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Spoštovane članice in člani,
zdravje in varnost sta vedno na prvem mestu, zato ravnajmo odgovorno ter upoštevajmo navodila in
ukrepe države, predvsem pa bodimo odgovorni tako do sebe kot do drugih. Odpovejte se vsem
družabnim stikom ter poskrbite za svoje zdravje in zdravje svojih najbližjih, da bomo kmalu uspešno
zaustavili pandemijo v Sloveniji. Sporočam vam, da vse aktivnosti DBL trenutno potekajo
korespondenčno. O vseh spremembah in aktivnostih vas bomo sproti obveščali. Želim vam veliko
zdravja in potrpežljivosti. mag. Ana Zdravje, predsednica DBL
Ostanimo povezani − Spodbujamo vas k aktivni izmenjavi informacij preko Facebook-a
Kako delujete v trenutnem kriznem obdobju? Spodbujamo vas, da vaše dobre prakse in ideje ter
vprašanja in dileme delite v javni skupini Društvo bibliotekarjev Ljubljana na Facebook-u ter tudi v
drugih skupinah sekcij ZBDS (Sekcija šolskih knjižnic, Sekcija za specialne knjižnice, Sekcija za
visokošolske knjižnice, Sekcija za splošne knjižnice, Sekcija študentov bibliotekarstva …).
Brezplačen dostop do plačljivih revij in knjig v času pandemije koronavirusa
Več založnikov omogoča brezplačen dostop do sicer plačljivih virov za čas pandemije koronavirusa.
Sezname teh virov vodijo v NUK in CTK ter tudi na UL.
Brezplačno do časopisov z vseh koncev sveta: PressReader
Članstvo v različnih splošnih knjižnicah omogoča brezplačno uporabo platforme PressReader na
kateri lahko izbirate med več kot 4.000 naslovi dnevnega časopisja in revij, iz več kot 100 držav in v
več kot 60 jezikih sveta. Storitev zagotavljajo Osrednje območne knjižnice in NUK. Dostop tukaj >>
Izposoja e-knjig na Biblosu v času samoizolacije podira rekorde
V zadnjih dneh Biblos beleži devetkrat večje povpraševanje po izposoji e-knjig, na Beletrini so pripravili
več videov za uporabnike. Več >>
Zbor članov DBL 2020, kratko poročilo (10. marec 2020)
Vsakoletni zbor članov je potekal 10. 3. 2020 v THL. Predsednica mag. Ana Zdravje in blagajničarka
mag. Maja Peteh sta predstavili Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2019 ter Finančni in
programski načrt DBL za obdobje 2020–2021. Oba dokumenta sta šla na glasovanje in sta bila s strani
prisotnih članov potrjena. Ob tej priložnosti je naša članica, Milena Bon (NUK), predstavila Nacionalno
strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030. Kot je pojasnila, mora strategiji slediti
priprava akcijskega načrta. Spodbuda velja knjižnicam različnih vrst, da strategijo čimprej vključijo v
svoje delovne načrte. Poročilo >>
Ste že prebrali? Srečanje »Strokovni standardi za specialne knjižnice (2018–2028)«
Standardi za specialne knjižnice, ki jih je novembra 2018 sprejel Nacionalni svet za knjižnično
dejavnost, so bili priročna spodbuda za pogovor o delovanju specialnih knjižničarjev. Kratko poročilo
je objavljeno na spletni strani >>
Lep pozdrav,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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