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Srečno 2021
Spoštovane članice, spoštovani člani,
želimo vam vesele praznike in vse najlepše v novem letu 2021. Pošiljamo vam najlepše želje za veselo
in sproščeno praznovanje z vašimi najdražjimi. Prazniki niso materialne dobrine, darila, trgovine ...
praznike čutimo v srcu. Najlepše darilo je čas, ki ga z veseljem podarimo drugim, ko jim pomagamo,
se trudimo, žrtvujemo. Ustvarite si čarobne praznike, ker čarobnosti se ne da kupiti. Čarobnost si
naredimo sami, z branjem, s poslušanjem, z lučkami in vonjem piškotov ...
Poskrbite tudi za svoje zdravje, ker le tako boste osrečili sebe in druge in svet bo lepši ...
Lepe pozdrave, mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo

Srečanje s Čopovimi nagrajenci za leto 2020, 21. 12. 2020 ob 19.00, Zoom
Srečanje s Čopovimi nagrajenci za leto 2020 bo potekalo danes, 21. 12. 2020 s pričetkom ob 19.00.
PDF Knjižnica – Čopovi nagrajenci 2020 ; Več v vabilu tukaj >>
EBLIDA report on the evaluation of Sustainable Development Goals in libraries
Iz NUK-a sporočajo, da je izšlo novo poročilo delovne skupine ELSA (European Libraries and
Sustainability Assessment), ki so pripravili delno evalvacijo vpeljevanja ciljev trajnostnega razvoja v
delovanje evropskih knjižnic (EBLIDA report on the evaluation of Sustainable Development Goals in
libraries >>).
COBISS Meet 2020 – povezava do posnetkov predavanj
IZUM je letos organiziral spletni dogodek COBISS Meet 2020. Posnetke predavanj si lahko ogledate na
Youtube kanalu COBISS - poti do znanja, IZUM Maribor.
Vabilo na SLING dogodek – novosti na področju superračunalništva v Sloveniji, 21. 12. 2020
Slovenska skupnost odprte znanosti vas vabi, da se udeležite dogodka SLING dogodek – novosti na
področju superračunalništva v Sloveniji, ki bo potekal v ponedeljek, 21. decembra 2020 (10.0012:40)
na povezavi Zoom. Več o dogodku >>
Vabilo na srečanje »2. okrugli stol „Predmetno označivanje u području glazbe“«, 21. 12. 2020
Hrvaški kolegi nas vabijo na spletni dogodek namenjen vsem, ki vas zanimajo novosti in dileme glede
vsebinske obdelave na področju glasbe. Prijavite se na tej povezavi. Celoten program (14.0015.45) si
oglejte na povezavi.

Knjižnica Šentvid – zelena knjižnica na mednarodni konferenci v Budimpešti
Knjižnica Šentvid je bila kot zelena knjižnica leta 2019 nagrajena, zato je bila marca 2020 povabljena
na mednarodno konferenco v Budimpešti »Izzivi in kompetence: profesionalne spretnosti in
kompetence knjižničarjev«. Knjižnica Šentvid je predstavila svoje dejavnosti, ponudbo in potencial v
okviru zelenega programa. Zaradi izjemnih razmer je bila konferenca prestavljena na november 2020
in je bila izpeljana kot serija virtualnih predavanj v štirih sklopih med 18. novembrom in 9. decembrom
2020. Predavanje o Knjižnici Šentvid je bilo na sporedu 9. decembra. Lepo vabljeni k ogledu in/ali
poslušanju tudi ostalih predavanj v angleščini in madžarščini. Program konference >>
Namenitev dela dohodnine za donacije – namenite 0,5 % Društvu bibliotekarjev Ljubljana
Prijazno vas vabimo, da nam namenite svoj del dohodnine za delovanje DBL. Namenitev uredite do 31.
12. 2020 preko spletne strani eDavki DURS. Pripravili smo tudi navodila za vse tiste, ki boste to storili
prvič. V lanskem letu je DBL prejel donacijo s strani 8 oseb (skupaj 93,32 eur (vir)), za kar se jim lepo
zahvaljujemo.
OBVESTILO: Strokovno srečanje DBL »So knjižnice dostopne?« Potrdila za udeležence
Vsem, ki ste se prijavili in se udeležili strokovnega srečanja DBL »So knjižnice dostopne«, ki je potekalo
19. 11. 2020 preko platforme Zoom, sporočamo, da lahko preko e-pošte prejmete Potrdilo o udeležbi
na omenjenem dogodku. Kdor želi oz. potrebuje Potrdilo o udeležbi, naj to sporoči predsednici DBL,
mag. Ani Zdravje na ana.zdravje@mklj.si.
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 20. 1. 2021. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.
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