Novičnik DBL (št. 7, letn. III., 10. maj 2021)
Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: »Promocija branja in kakovostnih mladinskih knjig: vloga in
pomen Slovenske sekcije IBBY«, dr. Tina Bilban ter dr. Sabina Fras Popović, DANES ob 14.00, Zoom
Vabimo vas na drugo srečanje v sklopu predavanj Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj:

Promocija branja in kakovostnih mladinskih knjig: vloga in pomen
Slovenske sekcije IBBY, ki bo potekalo DANES, ob 14.00 preko Zooma.
Povezava Zoom: https://zoom.us/j/98262402278.
Predavala bo predsednica Slovenske sekcije IBBY dr. Tina Bilban.
Pridružila se ji bo tudi predsednica ZBDS dr. Sabina Fras Popović, ki bo predstavila novo spletno stran
družina.pismen.si, katero soustvarjamo tudi knjižničarji. Vabilo in več info.>>
»Dan dobrih praks - Knjižničar knjižničarju sedmič«, 13. 5. 2021, 9.00–14.00, Zoom
Vabljeni na »Dan dobrih praks - Knjižničar knjižničarju sedmič«, ki ga pripravljata Sekcija za splošne knjižnice
pri ZBDS in Združenje splošnih knjižnic. Dogodek bo potekal v četrtek, 13. maja 2021, v spletnem okolju.
Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemajo do vključno 12. maja 2021. Več informacij >>
Mednarodno strokovno posvetovanje »Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica«, 20. 5. 2021, 9.00–14.30,
Zoom, obvezne prijave (prijavnica v priponki)
Mestna knjižnica Ljubljana vabi na šesto enodnevno mednarodno strokovno posvetovanje, tokrat na temo
zelenih knjižnic, ki bo v četrtek, 20. 5. 2021, 9.00–14.30, preko Zoom-a. 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. Predavali bosta tudi dr. Petra Hauke (The Environment, Sustainability and Libraries Special
Interest Group of IFLA) in Mikolasek Zsófia iz madžarske splošne knjižnice József Attila County and Town
Library, ki je se je uvrstila med finaliste IFLA Green Library Award 2018. Vabljeni! Program in prijave >>
Oko besede, 23.–25. 9. 2021, Murska Sobota
Vabljeni k sodelovanju na simpoziju o kritikih in vrednotenju mladinske književnosti, ki bo potekal v okviru
26. srečanja OKO BESEDE. Rok za oddajo povzetka referata na razpisano temo je 17. 5. 2021. Recenzirani
prispevki bodo objavljeni v reviji Otrok in knjiga. Vse info. tukaj >>
Foto natečaj: 2021 Best Practices from World Libraries, (IRRT, ALA)
Sodelujte na foto natečaju, namenjenemu knjižnicam po vsem svetu. Sodelujete tako, da oddate fotografijo,
ki najbolje prikazuje, kako ste se v vaši knjižnici soočili z novonastalimi razmerami v času pandemije.
Napovedujemo Popoldan z DBL cikel strokovnih srečanj: »Berem, da se poberem«, prof. dr. Miha Kovač,
ponedeljek, 7. 6. 2021, 14.00–15.15
Z veseljem vam napovedujemo tretje srečanje v sklopu predavanj Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj.
Družili se bomo s spoštovanim profesorjem, avtorjem knjige Berem, da se poberem, dr. Miho Kovačem. Ali ste
knjigo že kupili, komu podarili in prebrali? Naročilo >> Več informacij sledi.
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 18. 5. 2021. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.

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