Novičnik DBL – št. 6, 8. oktober 2019 – Pridružite se nam na strokovni ekskurziji v Trbovlje!
Spoštovane članice in člani DBL, prisrčno vas vabimo na enodnevno strokovno ekskurzijo v Trbovlje,
ki jo pripravljamo za vas.
Strokovna ekskurzija DBL: sobota, 19. 10. 2019, Trbovlje
DBL v soboto, 19. 10. 2019, organizira strokovno ekskurzijo v Trbovlje. Obiskali bomo Knjižnico
Toneta Seliškarja Trbovlje, 4. DRITL - Virtualni muzej rudarstva ter Rudarsko stanovanje na Njivi.
Druženje bomo zaključili s kosilom na klasičen ali knapovski način.
Odhod iz Ljubljane: okrog 7.30, predviden prihod nazaj v Ljubljano: ob 15.30.
Vabljene, vabljeni, da se nam pridružite! Prijave so že v teku >>
Strokovno posvetovanje "Poti do knjige: vloga knjižnice pri spodbujanju družinskega branja"?
V Knjižnici Pavla Golie Trebnje bo v sredo, 6. 11. 2019 potekalo strokovno posvetovanje. Izmenjali si
bomo primere dobrih praks, ki jih izvajamo v posameznih knjižnicah, dodatno težo posvetovanju pa
bo dalo strokovno predavanje dr. Dragice Haramija. Na posvetovanje se prijavite najkasneje do
petka, 18. 10. 2019. Bogat program si oglejte v priponki. Vabljeni!
Predavanje Jeanne Drewes: "Ste pripravljeni? Zmanjšanje tveganj ob naravnih nesrečah in
nezgodah za ustanove kulturne dediščine"
NUK v sodelovanju z Narodno galerijo in Društvom restavratorjev Slovenije vabi 21. 10. 2019 v
Narodno galerijo na brezplačno predavanje in delavnico z Jeanne Drewes, priznano strokovnjakinjo
za pripravo ukrepov in zmanjšanje tveganj za zbirke in stavbe kulturne dediščine ob naravnih
nesrečah. Predavanje bo dopolnila delavnica s praktičnimi primeri. Program posvetovanja in obrazec
za prijavo (do 15. 10.) >>
Skupno strokovno srečanje DBM, DBC in DBL "Uporabniki in knjižničarke – Kaj pa knjižničarji? ",
sobota, 16. 11. 2019, Velenje
Društvo bibliotekarjev Ljubljana v sodelovanju z Društvom bibliotekarjev Celje in Društvom
bibliotekarjev Maribor soorganizira strokovno srečanje »Uporabniki in knjižničarke – Kaj pa
knjižničarji?« Strokovno srečanje bo potekalo v Knjižnici Velenje v soboto, 16. novembra 2019.
Program in več informacij bomo v kratkem objavili na naši spletni strani. Prijave bodo mogoče od
sredine oktobra dalje.
12. 9. 2019 je potekala 3. seja IO DBL, naslednja seja bo 10. 10. 2019 ob 15:30 v MKL KOŽ
Na 3. seji IO DBL smo se dogovarjali organizaciji treh strokovnih srečanj (Trbovlje, Velenje, obisk
članov zagrebškega društva bibliotekarjev). Izpostavili smo tudi problematiko politike objavljanja
slovenskih knjižničarskih revij. 4. seja IO DBL bo potekala 10. 10. 2019 ob 15.30 v 3. nadstropju,
zadaj v dvorani KOŽ, MKL (Ljubljana, Kersnikova 2). Na seje ste vabljeni/e tudi vsi/e člani/ice, ki
želite aktivno sodelovati pri delovanju društva.
Še vedno velja: Vabljeni k oddaji predlogov za program (načrt) dela DBL za leto 2020
Pripravlja se program (načrt) dela DBL za leto 2020. Vsi člani imate možnost, da oddate svoje
predloge na društveni e-mail info@dbl-drustvo.si ali mag. Ani Zdravje najkasneje do 20. 12. 2019.
Dobrodošlo je, da pri predlogu definirate, kako bi k njegovi uresničitvi pripomogli tudi sami, torej,
da se predlagatelji aktivno vključite v delovanje društva.
Lep pozdrav

