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Članarina 2020 – ste že prejeli nalepkico?
Vsem, ki ste članarino za leto 2020 že poravnali, se lepo zahvaljujemo. Tistim, ki ste slednje uredili v
januarju, smo že poslali nalepkice na navedeni kontaktni naslov. Tiste, ki še niste uspeli poravnati
članarine obveščamo, da to še vedno lahko uredite. Navodila na spletni strani >> Vaša vprašanja lahko
pošljete na info@dbl.si.
Srečanje »Strokovni standardi za specialne knjižnice (2018-2028)«, 20. februar 2020, ob 16.00,
Trubarjeva hiša literature
Sekcija za specialne knjižnice pri ZBDS vabi vse zainteresirane na strokovno srečanje, na temo Strokovni
standardi za specialne knjižnice (2018-2028). Srečanje bo v četrtek, 20. 2. 2020, ob 16. uri v Trubarjevi
hiši literature. Več >>
Dan knjižnoljubcev, 14. februar 2020
Članice IO Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS so se odločile slediti avstralskemu zgledu in so 14.
februar, valentinovo, razglasile za Dan knjižnoljubcev. Z akcijo želijo spodbuditi uporabnike knjižnic, da
preko obrazca delijo svojo naklonjenost knjižnici – nima vsakdo svojega Valentinčka, ima pa lahko vsak
svojo knjižnico in knjižnično izkaznico.
7. seja IO DBL v mandatnem obdobju 2019–2023, 10. februar 2020, ob 15.30, KOŽ
10. 2. 2020 je v sejni sobi MKL v KOŽ-u potekala prva seja IO DBL v letu 2020. Obravnavali smo finančno
in programsko poročilo DBL za leto 2019 in finančni in programski načrt DBL za obdobje 20202021.
Kratko smo poročali o preteklih aktivnostih (strokovno srečanje v soorganizaciji z DBM in DBC, obisk
članov ZKD) in načrtovali prihodnje aktivnosti (Zbor članov). Naslednja 8. seja IO DBL bo v ponedeljek,
20. 4. 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 DBL, 10. marec 2020, ob 15.30, Trubarjeva hiša literature
Vsakoletni Zbor članov bo letos potekal v torek, 10. 3. 2020, ob 15.30 v Trubarjevi hiši literature
(Stritarjeva ulica 7). Uvodoma bo naša članica Milena Bon predstavila novo Nacionalno strategijo za
razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030, ki je bila sprejeta v decembru 2019. Prijazno vabljeni
na zbor in druženje. Več informacij boste prejeli v posebnem vabilu.
ZBDS posreduje: Kulturni bazar 2020 – vabilo in informacije
Osrednja tema dvanajstega Kulturnega bazarja, ki bo potekal 9. aprila 2020 v Cankarjevem domu v
Ljubljani, je Enaki v različnosti. Na spletni strani http://www.kulturnibazar.si/domov/ so objavljeni
vabilo, program in e-prijavnica na nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2020. K udeležbi
so še posebej vabljeni strokovni delavci iz splošnih knjižnic. Izobraževanje je brezplačno, prijavite se
čim prej, najkasneje do 25. 3. 2020.
Vabilo na razpravo o vlogi umetne inteligence v svetu: »Umetna inteligenca in nadzor«
Vabljeni na zanimivo razpravo »Umetna inteligenca in nadzor«, ki bo v petek, 28. 2. 2020, ob 16. uri v
prostorih Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo, FDV. Pogovor z gostjo dr. Natašo Pirc Musar bo
moderiral Tilen Gorenšek, doktorski študent organizacijsko-kadrovskih študij na Fakulteti za družbene
vede. Vse informacije >>
Razstava »70 LET DOSEŽKOV CTK Z ROKO V ROKI«
V novembru preteklega leta je CTK proslavil 70 let. Ob tem so pripravili jubilejno razstavo v prostorih
CTK. Vabljeni k ogledu! Več o razstavi >>

In memoriam: dr. prof. Martin Žnideršič
Umrl je dr. Martin Žnideršič (1934–2020), soustanovitelj Slovenskega knjižnega sejma, človek, ki je
poleg Lavoslava Schwentnerja najbolj zaznamoval slovensko založništvo. Star je bil 86 let. Martin
Žnideršič je bil član Društva bibliotekarjev Ljubljana. In memoriam >>
Razpis za sredstva Stepišnikovega sklada 2020
Objavljen je Razpis za sredstva Stepišnikovega sklada 2020 (vlogo oddajte do 20. mar. 2020). Predmet
razpisa je financiranje ali sofinanciranje izobraževalne oz. promocijske dejavnosti na področju
potujočega knjižničarstva v Sloveniji, ki bo prispevala k strokovnemu razvoju in prepoznavnosti.
Program izobraževanj IZUM, MKL in NUK
Spremembe so stalnica v naši stroki, zato se med seboj močno spodbujamo, da se udeležujemo
različnih izobraževanj. IZUM, MKL, NUK in so objavili sezname izobraževanj za leto 2020. Prijavite se
in vpeljite sveže ideje v vaše delovno okolje!

Lep pozdrav,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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