Novičnik DBL (št. 13, letn. II., 1. december 2020)
E-slovenski knjižni sejem je podaljšan do 5. 12. 2020 do 24h
Na e-slovenskem knjižnem sejmu, ki je podaljšan do 5. decembra do 24h, so bile že podeljene nagrade.
Nosilka laskavega naslova knjiga leta 2020 - velike nagrade SKS – je knjiga Boštjana Videmška: Plan B.
(Fotografije Matjaž Krivic. Založba UMco). Primož Premzl je prejemnik letošnje Schwentnerjeve
nagrade za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva. Prejemnik posebnega priznanja
za e-založništvo je Gigafida 2.0, korpus pisne standardne slovenščine, ki ga upravlja Center za jezikovne
vire in tehnologije. Več na povezavi.
Vabilo na 11. sejo DBL (Zoom)
11. seja Izvršnega odbora Društva bibliotekarjev Ljubljana v mandatnem obdobju 2019–2023, bo
potekala v torek, 8. decembra 2020, ob 15.30, in sicer na daljavo, preko aplikacije Zoom. Na 11. sejo
so poleg članov Izvršnega odbora vabljeni tudi člani nadzornega odbora in disciplinske komisije.
Vabljeni tudi drugi člani, če želite aktivneje sooblikovati aktivnosti društva. Prijavite se na info@dbl.si.
Strokovno srečanje DBL »So knjižnice dostopne?«, 19. 11. 2020, Zahvala
Hvala vsem, ki ste se sodelovali ali se udeležili strokovnega srečanja Društva bibliotekarjev Ljubljana z
naslovom »So knjižnice dostopne?« in poskrbeli za nepozabno druženje. Verjamemo, da smo izmenjali
veliko znanja, izkušenj ter idej, ki bodo gradniki prihodnjih uspehov.
Gradiva s strokovnega srečanja DBL »So knjižnice dostopne?«
Gradiva (PPT predstavitve) s srečanja »So knjižnice dostopne?« so že dostopna na spletni strani DBL, v
zavihku Gradiva. Podrobno poročilo o dogodku bomo objavili tudi na naši spletni strani.
COBISS Meet 2020, 1.-3. 12. 2020, IZUM
IZUM tudi letos organizira tradicionalno konferenco COBISS, vendar v obliki, ki je prilagojena trenutnim
razmeram. Dogodek COBISS Meet 2020, bo izveden virtualno oz. prek spleta in se bo potekal v živo od
1. do 3. decembra 2020. Program in prijave na: https://bit.ly/COBISSMeet2020H
Spletno glasilo Sekcije za mladinsko književnost - SeM@For
Sekcija za mladinsko knjižničarstvo (ZBDS) je izdala prvo številko glasila SeM@For, ki je dostopna v
spletni obliki. Rubrika glasila Po SeM@FoRjevih poteh bo prinašala dobre prakse, aktualne in
zanimive primere delovanja mladinskih knjižnic. Svoje prispevke lahko prijavite tukaj.
Revija Šolska knjižnica, letn. 29, št. 2/3 (2020)
Na policah je tudi že dvojna številka (2/3) revije Šolska knjižnica, kjer je objavljenih mnogo prispevkov
in primerov dobre prakse.
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 21. 12. 2020. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.

Lepe pozdrave,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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