško. Ogledali si bomo Valvasorjevo knjižnico Krško in znamenitosti Krškega. Članom 
DBL se lahko pridružijo tudi drugi, npr. družinski člani. Kotizacija je 15 EUR. Za člane DBL kotizacija vključuje 
strokovni program, kosilo in vozovnico za vlak. Za nečlane DBL kotizacija vključuje strokovni program, kosilo 
ne pa prevoza. Prijavnica >>. Kotizacijo poravnajte do 14. 11. 2022 na račun DBL. Program in več info >> 
 

Anketa: Prenova Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev 
Delovna skupina ZBDS za prenovo Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev vabi, da sodelujete pri prenovi 
kodeksa s svojimi razmišljanji in predlogi. Svoje misli in ideje o tem, kaj bi veljalo spremeniti, zapisati drugače 
ali dodati, posredujte na https://1ka.arnes.si/eticni-kodeks med 7. in 28. 11. 2022. Več >> 
 

Podelitev nagrade in priznanj slovenske sekcije IBBY, SKS, 25. 11. 2022 ob 13h 
Izvršni odbor slovenske sekcije IBBY je potrdil letošnje prejemnike Nagrade in priznanj za promocijo branja in 
mladinske književnosti. Nagrado prejme dr. Sabina Fras Popović, priznanji Robert Kereži in založba Malinc. 
Podelitev bo v okviru 38. Slovenskega knjižnega sejma, 25. 11. 2022, ob 13h ob Pisateljskem odru. Več >> 
 

Prosto delovno mesto 
Na prošnjo delimo informacijo: Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je razpisano prosto delovno 
mesto sam. strok. del. VII/2 (v knjižnici Oddelkov za oblikovanje). Podrobnosti razpisa na povezavi >> 
 

Strokovno srečanje DBC, DBK, DBM: »Bralna kultura in posebne zbirke«, 19. 11. 2022, Ravne na Koroškem 
DBC, DBK in DBM organizirajo v soboto, 19. 11. 2022, strokovno srečanje »Bralna kultura in posebne zbirke«, 
ki bo v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Srečanju bo sledil ogled mesta in 
druženje v gostišču Delalut. Prijave do 11. 11. 2022 >> 
 

Podelitev priznanj zlata hruška 2022, SKS, 22. 11. 2022 ob 11h 
Prejemnike priznanja zlata hruška razglasijo 13. 11., na svetovni dan prijaznosti, ker si želijo deliti lepe in 
prijazne novice v javnost, sploh pa na tako imeniten dan. Priznanja bodo podelili na Prazniku zlatih hrušk na 
38. Slovenskem knjižnem sejmu, in sicer 22. 11. 2022, ob 11h, v dvorani Urška. Več >> 
 

Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2022 
Letošnja nagrajenka je slikanica Kako objeti ježa ustvarjalcev Jane Bauer in Petra Škerla (KUD Sodobnost 
International). Posebno nagrado za kakovostno povezovanje umetnostnih zvrsti je prejela slikanica Sofija in 
baletni copatki ustvarjalk Helene Kraljič in Tine Dobrajc (Morfemplus). Več >> 
 

Izbrane novice in poročila s portala Knjižničarske novice: 
– Poročilo: Prva mednarodna konferenca o komuniciranju znanosti na Univerzi v Ljubljani, 
– Poročilo: Domfest 2022 – domoznanstvo za vse generacije,  
– Poročilo: 25. konferenca Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi,  
– Zgodovinski sprehod po Knjižnici Slovenskega etnografskega muzeja  

http://dbl.si/zbor-clanov-dbl-dvorana-knjiznice-bezigrad-torek-22-november-2022-ob-16-00/
http://dbl.si/prijave-tecaj-anglescine-za-bibliotekarje-pricetek-november-2022/
http://dbl.si/odzivi-po-tecaju-anglescina-za-bibliotekarje/
https://1ka.arnes.si/a/eb4db1f0
https://dbl.splet.arnes.si/strokovna-ekskurzija-dbl-krsko-19-11-2022/
https://1ka.arnes.si/eticni-kodeks
https://www.zbds-zveza.si/eticni-kodeks-slovenskih-knjiznicarjev/
https://www.zbds-zveza.si/nagrade-slovenske-sekcije-ibby-2022/
https://www.uni-lj.si/aktualno/prosta_delovna_mesta/2022102811304233/
https://www.zbds-zveza.si/bralna-kultura-in-posebne-zbirke/
https://www.zbds-zveza.si/priznanja-zlata-hruska-2022/
https://www.zbds-zveza.si/12055-2/
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2084/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2075/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2037/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2003/pokazi


 
2 

 

 
Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva 

Obveščamo vas o novih znanstvenih in strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje. 
 
Žugič, A. (2022). Dotok kontinuiranih virov v prvem in drugem četrtletju 2022. Knjižničarske novice (oktober 
2022). https://knjiznicarske-novice.si/novica/2059/pokazi  
Izvleček: V članku je predstavljen dotok kontinuiranih virov v prvem in drugem četrtletju leta 2022, dotok je 
razdeljen po knjižnicah, ki prejemajo obvezni izvod, ter v posameznem četrtletju tudi po mesecih. 
 
Panjan, A. (2022). Promocija Knjižnice Črnomelj ob jubileju med epidemijo. Knjižničarske novice (oktober 
2022). https://knjiznicarske-novice.si/novica/2018/pokazi  
Izvleček: V skladu s Strateškim načrtom Knjižnice Črnomelj 2021–2026 je ta med epidemijo zaznamovala 60 let 
svojega delovanja. Ob tem je v strogih epidemioloških razmerah organizirala številne dogodke in aktivnosti, ki 
so lokalno skupnost opozarjali na njeno vlogo in praznovanje. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 
Knjižnici Črnomelj podelil zahvalo predsednika republike za širjenje bralne kulture in izvajanje pomembnega 
poslanstva, župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek pa Župančičevo diplomo za izjemen prispevek k razvoju 
knjižničarstva in kakovosti kulturnega dogajanja v lokalnem okolju ter za prizadevno in predano delo ob 60-
letnici delovanja.   
 
Ganc, A. (2022). Bibliopedagoško delo s stanovalci doma upokojencev in oskrbovancev – primer dobre 
prakse v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Knjižničarske novice (oktober 2022). 
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2000/pokazi  
Izvleček: Branje spada med dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na ohranjanje kognitivnih in drugih sposobnosti 
starejših, oseb s težavami v duševnem zdravju ter oseb z motnjami v duševnem razvoju. Če branje poteka v 
skupini, je ob tem pomembna tudi socialna komponenta. Ker takšna aktivnost prinaša več pozitivnih učinkov, 
jo svojim uporabnikom ponujajo različne institucije. Pomembno vlogo pri oblikovanju storitev za dvig kakovosti 
življenja ranljivih ciljnih skupin pa imata tudi interdisciplinarni pristop in medinstitucionalno povezovanje. V 
sodelovanju med Knjižnico Sevnica in Domom upokojencev in oskrbovancev Impoljca že enajsto leto uspešno 
poteka aktivnost pravljičnih in bralnih ur za stanovalce doma. V prispevku so predstavljeni razlogi za 
vzpostavitev aktivnosti, njen potek in ključni učinki za vključene uporabnike.. 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 21. novembra. 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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