Novičnik DBL (št. 18, letn. III., 11. november 2021)
Subvencionirani spletni tečaj angleščine za člane DBL – še nekaj prostih mest!
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
Nova pravila, novi standardi so stalnica na področju bibliotekarstva. Na tokratno jesensko strokovno srečanje
smo povabili različne predavatelje, da predstavijo, kaj je novega, pomembnega. Čas bo namenjen
raznovrstnim aktualnim vprašanjem, na katera bomo skupaj iskali odgovore in rešitve, zato se nam pridružite
na okrogli mizi DBL »Nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva«, ki bo potekala 18. 11. 2021,
15.00–17.00, preko Zoom-a. Zaradi lažje organizacije in izdaje potrdil o udeležbi vas prosimo, da se prijavite
na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/32730 ; Program in več informacij >>
Pred dogodkom vas vabimo k branju Predloga novega Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne
službe ter novih standardov :
– Strokovni standardi in priporočila za visokošolske knjižnice za obdobje od 1. junija 2021 do 31. maja 2030
– Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028)
– Strokovni standardi za specialne knjižnice (za obdobje 2018–2028)
Izobraževanje: »Literatura v postprodukciji«, 7. 12. 2021, Študijska čitalnica Osrednje knjižnice Celje
Osrednja knjižnica Celje vabi knjižničarje, ki bi se želeli usposobiti za organizacijo, promocijo in izvedbo
pogovora z gostom dogodka na izobraževanje »Literatura v postprodukciji«. Uvodno predavanje bo izvedel
pisatelj, univerzitetni profesor in urednik dr. Andrej Blatnik. Drugi, praktični del, pa bo pripadel Carmen L.
Oven, voditeljici prireditev in povezovalki pogovorov. Izobraževanje bo potekalo v torek, 7. decembra 2021,
med 10. in 15. uro v Študijski čitalnici (z vmesnimi odmori) in je za knjižničarje brezplačno. Ker je število mest
omejeno, prosijo za prijave na e-naslov: polonca.bajc@knjiznica-celje.si najkasneje do 3. decembra 2021. Več
informacij v priponki.
3. izobraževalni dan DBG »Knjižničarji: pogled v prihodnost«, 13. 11. 2021, Zoom
Društvo bibliotekarjev Gorenjske vabi na 3. izobraževalni dan DBG, ki bo v soboto, 13. 11. 2021, s pričetkom
ob 9. uri in bo potekal preko aplikacije ZOOM, na temo »Knjižničarji: pogled v prihodnost«. Svoj pogled v
prihodnost bodo delili prof. dr. Miha Kovač, mag. Ines Gergorić in kolegi(ce) z gorenjskih knjižnic. Prijave >>
Več informacij v priponki.
37. slovenski knjižni sejem, 23.–28. 11. 2021, spletno okolje
Spoštovani. Od 8. 11. 2021 je v veljavi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/2021), ki v tretjem odstavku 15. člena določa, da so
začasno prepovedane vse javne prireditve. Po tolmačenju državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo Simona Zajca se med javne prireditve uvrščajo tudi sejmi. 37. Slovenskega knjižnega
sejma zato v skladu s tem odlokom in v skladu s tolmačenjem državnega sekretarja v fizični obliki ni mogoče
izvesti, bo pa potekal na spletu. Upravni odbor 37. SKS, dr. Miha Kovač, predsednik 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 strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje:
Bon, M. (2021). Novosti v knjižničarstvu. Knjižničarske novice (nov 2021). https://knjiznicarskenovice.si/novica/1148/pokazi
Izvleček: 5. novembra 2021 smo v Narodni in univerzitetni knjižnici izvedli predstavitve novosti v knjižničarski stroki,
v spletnem okolju Zoom, ki jih je spremljalo 186 knjižničarjev.
Rupar Korošec, M. (2021). Poročilo o novem kontrolnem seznamu odprtega dostopa na univerzah. Knjižničarske
novice (nov 2021). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1136/pokazi
Izvleček: Evropsko združenje univerz (European University Association) je 25. oktobra 2021 predstavilo poročilo o
novem kontrolnem seznamu odprtega dostopa na univerzah.
Kontrolni seznam je vodnik za univerze, ki želijo razviti svoje dejavnosti odprtega dostopa (OA). Nastal je kot del
EUA na področju odprte znanosti, usmerjala pa ga je strokovna skupina za odprto znanost. To je že druga različica
seznama, prva je bila objavljena leta 2015 in se je osredotočala na institucionalne politike OA. V zadnjih šestih letih
sta se sistem znanstvenega založništva in pokrajina OA v Evropi in zunaj nje tako spremenila, da so Univerze
potrebovale nove predpise o razvoju in izvajanju politik in praks OA (prim. raziskave EUA o odprti znanosti, 20202021; 2017-2018).
Tizaj Marc, D. (2021). Poročilo o delu slovenskih knjižnic v letu 2020. Knjižničarske novice (nov 2021).
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1126/pokazi
Izvleček: Statistične podatke o delu knjižnic, v skladu s Pravilnikom o statističnih meritvah knjižnic in letnim načrtom
statističnih raziskovanj, vsako leto zbira Narodna in univerzitetna knjižnica. K statističnim meritvam o delu
slovenskih knjižnic, ki so potekale med 1. in 15. marcem 2021 je bilo povabljenih 261 knjižnic. Zadnji izpolnjen
vprašalnik je bil prejet 7. maja 2021 in s tem so bile meritve o delu knjižnic zaključene.
Kavčič Čolić, A. (2021). Izzivi odprte znanosti za razvoj knjižničarjev in knjižničarstva. Knjižničarske novice (okt
2021). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1039/pokazi
Izvleček: Prispevek obravnava spremembe, ki jih knjižničarji doživljajo v zadnjih desetletjih v informacijski družbi,
predvsem zaradi razvoja informacijske tehnologije in odprte znanosti. V nadaljevanju se avtorica osredotoča na
odprto znanost in nazadnje predstavlja nekaj odprtih vprašanj, ki so posledica vseh teh sprememb in na katera bi
morali knjižničarji čim prej najti odgovore. Na koncu še navaja pomen strokovnih združenj pri spodbujanju in
omogočanju tovrstnih strokovnih razprav.
Čuk, A. (2021). Uporabnik v žarišču našega delovanja. Knjižničarske novice (okt 2021). https://knjiznicarskenovice.si/novica/1085/pokazi
Izvleček: V hitro spreminjajočem se okolju, v katerem delujejo knjižnice in razvijajo svoje storitve, je uporabnik v
središču dogajanja. Njegovo delovanje pretežno določa njihovo okolje. V prispevku prikažemo nekatere izmed
številnih spreminjajočih se dejavnikov iz zunanjega in notranjega okolja, v katerem delujejo naša specialna knjižnica
in njeni uporabniki. Knjižničarji moramo poznati uporabnike in jim slediti, da lahko ustrezno razvijamo svoje storitve.
Odzivamo se na zahteve uporabnikov, proaktivno pa jim tudi ponudimo storitve, za katere vemo, da bi jim lahko
pomagale pri njihovem delu, ter jim v zvezi s tem tudi svetujemo. Pri tem so zelo pomembne naše komunikacijske
veščine, predvsem pa aktivno poslušanje in stalno učenje. Največ se lahko naučimo od uporabnikov, slediti pa
moramo tudi razvoju stroke in matične organizacije.

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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