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Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: »Kaj vse poberem, ko berem«, dr. Miha Kovač, 7. 6. 2021, Zoom
Vabimo vas na tretje srečanje v sklopu predavanj
Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj:

»Kaj vse poberem, ko berem«,

ki bo potekalo 7. 6. 2021, 14.00-15.15, preko Zoom-a.
Svojo prvo poljudno knjigo Berem, da se poberem, bo predstavil naš prof. dr. Miha Kovač.
Vabilo na spletni strani DBL >>
Nagradna igra – DBL podarja en izvod knjige Berem, da se poberem
Nagradna igra – DBL podarja en izvod knjige Berem, da se poberem. Kako sodelujete? Izberite
enega izmed 10. razlogov za branje, ki je za vas najpomembnejši in na kratko utemeljite, zakaj
ravno ta. Rešite anketo: https://1ka.arnes.si/a/23258. Vaše odgovore pričakujemo do 4. 6.
2021 do 12.00. Izbrane zanimive odgovore bomo prebrali na samem dogodku in/ali objavili
na spletni strani DBL. Izmed vseh, ki boste sodelovali bomo po koncu dogodka v živo izžrebali
srečneža/srečnico, ki bo prejel/a knjigo. Vabljeni, da sodelujete!
Strokovno srečanje: »Visokošolske knjižnice v novi resničnosti: primeri dobrih praks in novosti«, 16. 6.
2021, 9.00–15.00, Zoom
Komisija za razvoj knjižničnega sistema UL vabi na strokovno srečanje naslovljeno »Visokošolske knjižnice v
novi resničnosti: primeri dobrih praks in novosti«, ki bo potekalo preko Zoom-a, 16. 6. 2021. Program srečanja
>>. Prijave do 14. 6. 2021 do 14.00 tukaj >>.
29th EBLIDA Annual Conference: »European Structural Funds and Libraries: the win-win approach«, 11.
6. 2021, 15.00–17.00, spletna konferenca
Vabljeni na 29. mednarodno konferenco EBLIDE na temo »European Structural Funds and Libraries: the winwin approach«, ki bo potekala preko spleta, 11. 6. 2021, 15.00–17.00. Registracija je brezplačna. Število prostih
mest je omejeno. Prijave, program in več >>
ZBDS obvešča: Natečaj za nagrade Kalanovega sklada 2019–2021 (do 1. 8. 2021)
Obveščamo vas, da je objavljen Natečaj za nagrade Kalanovega sklada 2019–2021 (do 1. 8. 2021). Nagrade
Kalanovega sklada prejmejo slovenski knjižničarski delavci za tista pisna strokovna ali znanstvena dela, ki
pomembno prispevajo k oblikovanju teorije bibliotekarstva in informacijske znanosti ter k praksi bibliotekarske
in informacijske dejavnosti na slovenski in mednarodni ravni.
ZBDS obvešča: Razpis za podelitev Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket za leto 2021
ZBDS je objavila razpis za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in
prispevajo k napredku knjižničarske stroke, in sicer za Čopovo diplomo, Čopovo priznanje in Čopovo plaketo.
Razpis je objavljen na spletni strani ZBDS (rok za prijavo: 10. 9. 2021).
Pridružite se Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije! Ste že poravnali članarino DBL za tekoče leto 2021?
Pridružite se ZBDS: video – Kaj je ZBDS? in video – Ko pomislim na ZBDS. Članarino za DBL je možno poravnati
le z nakazilom na TRR račun društva. Navodila so objavljena na spletni strani DBL.
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili konec meseca junija. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.
Lepe pozdrave,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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