Novičnik DBL – št. 4, 10. september 2019
Spoštovane članice in člani DBL, posredujemo vam vabila in obvestila.
ZBDS posreduje: »Da branje ne postane španska vas« (vabilo na izobraževanje)
Mentorice in mentorje branja 28. septembra 2019 med 9. in 18. uro vabimo na celodnevno
PRAKTIČNO DELAVNICO MOTIVIRANJA ZA BRANJE. Delavnica bo potekala na OŠ Medvode
(Ostrovrharjeva 4, Medvode) in je namenjena vsem mentoricam in mentorjem branja: vzgojiteljem in
vzgojiteljicam, učiteljicam in učiteljem v vrtcih, osnovni ter srednji šoli, knjižničarkam in knjižničarjem.
Prijave in program tukaj.
Brezplačna delavnica za šolske knjižničarje: »Kako učencem in dijakom približati sistem COBISS?«
IZUM organizira brezplačno delavnico: "Kako učencem in dijakom približati sistem COBISS", ki je
namenjena knjižničarjem v šolskih knjižnicah, vključenih v sistem COBISS.SI. V Ljubljani bo delavnica
potekala v dveh terminih: 6. in 21. novembra 2019, na lokaciji: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49,
Ljubljana. Prijava po predhodni avtorizaciji na portalu Izobraževanje.
V obdobju od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 13. oktobra 2019 (zaključek Tedna
otroka) poteka vseslovenska akcija Nacionalni mesec skupnega branja 2019 (NMSB)
Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni kampanji EUReads (Evropa bere), ki povezuje že
obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in
pismenosti v zgodnjem otroštvu.
Vir in več informacij tukaj (slo)
Še več informacij tukaj (eng)
Zanimiv promocijski video >>
Kongres ZBDS 2019 / So datumi tudi podatki?
Vas zanima še kaj več o podatkih, kot nam razloži SSKJ?
Vabljeni na Kongres ZBDS 2019. http://www.zbds-zveza.si/kongres2019/
Pomemben podatek so tudi datumi:
17. september 2019 je rok za zadnjo prijavo in tudi brezplačno odjavo.
Dogajanje se prične 25. septembra 2019.
Pričakujeta vas Maribor in ekipa ZBDS 2019!
Ste že prebrali? - Intervju s predsednico DBL mag. Ano Zdravje: “Ponosna sem, da imamo izredno
močno društvo.”
Člani DBL smo na volilnem zboru, ki je potekal 12. 3. 2019, izvolili novo vodstvo za obdobje 20192023 (zapisnik). Za novo predsednico DBL je bila izvoljena mag. Ana Zdravje, ki sicer že nekaj let
uspešno vodi Knjižnico Šentvid. Da bi bolje spoznali novo predsednico in njeno vizijo za nadaljnje
delovanje društva, smo ji postavili pet vprašanj. Vabljeni k branju intervjuja na naši spletni strani >>.
Spremljajte DBL na Facebook-u
Vabimo vas, da aktivno spremljate skupino DBL na Facebook-u.
Lep pozdrav,

