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Novičnik DBL (št. 1, letn. V., 12. januar 2023) 
 

Plačilo članarine za 2023 
Vabimo vas, da v začetku koledarskega leta obnovite članstvo. Višina članarine za koledarsko leto 2023 znaša 
za zaposlene 25,00 EUR, za upokojene knjižnične delavce 16,00 EUR, za študente bibliotekarstva 16,00 EUR. 
Plačila članarine so oproščeni častni člani DBL in ZBDS, brezposelni iskalci zaposlitve (s potrdilom ZRSZ) z 
bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim izpitom, invalidne osebe (zaposlene v knjižnicah ali 
upokojeni knjižnični delavci) z dokazilom.  
 
Plačilo članarine je možno le z nakazilom na TRR račun društva:  
Društvo bibliotekarjev Ljubljana 
Trg republike 3, Ljubljana 
IBAN: SI56 6100 0002 2027 592; BIC KODA: HDELSI22; priporočen sklic: 00 2023; Namen: Članarina DBL za 
2023; več informacij o včlanitvi >> 
 
Druge možnosti: 

• preko službene naročilnice (če vam delodajalec to omogoča), 
• NUK, MKL – preko poverjenika in delodajalca. 

 
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, 
elektronska pošta ipd.). Za vse dodatne informacije stopite v stik z blagajničarko dr. Majo Peteh, telefon 01 
32035 45, e-naslov: maja.peteh@gozdis.si. 

Katalogi izobraževanj 2023: 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 >> 

Zlate hruške v najlepši izložbi mesta 
Kot je že tradicija, v začetku januarja, zlate hruške okrasijo izložbo knjigarne Konzorcij. Letošnjo preobleko, 
dišečo po pomladi, je zasnoval ilustrator in grafični oblikovalec Peter Škerl. Izhajal je iz slikanice Drevo in ptica, 
prejemnice znaka za kakovost zlata hruška, ki jo je ustvaril s pesnico Andrejo Borin. Več >> 

ABC bralne pismenosti IV – strokovni dogodek 
Vabljeni k ogledu posnetkov predavanj s strokovnega dogodka ABC bralne pismenosti IV, ki ga je oktobra 
organizirala Mariborska knjižnica. 

Prijava na obveščanje portala Knjižnice.si 
Obveščamo vas o možnosti prijave na e-obveščanje portala Knjižnice.si o novih objavah na portalu. Po prijavi 
boste prejemali e-poštna sporočila ob vsaki spremembi vsebin v rubrikah Aktualno, Strokovni dogodki in 
Novosti, v odvisnosti od tega, katero od rubrik boste ob prijavi izbrali. Izberete lahko eno, dve ali vse tri rubrike. 
Prejemanje e-poštnih sporočil aktivirate tako, da kliknete gumb Prijava, nakar boste prejeli potrditveno 
sporočilo s povezavo, preko katere še enkrat potrdite prijavo. 

Izbrane novice in poročila s portala Knjižničarske novice: 
– Mednarodni program za vodje knjižnic, 
– Zakon o varstvu osebnih podatkov, 
– Dostop do Brepolis Latin Complete, 
– Občanska znanost v knjižnicah, 
– Prosta delovna mesta. 
 

https://dbl.si/kako-se-vclanim/
mailto:info@dbl.si
mailto:maja.peteh@gozdis.si
https://iris.nuk.uni-lj.si/media/fp/iris/izobrazevanje/program_izobrazevanja_nuk_2023.pdf
https://home.izum.si/izum/program_izobrazevanja/program_izobrazevanja.pdf
https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2023/01/Katalog_Ucnega_centra_MKL_2023.pdf
https://www.mklj.si/novice/zlate-hruske-v-najlepsi-izlozbi-mesta/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqZBFLLa4JNfth-njCmpGnZjFRiact8Zx
https://www.knjiznice.si/
https://www.knjiznice.si/prijava-na-e-obvescanje/
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2161/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2183/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2207/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2184/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2236/pokazi
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Nova frekvenca: 100 let jazza na Slovenskem – okrogla miza; 16. 1. 2023, ob 19.30, MKL KOŽ (v mediateki) 
Vabimo vas na sklepni dogodek cikla večerov Nova frekvenca, v okviru katerega smo se srečevali kar šest let, 
ki ga zaključujemo z okroglo mizo. Na njej bodo sodelovali naši stari znanci: kitarist Marko Čepak Maki, bobnar 
Gašper Bertoncelj in pevka Ajda Stina Turek; povezovala bo Nina Novak. Pogovoru sledi jam session. 

Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva 
Obveščamo vas o novih znanstvenih in strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje. 
 
Budimir, G. (2022). Samocitati v znanstvenem komuniciranju in pri vrednotenju znanstvenega dela: 
doktorska disertacija. [G. Budimir]. 
 
Izvleček: Doktorska disertacija obravnava vlogo samocitiranosti v procesu znanstvenega komuniciranja in pri 
vrednotenju raziskovalnega dela s stališča vzorcev samocitiranosti v različnih sistemih spremljanja odmevnosti 
ter medsebojnega odnosa samocitatov do drugih kazalnikov. Metode: Raziskava je bila narejena na slovenski 
znanstveni produkciji v zbirkah WoS in Scopus v 25-letnem obdobju od 1996–2020 za raziskovalce iz sistema 
SICRIS in njihove objave iz sistema COBISS (več kot 65.000 objav za več kot 11.000 avtorjev). Za primerjavo 
vzorcev samocitiranosti v sistemih WoS, Scopus in COBISS ter odnosa samocitatov s citati s stališča časovne 
evolucije, staranja, soavtorstva in dejavnika vpliva revij po posameznih vedah na dokumentni in individualni 
ravni za različna citatna okna (od 1 do 10 let) so bili samocitati določeni na podlagi različnih identifikatorjev 
avtorjev namesto imen avtorjev. Rezultati: Vzorci samocitiranja slovenskih raziskovalcev v zbirkah WoS in 
Scopus so zelo podobni in ne vplivajo na uvrstitev raziskovalcev po odmevnosti v teh zbirkah v nobeni od ved. 
Pomembnejše razlike so ugotovljene v humanistiki zaradi večje pokritosti lokalnih revij v zbirki Scopus, kar 
povzroči 3 % več samocitatov na dokument / raziskovalca. Vpliv samocitiranosti raziskovalcev na odmevnost 
njihovega znanstvenega dela sčasoma upada, zmanjšuje pa se tudi z odmevnostjo revije in večjim 
sodelovanjem. So pa ugotovljene pomembnejše razlike v podatkih o citiranosti v sistemu COBISS, ki zaradi 
pomanjkljivih podatkov o avtorjih za skoraj polovico raziskovalcev kaže 8 % več citatov kot zbirki WoS in 
Scopus. Zaključek: Samocitiranost je naravni del procesa znanstvenega komuniciranja in ne zmanjšuje 
citiranosti (odmevnosti) raziskovalcev in njihovega znanstvenega dela. Vzorci samocitiranosti slovenskih 
raziskovalcev ne odstopajo pomembneje od vzorcev samocitiranosti raziskovalcev v drugih okoljih. Rezultati 
se lahko kot referenčni uporabijo v nadaljnjih raziskavah samocitiranosti v zbirkah WoS in Scopus ter za 
dopolnitev bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS pri vrednotenju odmevnosti raziskovalnega dela. 
 
Na spletni strani ZBDS je objavljena nova številke revije Knjižnica, letn. 66, št. 1-2. V njej lahko preberete 
naslednje članke: 
 
– M. Pauman Budanović in M. Žumer: Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo na osnovi IFLA Library 
Reference Model (LRM) 
– T. Zorko: Potenciali sodelovanja knjižnic, muzejev in arhivov kot dediščinskih ustanov: raziskava med 
direktorji in direktoricami osrednjih območnih knjižnic, državnih muzejev in pokrajinskih arhivov 
– S. Faletar Tanacković, D. M. Gabriel, M. Dragija Ivanović: Trendi knjižničnih zbirk in storitev v hrvaških zaporih 
– N. Jamar: Berljivost izvlečkov s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti 
– I. Eiselt in M. Mali: Vloga nacionalnih knjižnic pri omogočanju dostopa do digitalizirane filmske dediščine 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 25. januarja 2023. 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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