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Novičnik DBL (št. 18, letn. IV., 14. december 2022) 
 

Srečno 2023! 
 
 
 

 
 

Podelitev Čopovih nagrad za leto 2022, 21. 12. 2022, ob 19.00, Velika čitalnica NUK  
Letos Čopovo diplomo in Čopovo priznanje prejmeta članica in član Društva bibliotekarjev Ljubljana. Čopovo 
diplomo prejme Violetta Bottazzo, Sekcija za specialne knjižnice ZBDS, Čopovo priznanje pa Miro Tržan iz 
Mestne knjižnice Ljubljana. Dobitnica Čopove diplome je tudi Marina Hrs, članica Društva bibliotekarjev 
Primorske in Notranjske. Iskrene čestitke! Vabljeni na podelitev nagrad >>  

Vabimo vas, da do 1 % dohodnine namenite delovanju DBL 
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. 2022). Obrazec najdete na spletni strani FURS >>. Davčna številka DBL 
je 54323665.  

Poročilo s strokovne ekskurzije DBL v Krško, 19. 11. 2022 (pripravila Ana Mehle)  
V dobrih treh desetletjih, ki jih s srcem živim na Filozofski fakulteti, sem bila na 
ekskurziji Društva bibliotekarjev Ljubljana prvič. Sedaj vem, da gotovo ne 
zadnjič. Kajti osnova smisla bibliotekarske stroke je v odnosu, izmenjavi izkušenj 
in ljubezni do našega skupnega poslanstva. V samoti, med knjigami, se ga ne da 
najti. Več>> Foto utrinke z ekskurzije najdete na naši spletni strani.  

(Foto: FB Valvasorjeva knjižnica Krško) 

Izbrane novice in poročila s portala Knjižničarske novice: 
– IFLA Journal, 
– Manifest zelenih knjižnic, 
– ReCreating Europe, 
– Prosta delovna mesta 
– Poročilo: Knjižnica: pomen arhitekture in raziskovanja prostora, 
– BOBCATSSS 2023: A New Era - Exploring the Possibilities and Expanding the Boundaries. 

Revija Knjižnica 
Pred letošnjim poletjem je v digitalni obliki izšla prva dvojna številka letnika 65 revije Knjižnica, nedavno pa je 
izšla tudi v tiskani obliki, skupaj z drugo dvojno številko (3-4) omenjenega letnika.  

Spoštovane članice, spoštovani člani, 
 
želimo vam vesele in mirne prihajajoče praznike, veliko osebnega 
zadovoljstva in notranjega ravnovesja. Pred nami je leto 2023, ki naj bo 
leto novih priložnosti in novih doživetij. 
 
Srečno, zdravo in uspešno novo leto. 
 
Kaj je sreča, srečno? Mogoče je to, kar pravi misel, da je »sreča nekaj 
notranjega in ne zunanjega, zato ni odvisna od tega, kar imamo, temveč 
od tega, kar smo.« (H. van Dyke, 1852–1933) 
 
Vse lepo vam želimo, 
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 

https://www.zbds-zveza.si/copove-nagrade-2022/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
https://dbl.splet.arnes.si/utrinki-s-strokovne-ekskurzije-drustva-bibliotekarjev-ljubljana-krsko-19-11-2022-porocilo/
https://dbl.si/fotogalerija/
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2132/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2116/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2030/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2164/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2158/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2054/pokazi
https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/issue/view/719
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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). Bralno vedenje študentov Univerze v Ljubljani v mobilnem okolju = Reading 
behaviour of students at the University of Ljubljana in a mobile environment. Organizacija Znanja, 27(1/2), 
14. https://doi.org/10.3359/oz2227004 
 
Izvleček: Tuje raziskave poročajo o nizki uporabi mobilnih naprav za branje e-besedil med študenti, zato smo 
raziskali bralno vedenje pri uporabi mobilnih naprav med študenti UL. Ker so rezultati spletne ankete pokazali, 
da je nizka uporaba mobilnih naprav za branje e-gradiv značilna tudi za študente UL, smo želeli podrobneje 
raziskati razloge in ovire za uporabo mobilnih naprav za branje e-gradiv. Članek povzema rezultate raziskav, ki 
so pokazale podobne rezultate kot tuje raziskave: študenti že uporabljajo mobilne naprave (najpogosteje 
pametni telefon) za branje e-besedil, vendar ne pogosto in ne za branje daljših besedil. Moteči dejavniki so 
manjši zaslon in tipkovnica, slabša preglednost strani in slabša možnost označevanja besedila. Raziskave so 
prispevale tudi podatke o primernejših oblikah knjižničnih storitev, prilagojenih za mobilne naprave in o najbolj 
ustreznih oblikah izobraževanj za uporabo teh storitev. Ugotovitve raziskav so pomembne za visokošolske 
knjižnice, saj e-viri danes predstavljajo velik del njihovih storitev, mobilna tehnologija pa že predstavlja 
pomemben del študijskega življenja. 
 
Račič, M. (2022). Zgodovinski sprehod po Knjižnici Slovenskega etnografskega muzeja. Knjižničarske Novice. 
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2003/pokazi 
Izvleček: Muzejska knjižnica, čeprav morda manj prepoznaven oddelek, je sestavni in nepogrešljiv del 
Slovenskega etnografskega muzeja že vse od njegove ustanovitve leta 1923. Še zlasti v obdobju, ko ni bilo 
elektronskega gradiva in elektronskega dostopa do informacij, je bila knjižnica conditio sine qua non za 
kakovostno delovanje muzeja. Tega se je zavedal že prvi ravnatelj muzeja dr. Niko Zupanič, zato si je kot 
prednostno nalogo zadal nabavo strokovne literature. 
 
Hari, A. (2022). Digitalne in digitalizirane vsebine za uporabnike s posebnimi potrebami. Knjižničarske 
Novice. https://knjiznicarske-novice.si/novica/1630/pokazi 
Izvleček: Knjižnice so že od nekdaj tiste, ki gradijo svoje zbirke, skrbijo za njihovo ohranjanje kot tudi 
posredovanje svojim uporabnikom. V sodobnem času knjižnice še vedno ohranjajo to vlogo, a se hkrati tudi 
spreminjajo ter zavzemajo nove naloge in položaj v družbi. Glede na vrsto knjižnice so le-te lahko informacijski 
centri, družabni prostori, knjižničarji pa vedno bolj postajajo izobraževalci in podajalci znanja, organizatorji 
dogodkov, razstav, animatorji, založniki ter poskušajo vključevati nove informacijske in komunikacijske 
tehnologije, s čimer sledijo toku razvoja in s tem v svoje delovanje lažje vključujejo svoje uporabnike. 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili okrog 13. januarja 2023. Predloge novic pošljite na 
info@dbl.si.    
 
 

Lepe pozdrave, 
 

 

mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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