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Strokovno srečanje DBL »So knjižnice dostopne?«, 19. 11. 2020, ZOOM
Vabimo vas da se nam pridružite na jesenskem strokovnem srečanju DBL z naslovom »So knjižnice
dostopne?«, ki bo potekalo v četrtek, 19. novembra 2020, preko aplikacije ZOOM. Udeležba na
srečanju je brezplačna, vseeno pa vas za lažje načrtovanje spletne konference prosimo, da svojo
udeležbo potrdite do 16. novembra 2020.
Progam strokovnega srečanja »So knjižnice dostopne?« >>
E-slovenski knjižni sejem – 36. slovenski knjižni sejem, 23.–29. 11. 2020
Vabimo vas, da skupaj podpremo slovenske založnike z obiskom virtualnega SKS, ki bo potekal 23.–29.
11. 2020. Čakalo nas bo preko 90 založb, najnovejše in zimzelene uspešnice, popusti, akcije, podelitve
nagrad, pogovori .... Vse na daljavo, 7 dni, 24 ur na dan. Program je še v izdelavi, iz obvestil na
Facebook-u pa že vemo, da bo na dogodku sodeloval tudi pisatelj Tadej Golob.
Posnetek Domfesta, 6. festivala domoznanstva
22. 10. 2020 je potekal spletni dogodek »Posebne domoznanske zbirke – izzivi in priložnosti«. Dogodek
je organizirala Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. Posnetek
dogodka si lahko ogledate na povezavi.
IZUM obvešča: spletni tečaji
Zaradi trenutne situacije bodo tudi v IZUM-u začeli nekatere tečaje izvajati v spletni obliki. Prva sta na
vrsti tečaj COBISS3/Katalogizacija in format COMARC – dopolnitve in novosti (10.–11. 11.) in tečaj
Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev (12.–13. 11.). Koledar tečajev in delavnic s
podrobnimi opisi najdete na povezavi.
Kako se v vaši knjižnici soočate s spremembami zaradi Covid-19? Rešite vprašalnik IFLE
Vprašalnik, namenjen visokošolskim knjižnicam: Academic Library Access to eBooks and eTextbooks
Vprašalnik, namenjen splošnim knjižnicam: Public Library Access to Electronic Resources: IFLA Survey
Prispevajmo svoj glas tudi knjižničarji iz Slovenije!
Posvet o spreminjanju vrednotenja raziskovalne dejavnosti
Rektorat UL (v okviru projekta OpenAIRE-Advance) in Znanstvena založba Filozofske fakultete UL vabita
na posvet o spreminjanju vrednotenja raziskovalne dejavnosti, ki bo potekal preko ZOOM-a v petek,
27. 11. 2020. Prijava je obvezna in brezplačna. Več informacij >>
Ste že prebrali? … »mandat v izvršnem odboru (IO) je ponovni izziv meni samemu ter hkrati
podpora stroki, menim tudi, da moramo biti visokošolski bibliotekarji še bolj prodorni in aktivni v
stanovskih združenjih.«
Predsednika in podpredsednico KRKS, Tomaža Ulčakarja (CEK) in Martino Kerec (FSD), smo povprašali
o namenu in ciljih KRKS, aktualnih temah v visokošolskih knjižnicah, posebnostih njunih knjižnic ter o
izkušnjah in prednostih, ki sta jih pridobila kot dolgoletno aktivna člana v vodstvu DBL. Intervju >>
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 30. 11. 2020. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.
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