Novičnik DBL – št. 10, 11. december 2019
Spoštovane članice in člani, pošiljamo vam nova obvestila in vabila.
Pismo podpore knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino
V DBL podpiramo delavce knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino v zahtevi po zagotavljanju javnega
in čim večjega dostopa do knjižničnih storitev. Vodstvo INZ je namreč s 1. 12. 2019 knjižnico zaprlo za
zunanje uporabnike. Pismo je objavljeno na spletni strani DBL >>
Če še niste, lahko podpišete peticijo za ohranitev Knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino.
Vabilo na svečano podelitev Čopovih diplom in Čopovih priznanj za leto 2019
Članice in člani ste vljudno vabljeni na podelitev Čopovih diplom in Čopovih priznanj za leto 2019, ki
bo potekala v petek, 20. 12. 2019, ob 19.00 v NUK-u. Na ta dan nas bodo obiskali tudi kolegice in
kolegi iz zagrebškega društva bibliotekarjev, ki si bodo poleg svečanega dogodka ogledali tudi
Semeniško knjižnico, Knjižnico Otona Župančiča, NUK in praznično okrašeno Ljubljano.
Čopovo diplomo za leto 2019 prejmeta dr. Jerneja Ferlež in Luana Malec. Iskrene čestitke! Vabilo >>
Nov učbenik: Organizacija knjižničnih zbirk
Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izšel učbenik Organizacija knjižničnih
zbirk avtoric Alenke Šauperl, Katarine Švab, Marije Petek in Tereze Poličnik-Čermelj. Učbenik lahko
prelistate in naročite tukaj.
Delavnica priprave person za knjižnice (NUK, Leskoškova 12, Ljubljana, 17. januar 2020, 9.0013.00)
Že veste kdo so vaši deležniki? Kaj želijo in potrebujejo? Ste že identificirali njihove boleče točke? Še
ne? Ne veste kako bi se tega lotili? Za začetek se prijavite na Delavnico priprave person za knjižnice.
Kotizacija: člani bibliotekarskih društev 50 EUR, nečlani 75 EUR. Prijave so možne do zasedbe mest oz.
do 14. 1. 2020. Prijave >>
Posvetovanje sekcij ZBDS 2020: »Uporabnik v kontekstu sprememb« (22. in 23. september 2020,
IZUM, Maribor)
Knjižnic nikoli ne moremo obravnavati ločeno od okolja, v katerem delujejo; prav tako ne moremo
govoriti o učinkovitem delu, ne da bi v enačbo umestili uporabnika. Z namenom celostne obravnave
problematike ter predstavitve dobrih praks in aktivnosti, ki jih knjižnice izvajajo v svojih matičnih
institucijah in okolju, vas vabimo, da na Posvetovanju sekcij ZBDS 2020 predstavite prispevke na
temo uporabnika in sprememb, ki vplivajo naj. Vaše razširjene izvlečke pričakujemo do 8. februarja
2020. Več na spletni strani ZBDS >>
Ste že prebrali? Poročilo: Uporabniki in knjižničarke – kaj pa knjižničarji? (16. 11. 2019, Velenje)
Špela Sanabor, študentka bibliotekarstva, je pripravila poročilo strokovnega srečanja v Velenju, ki se
ga je udeležilo več kot 60 članic in članov DBL, DBM in DBC. Vabljeni k branju poročila >>.
Da ne pozabite: Namenitev dela dohodnine za donacije – namenite 0,5 % našemu društvu
Zakaj nameniti vaših 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se
vštevajo v letno davčno osnovo, ravno DBL-ju? Preberite razloge na spletni strani >>
Lep pozdrav
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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