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Novičnik DBL (št. 2, letn. V., 25. januar 2023) 
 

»Razpis kandidacijskega postopka za organe Društva bibliotekarjev Ljubljana za mandatno obdobje 2023–2027« 

V letošnjem letu poteče štiriletni mandat predsednici društva, članom Izvršnega odbora, Nadzornega odbora 
in Častnega razsodišča, ki so bili izvoljeni na Volilnem Zboru članov dne 12. marca 2019. Na podlagi Pravil 
Društva bibliotekarjev Ljubljana z dne 19. 11. 2010 in Poslovnika o delu organov in delovnih teles Društva 
bibliotekarjev Ljubljana z dne 22. 11. 2022 objavljamo »Razpis kandidacijskega postopka za organe Društva 
bibliotekarjev Ljubljana za mandatno obdobje 2023–2027«. Več >> 

Plačilo članarine za 2023 
Vabimo vas, da 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. 

Razpis za IFLA nagrado za zelene knjižnice 2023 
IFLA je na svoji  uradni strani objavila razpis za IFLA nagrado za zeleno knjižnico leta 2023. Nagrado podeljuje 
IFLA ENSULIB, sekcija za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice. Knjižnice, ki delujejo ekološko in trajnostno, se 
lahko potegujejo za nagrado v kategoriji »Najbolj zelena knjižnica«. Ekološki in trajnostni projekti knjižnic se 
lahko prijavijo v kategoriji »Najboljši projekt zelene knjižnice«. Rok za prijavo je 28. februar 2023. Zmagovalci 
bodo razglašeni na 88. svetovnem knjižničarskem in informacijskem kongresu IFLA 2023 v Rotterdamu na 
Nizozemskem.  Več >> 

Predstavitev portala Citizenscience.si – 26. januar 2023, ob 10.00 
Predstavitev in razprava bosta potekala o projektu Mreže občanske znanosti v Sloveniji in bosta združevala 
različne deležnike občanskega raziskovanja od javnih raziskovalnih in infrastrukturnih organizacij do 
posameznikov – predstavnikov zainteresirane javnosti. Povezava na prijavo >> 

Izbrane novice in poročila s portala Knjižničarske novice: 
– Trends and Issues in Library Technology, 
– Trubarjevo priznanje za leto 2022, 
– Konferenca Digdaktika, 
– Oxford Handbooks Online, 
– Vodnik po družbenih medijih za knjižnice 2023, 
– Prosta delovna mesta. 
 

https://dbl.si/
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Čas življenja in čas smrti: Karel Destovnik - Kajuh (1922–1944); NUK, Razstavna dvorana 
Naslov razstave Čas življenja in čas smrti ponazarjata dve uri iz Kajuhovega življenja: drobna ženska zapestna 
urica, ki jo je imel pri sebi ob smrti, in stenska ura z domačije, kjer je padel v smrt. Na razstavi sta postali 
prispodoba minljivosti življenja, ki nam vsem odšteva sekunde do konca bivanja, hkrati pa vabita k razmisleku 
o neskončnem trajanju in nesmrtnosti v prostoru umetnosti, ki ga je Kajuh za vedno obogatil s svojo poezijo. 
Več >> 

Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva 
Obveščamo vas o novih znanstvenih in strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje. 
 
Burra, A. (2022). Uresničevanje posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti: primer Osrednje 
knjižnice Srečka Vilharja Koper. Razprave in Gradivo, 89, 91–109.  
DOI: 10.36144/RiG89.dec22.91-109 https://rig-td.si/wp-content/uploads/2022/12/05.pdf  
 
Izvleček: Vloga dvojezičnih ustanov je ključna pri ustvarjanju dvojezičnosti. V prispevku smo s predlaganim 
sistemom za merjenje uspešnosti želeli ugotoviti, kako ena izmed ključnih kulturnih ustanov na narodnostno 
mešanem območju, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, uresničuje posebne pravice pripadnikov 
italijanske narodne skupnosti v okviru poslovanja in dejavnosti knjižnice. Kot raziskovalno metodo smo 
uporabili študijo primera. Pri analizi raziskovalnega problema in raziskovalnih podatkov smo uporabili 
deskriptivno metodo, analizo pa smo opravili glede na pet točkovno ovrednotenih dejavnikov doseganja 
uspešnosti pri uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Rezultati nakazujejo, 
da knjižnica zelo dobro uresničuje institucionalno dvojezičnost, vseeno pa še obstajajo možnosti za izboljšave, 
da bi dosegli popolno uresničevanje dvojezičnosti. 
 
 
Tizaj Marc, D. (2022). Poročilo o delu nacionalne knjižnice v letu 2021. Knjižničarske Novice. (dec 2022) 
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2155/pokazi 
 
Tizaj Marc, D. (2022). Poročilo o delu visokošolskih knjižnic v letu 2021. Knjižničarske Novice. (dec 2022) 
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2168/pokazi 
 
Tizaj Marc, D. (2022). Poročilo o delu splošnih knjižnic v letu 2021. Knjižničarske Novice. (dec 2022) 
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2167/pokazi 
 
Izvleček: Statistične podatke o delu knjižnic vsako leto zbira Narodna in univerzitetna knjižnica v skladu s 
Pravilnikom o statističnih meritvah knjižnic in letnim načrtom statističnih raziskovanj. Meritve so potekale 
pomladi 2022, statistični podatki o delu knjižnic so objavljeni na spletni strani Narodne in univerzitetne 
knjižnice. 
 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 15. februarja 2023. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.    
 
Lepe pozdrave, 
 

 

mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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info@dbl.si |  www.dbl.si 

 

https://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/razstave/2022/kajuh-cas
https://rig-td.si/wp-content/uploads/2022/12/05.pdf
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2155/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2168/pokazi
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2167/pokazi
https://bibsist.nuk.uni-lj.si/predstavitev
https://bibsist.nuk.uni-lj.si/predstavitev
mailto:info@dbl.si
mailto:info@dbl.si
http://www.dbl.si/

