Novičnik DBL (št. 10, letn. III., 17. junij 2021)
Članarina DBL za tekoče leto 2021
Zahvaljujemo se vsem članom, ki ste članarino že poravnali. Prijazno bi vas radi spomnili, da je še čas, da
poravnate članarino za tekoče leto, če je še niste. Navodila so objavljena na spletni strani DBL. Vse tiste
člane, ki že drugo leto zaporedoma ne bodo poravnali članarine, bomo v začetku septembra izbrisali iz
evidence članov.
Izid volitev ZBDS 2021 za mandatno obdobje 2021–2025
21. 5. 2021 so na 4. seji Občnega zbora ZBDS potekale volitve novega vodstva ZBDS. Ponosno sporočamo, da
bo nova predsednica ZBDS gospa Damjana Vovk (NUK), ki je članica DBL. Na povezavi si oglejte seznam
izvoljenih kandidatov.
Kulturni bazar v Cankarjevem domu, 29. 6. 2021, Cankarjev dom
Vabimo vas, da se udeležite strokovnega usposabljanja v programu Kulturnega bazarja. Osrednja tema
programa je Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes, pozornost je namenjena
30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije. Vabilo s programom prilagamo v priponki. Več na povezavi >>
Forum EPUO o digitalni preobrazbi družbe, 17. 6. 2021, Zoom
Vabljeni na Forum EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih in nacionalno spletno razpravo EPALE, ki bo 17.
6. 2021 (Zoom) v organizaciji ACS in CMEPIUS. O digitalni preobrazbi družbe, njenih etičnih vidikih ter povezavi
z vseživljenjskim učenjem se bodo pogovarjali vidni strokovnjaki in praktiki. Prijave in več na spletni strani >>
Posvetovanje Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica 2021 – dostopni so videoposnetki referatov
20. 5. 2021 je potekalo šesto mednarodno enodnevno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana
»Knjižnica, srce mesta« 2021, posvečeno zelenim knjižnicam. Videoposnetki so dostopni >>
Prispevek na blogu IFLA Special Interest Group: »Libraries, policies, and LGBTQ+ communities in Slovenia«
Vabljeni k branju zanimivega prispevka, ki ga je pripravila M. Erhovnic na temo storitev, ki jih za pripadnike
LGBT skupnosti nudijo slovenske knjižnice. Prispevek na povezavi >>
15. seja IO DBL, 15. 6. 2021, Zoom
Na 15. seji IO DBL smo poročali o uspešno izpeljanih preteklih dogodki in se seznanili z izidom volitev ZBDS.
Načrtovali smo prihodnje aktivnosti (popoldnevi z DBL, jesensko strokovno srečanje, mednarodno
sodelovanje). Pogovarjali smo se o možnih predlogih za kandidate za natečaj Kalanovega sklada in za razpis za
Čopove nagrade. Naslednja seja IO DBL bo v septembru 2021.
Nagradna igra DBL »Berem, da se poberem«– Odzive sodelujočih preberite na spletni strani DBL >>
»Z branjem se odkriva nov svet.« – SašaJ
»Branje me sprosti, odpelje iz vsakdanjika in mi ponudi snov za razmišljanje o vrednotah ter
ljudeh in njihovih usodah.« – Vesna
»Branje širi obzorje in nam pomaga razumeti svet.« – Jana
Če ste spregledali: Prispevek »So knjižnice dostopne? Virtualno strokovno srečanje DBL v letu 2020«
Kratko poročilo dogodka »So knjižnice dostopne? Virtualno strokovno srečanje DBL v letu 2020«.
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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