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Pismo predsednice DBL, mag. Ane Zdravje, sodelavcem in sodelavkam v stroki
Spoštovane članice in člani, knjižničarke in knjižničarji tudi v sodobnem svetu, tako kot že v
preteklosti, opravljamo pomembno delo, saj veliko prispevamo k razvoju vsakega posameznika, nato
prebivalcev, naroda in družbe. Preberite celotno pismo na spletni strani DBL >>
7. seja IO DBL v mandatnem obdobju 2019–2023, 10. februar 2020, 15.30, KOŽ
V ponedeljek, 10. 2. 2020, ob 15.30 bo v sejni sobi MKL v KOŽ-u potekala prva seja IO DBL v letu
2020. Glavnina dnevnega reda bo obravnava Poročila o delu za leto 2019 in Programa dela za
obdobje 20202021. Na seje so uradno povabljeni tudi člani nadzornega odbora in disciplinske
komisije, sicer pa ste vljudno vabljeni/e tudi vsi/e člani/ice, ki želite aktivno sodelovati pri delovanju
društva.
Zbor članov DBL, 10. marec 2020, ob 15.30, Trubarjeva hiša literature
Vsakoletni Zbor članov bo letos potekal v torek, 10. 3. 2020 v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva
ulica 7). Pripravljamo kratek strokovni program. Za več informacij spremljajte našo spletno stran.
ZBDS posreduje: Teden zlatih hrušk v knjigarni Konzorcij (27. 1.–2. 2. 2020)
V knjigarni Konzorcij meseca januarju že četrto leto zapored praznujejo Teden zlatih hrušk, ki bo letos
potekal od 27. 1. do 2. 2. V tem času se bo zvrstilo nekaj zanimivih prireditev za otroke. Več >>
Vabilo na spletni seminar za voditelje bralnih klubov
Vabimo vas na spletni seminar za voditelje bralnih klubov, ki ga organizira Kulturno-umetniško
društvo Police Dubove v sodelovanju s Knjižnico Ivančna Gorica, Dobreknjige.si in Javnim skladom RS
za kulturne dejavnosti. Sestavljen je iz dveh predavanj (25. februarja in 3. marca 2020 od 10.00 do
11.30) in praktičnega dela (udeležba v spletnem bralnem klubu na izbrani termin). Zadnji rok za
prijavo je 11. februar 2020 (e-prijavnica). Več informacij >>
Program izobraževanj MKL, IZUM in NUK
Spremembe so stalnica v naši stroki, zato se med seboj močno spodbujamo, da se udeležujemo
različnih izobraževanj. MKL, NUK in IZUM so objavili sezname izobraževanj za leto 2020. Prijavite se in
vpeljite sveže ideje v vaše delovno okolje!
Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti
Vlada RS je na seji 19. 12. 2019 sprejela Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje
2019–2030. Med drugim je zapisano »Prebivalkam in prebivalcem Slovenije je treba zagotavljati
dostopnost (brezplačno za ranljive skupine) do: informacijskih virov s sodobno tehnologijo in
kakovostnega in raznovrstnega bralnega gradiva v vseh ustreznih oblikah.«
Ste že prebrali? Obisk članov ZDB 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 >>
Lep pozdrav,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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