Novičnik DBL (št. 17, letn. III., 4. november 2021)
Subvencionirani spletni tečaj angleščine za člane DBL – prijava do 15. 11. 2021
Vabimo vas na subvencioniran 30-urni tečaj angleščine za bibliotekarje, za člane DBL, ki bo potekal ob sredah
(20.00-21.00) preko Zoom-a. Tematika tečaja je prilagojena knjižničarjem, bibliotekarjem, ki želite izboljšati
svoje komunikacijske sposobnosti v angleščini, se nameravate udeležiti mednarodne konference ali napisati
prispevek v angleščini. Prvič se srečamo že v sredo, 24. 11. 2021, ob 20.00. Prijave in vse informacije >>
Okrogla miza DBL: »Nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva«, 18. 11. 2021, Zoom
Novi pravilniki in novi standardi na področju bibliotekarstva. Ostanite na tekočem in se udeležite okrogle mize
DBL Nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva«, ki bo potekala v četrtek, 18. 11. 2021 v
spletnem okolju. Prijave in več informacij >>
Mednarodna okrogla miza »Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije
COVID-19«, 5. 11. 2021, Koprivnica, spletno okolje
Društvo bibliotekarjev Hrvaške vabi v petek, 5. 11. 2021, na mednarodno hibridno okroglo mizo »Knjižnične
usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije COVID-19«. Dogodek organizira Knjižnica i
čitaonica Fran Galović Koprivnica. Prijave >> ; Promocijski video >> ; Program >>
Strokovna sreda v MKL: Predstavitev priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2021, 10. 11. 2021
Vabljeni na strokovno sredo v MKL, ki bo 10. 11. 2021. Predstavljen bo priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig 2021. Strokovne srede izvirajo iz prizadevanj Pionirske po nenehnem strokovnem
izpopolnjevanju slovenskih mladinskih in šolskih knjižničarjev ter širše strokovne in laične javnosti, ki jih zanima
vzgoja za kakovostne mladinske knjige in kakovostno branje. Več >> ; Posnetki strokovnih sred 2021 >>
Posvetovanje »Mladi bralec in digitalni mediji«, 11. 11. 2021, Zoom
Vabljeni na posvetovanje Mladi bralec in digitalni mediji, ki ga organizira Sekcija za mladinsko knjižničarstvo
pri ZBDS. Raziskovali bomo vpliv zaslonov na otroke in mladostnike, prednosti in slabosti, ki jih prinašajo
digitalni mediji, kaj nam prinaša prihodnost, se spraševali o smislu branja v digitalni dobi … in na koncu spoznali
še Slovensko sekcijo IBBY. Udeležba je brezplačna, prijava pa je obvezna zaradi omejenega števila udeležencev.
Vidimo se 11. novembra ob 9.00 v aplikaciji Zoom.
Promocijski video >> ; Prijave >>
Serija dogodkov »Odprta znanost 2021«
V Mladi akademiji bodo že četrto leto zapored v okviru Meseca znanosti, ki ga prireja Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, organizirali dogodek Odprta znanost. Dogodki bodo naslovili spodbujanje in
nagrajevanje odprtih znanstvenih praks, odprt dostop do raziskovalne infrastrukture, odprto strojno opremo
in podporo načelom FAIR v okviru Evropskega oblaka odpre znanosti (EOSC). Vse dogodke si bo možno ogledati
brez registracije prek YouTube prenosa. Več informacij o dogodkih najdete na spletni strani Mlade akademije.
