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Spoštovane članice in člani,
Članarina 2020
Leto je naokoli in zopet je čas za plačilo letne članarine vašemu/našemu društvu in morebitno
posredovanje vaših spremenjenih kontaktnih podatkov; e-naslova za obveščanje in naslova za
pošiljanje revije Knjižnica. Prosimo vas, da članarino poravnate. Plačilo članarine je možno le z
nakazilom na račun društva. Vse informacije >>
Obisk članov zagrebškega društva bibliotekarjev in podelitev Čopovih diplom za leto 2019
V DBL se zavedamo, da je za razvoj stroke pomembno sodelovati s strokovnimi kolegi iz tujine. Zato si
prizadevamo, da ohranjamo in spodbujamo stike z zagrebškim društvom bibliotekarjev. V letu 2019
smo se drugič srečali v petek, 20. 12. 2019, ko so hrvaške kolegice in kolegi obiskali Ljubljano in si
poleg strokovnega programa ogledali še podelitev Čopovih diplom v NUK-u. Kratko poročilo preberite
na spletni strani >>
7. 11. 2019 je potekala 5. seja IO DBL, naslednja seja bo 10. 2. 2020, ob 15.30 v KOŽ-u
Na zadnjo sejo v letu 2019 so prišli čisto vsi člani izvršnega odbora DBL, kar se redko zgodi, zato je
naša predsednica navdušena nad delovanjem vodstva. Naslednja seja bo v ponedeljek, 10. 2. 2020,
ob 15.30 v KOŽ-u. Na seje ste vabljeni/e tudi vsi/e člani/ice, ki želite aktivno sodelovati pri delovanju
društva. Zbor članov bo letos potekal v torek, 10. 3. 2020. Zabeležite si datum, da se nam zagotovo
pridružite!
ZBDS vabi: Delavnica »Izdelava person za knjižničarje«, 17. 1. 2020
Na voljo je še nekaj prostih mest za delavnico »Izdelava person za knjižničarje«, ki bo 17. 1. 2020, ob
9. uri v NUK (Leskoškova 12). Na delavnici boste po skupinah, ki bodo sestavljene iz predstavnikov
določene vrste knjižnice (splošne, šolske ...), pripravili od 24 persone (tipičnih predstavnikov ciljnih
javnosti). Več od delavnici in prijavnico najdete tukaj >>
Vabilo k oddaji izvlečkov za Posvetovanje sekcij ZBDS 2020: »Uporabnik v kontekstu sprememb«
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 nanj. Vaše razširjene izvlečke pričakujemo do 8. 2. 2020.
Več na spletni strani ZBDS >>
Program izobraževanj IZUM in NUK
NUK in IZUM sta objavila seznam izobraževanj za leto 2020. Seznama sta dostopna:
IZUM: https://home.izum.si/izum/izobrazevanje/publikacija/
NUK: https://mreznik.nuk.uni-lj.si/static/Polona/Program_izobrazevanja_2020.pdf
Lep pozdrav,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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