Novičnik DBL (št. 8, letn. II., 30. junij 2020)
Razpis za podelitev Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket za leto 2020
Člane DBL vljudno pozivamo, da podajo predloge za kandidate razpisanih priznanj. Interni rok do
konca avgusta 2020, pošljite na info@dbl.si. Razpis
Posvetovanje sekcij ZBDS: "Uporabnik v kontekstu sprememb" (prestavljeno v leto 2021)
Strokovno posvetovanje sekcij je prestavljeno v leto 2021.
Strokovna literatura dostopna na dLib.si (knjige iz zbirke Bibliothecaria)
Iz Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL sporočajo, da so knjige iz
zbirke Bibliothecaria sedaj dostopne na portalu dLib.si.

Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu
Metodologija izdelave tezavra / Jože Urbanija
O knjigah in knjižničarstvu : razvojne študije in analize / Branko Berčič
Knjižnice skozi stoletja / France Martin Dolinar
Knjižna tipografija / Klementina Možina
Novi številki EBLIDA in IFLA novičnika
Vabljeni k branju!

IFLA Update CPDWL newsletter, no. June 2020
EBLIDA Newsletter, no. 8. June 2020 :
Mesec skupnega branja 2020
Jesenski termini dogodkov, ki nastajajo na presečišču različnih ministrstev, a imajo v središču
postavljeno branje.
 8. septembra bo v Cankarjevem domu v Ljubljani nacionalni medresorski posvet o bralni
kulturi (udeležba bo brezplačna).
 6. oktobra bo v Ljubljani v Cankarjevem domu Kulturni bazar 2020 (udeležba brezplačna).
 8. oktobra bo v Mariboru posvet ABC bralne pismenosti (udeležba: kotizacija 40 €).
Digitalni repozitorij COBISS (dCOBISS) - nova aplikacija za hranjenje digitalnih vsebin
Aplikacija je dostopna vsem knjižnicam v sistemu COBISS.SI na naslovu https://d.cobiss.net/.
Namenjena je vnosu vsebin odprte znanosti in shranjevanju digitalnih objektov, ki jih v COBISS3
dodajamo bibliografskim zapisom (npr. slika, zvok, videoposnetek). Uporabniki COBISS+ lahko poleg
obstoječih bibliografskih podatkov vidijo dodane multimedijske vsebine, tekstovne vsebine pa so
najdljive tudi po celotnem besedilu.
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