37. slovenski knjižni sejem, 23.–28. 11. 2021, Cankarjev dom
Največji knjižni dogodek leta tudi letos bo! Letošnjo razigrano vizualno podobo sejma podpisuje oblikovalec
Luka Mancini, usmerja pa nas ne le v Cankarjev dom, pač pa predvsem h knjigam, ki so naše najboljše
prijateljice. Poskrbeli bomo, da bo sejem nagovoril naše bralke in bralce tako fizično kot digitalno. Več >>
Vabilo za prispevek: Call for ENSULIB Newsletter Articles (do 30. 11. 2021)
Sekcija za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice pri IFLI (IFLA ENSULIB) vabi slovenske knjižnice, da predstavimo
zanimive dogodke, projekte, zgodbe (do 500 besed), ki jih bodo objavili v glasilu IFLA ENSULIB. Kot predstavnica
v IFLA sekciji ENSULIB vabi mag. Ana Zdravje k predstavitvi dobrih praks in aktivnosti, ki jih v knjižnicah izvajate
na področju izpolnjevanja ciljev trajnostnega razvoja. Več informacij >>
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Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva
Obveščamo vas o novih znanstvenih objavah, ki vam jih priporočamo v branje:
Fras Popović, S. (2021). Strokovna samozavest pri spodbujanju bralne pismenosti. Organizacija znanja, 26
(1/2), 2126004. https://www.cobiss.si/OZ/PDF/OZ_2021_1_2_final/2126004_Fras_Popovic.pdf
Izvleček: V prispevku ugotavljamo pozitiven vpliv udeležbe na strokovnih dogodkih s področja bralne pismenosti in
bralne kulture na krepitev strokovne samozavesti strokovnih delavcev v knjižnicah. Javni podatki kažejo dostopnost
strokovnih dogodkov na področju spodbujanja bralne pismenosti in bralne kulture v Sloveniji. Praktiki se udeležujejo
tovrstnih izobraževanj, a hkrati dvomijo v svojo usposobljenost za delo na področju spodbujanja in načrtovanja
bralne pismenosti in bralne kulture. V prispevku smo uporabili raziskovalno metodologijo 1) pregleda javno
dostopnih podatkov in objavljenih raziskav in 2) študijo primera, ki je vključila tudi metodo anketiranja. Raziskava
konkretnega dogodka in širše predvidevanje sta pokazala, da strokovni dogodki pomembno vplivajo na strokovno
samozavest, na razumevanje osebne vloge posameznika in njegov prispevek pri spodbujanju bralne pismenosti ter
tako oblikujejo odnos posameznika do branja in knjige. Študija primera je vezana na dogodek ABC bralne
pismenosti, ki ga pripravlja Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice. Na osrednje vprašanje o
ugotavljanju vpliva smo vezali še vprašanje o občutkih udeležencev ob prenosu strokovnega dogodka iz fizičnega v
spletno okolje. Pri občutkih udeležencev ob spremljanju dogodkov na spletu je zadovoljstvo ob druženju s kolegi in
s prireditvenim prostorom v večji meri zamenjalo zadovoljstvo s podanimi vsebinami.
Svoljšak, S. (2021). Banned French, English, and American authors, and their works in the Ljubljana Lyceum
Library up to 1848 = Prepovedani francoski, angleški in ameriški avtorji in njihova dela v licejski knjižnici v
Ljubljani do leta 1848. Slavica Tergestina, 26 (1), 222–242.
https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/32520/6/SlavicaTer_26-2021.pdf
Izvleček: Na podlagi izvodov, ki so se ohranili v Narodni in univerzitetni knjižnici, arhivskih dokumentov, zgodnjih
popisov in katalogov zbirke ter akcesijskih dnevnikov članek raziskuje prisotnost del nekaterih prominentnejših
prepovedanih francoskih, angleških in ameriških filozofov ter političnih filozofov v zbirki ljubljanske licejske knjižnice
v zadnjih desetletjih 18. in v prvi polovici 19. stoletja. Predstavlja tudi vire, ki pričajo o vplivu cesarskih cenzurnih
politik in zakonodaje na pridobivanje, evidentiranje in izposojo prepovedane literature v licejski knjižnici do leta
1848, ter prinaša podatke o posameznikih in ustanovah, ki so prepovedane avtorje oziroma njihova dela hranili v
osebnih zbirkah, preden so te postale del knjižnice ljubljanskega liceja.
Švab, K. (2021). Zdravstveni kotički in izobraževanje za zdravje v splošnih knjižnicah. Andragoška spoznanja,
27 (2), 93–107. https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10188
Izvleček: V članku je prikazana raziskava o zdravstvenih kotičkih v slovenskih splošnih knjižnicah. Namen je bil
analizirati dejavnosti zdravstvenih kotičkov in predstaviti prednosti ter pomanjkljivosti oz. izzive. Uporabljene so
bile različne metode zbiranja podatkov: intervjuji s knjižničarji, analiza spletnih strani in družbenih omrežij ter
opazovanje. Rezultati so pokazali, da se knjižnice zavedajo pomena izobraževanja za zdravje in organizirajo veliko
število izobraževanj za zdravje, vendar pa se ta le v manjši meri izvedejo v zdravstvenih kotičkih. Zdravstveni kotički
so urejeni in smiselno umeščeni v knjižnični prostor, potrebovali pa bi nove strategije za izobraževanje za zdravje.
Poseben izziv pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja za zdravje so informacijsko slabše pismeni uporabniki, saj
mnogo priložnosti pridobivanja informacij ponujajo prav splet in družbena omrežja. S spremenjeno strategijo
izobraževanja bodo lahko v prihodnosti zdravstveni kotički imeli močnejšo vlogo pri ozaveščanju uporabnikov na
področju zdravja.
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 15. novembra. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.
Lepe pozdrave,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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