Novičnik DBL (št. 3, letn. III., 11. marec 2021)
Zbor članov DBL, 9. 3. 2021; Srečali smo se preko Zoom-a!

Vsakoletni Zbor članov je letos potekal 9. 3. 2021 preko aplikacije Zoom. Potrdili smo poročilo za preteklo leto
in načrt dela za 2021 in 2022. Zapisnik bo v nekaj dneh dosegljiv na društveni spletni strani. Hvala vsem za
udeležbo in sodelovanje! 
Enodnevno strokovno posvetovanje »Knjižnica, srce mesta«, 20. 5. 2021
Šesto mednarodno enodnevno strokovno posvetovanje MKL »Knjižnica, srce mesta 2021« bo posvečeno
zelenim knjižnicam. Posvetovanje bo potekalo preko ZOOM konference, v četrtek, 20. maja 2021, s pričetkom
ob 9. uri. Zelene knjižnice v času pomembnosti zelenih trendov oziroma trajnostne okoljske politike v
sodobnem času vedno bolj pridobivajo na pomenu v svetu. Zavezane so trajnostnemu ohranjanju okolja in
ozaveščanju glede vodilne družbene vloge knjižnic pri okoljski vzgoji. Prijave in več informacij >>
Vabilo na webinar o avtorskopravnih podlagah za text in data mining
Na Inštitutu za intelektualno lastnino (IPI) bosta v marcu potekala dva spletna tečaja na temo besedilnega in
podatkovnega rudarjenja (TDM) ter avtorskih pravic. Predavala bom dr. Maja Bogataj Jančič. Več >>
Spletna izobraževanja na temo »Plan S za monografije« (odprti dostop)
Vabljeni na spletna izobraževanja združenja Open Access Books Network na temo »Plan S za monografije«:
30. 3. 2021: Introduction to the Series & Scope Sprint (prijave) ; 13. 4. 2021: Quality assurance and
transparency (prijave) ; 27. 4. 2021: Green OA for books (prijave) ; 11. 5. 2021: Discoverability and metadata
(prijave); 25. 5. 2021: Rights retention and licensing (prijave)
Ko pomislim na ZBDS, pomislim na ... ?
Sekcija za promocijo in marketing in Sekcija študentov bibliotekarstva pripravljata zanimive vsebine in
potrebujeta vaše sodelovanje. Prosimo vas, da odgovorite na kratko vprašanje: https://www.1ka.si/a/329524.
Naslednja Novičnika DBL bomo predvidoma pripravili 2. 4. in 23.4. 2021. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.

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