Novičnik DBL (št. 20, letn. III., 15. december 2021)
Srečno 2022

Spoštovane članice, spoštovani člani,
želimo vam vesele prihajajoče praznike in vse najlepše v letu
2022. Želimo vam, da bi našli mir, srečo in ljubezen tam, kjer jih
iščete in najbolj potrebujete.
Prazniki naj bodo prijazni, naj bodo ljudje okrog vas prijazni in
naj bodo misli iskrene, potem bomo vsi skupaj v srcih čutili
veselje.
Srečno, zdravo in uspešno novo leto, ki prihaja!
Lepe pozdrave, mag. Ana Zdravje, predsednica DBL in vodstvo

Podelitev Čopovih nagrad za leto 2021, 21. 12. 2021, ob 19.00, spletno okolje
Letos Čopovo priznanje prejme naša članica DBL Marjetica Škrlec (MKL). Iskrene čestitke! Zahvaljujemo se ji
za izjemno delo v stroki. Čopovo diplomo prejme Božena Kolman Finžgar (Knjižnica A. T. Linharta Radovljica),
Čopovo priznanje pa Ksenija Trs (Mariborska knjižnica). Čestitke tudi njima! Lepo vas vabimo, da si za srečanje
s Čopovimi nagrajenkami rezervirate torek, 21. december 2021, ob 19.00. Prireditev bo potekala v spletnem
okolju (preko Zooma). Dogodek bo ZBDS pretočno prenašala na Youtube in FB.
Izšla je nova številka revije Knjižnica, letn. 64, št. 3-4 (2020)
Izšla je revija Knjižnica, letn. 64, št. 3-4 (2020), ki je v celoti dostopna na spletni strani: https://knjiznica.zbdszveza.si/knjiznica. Vsi člani DBL, ki ste imeli v letu 2020 poravnano članarino, ste tiskano revijo prejeli na
sporočeni naslov (domov ali na delovno mesto). Izjema ste tisti, ki ste sporočili, da tiskane revije ne želite
prejemati. V kolikor revije niste prejeli, pa bi jo morali, nam to sporočite na info@dbl.si.
Vabimo vas, da 1 % dohodnine namenite delovanju DBL
Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko davčni zavezanci oddate elektronsko preko storitev
elektronskega poslovanja FURS eDavki (če imate na računalniku nameščeno digitalno potrdilo) oz. osebno ali
po pošti pri pristojnem finančnem uradu (do 31. 12. 2021). Obrazec najdete na spletni strani FURS >>. Pripravili
smo tudi kratka navodila >>. Davčna številka DBL je 54323665.
Potrdila o udeležbi – Okrogla miza DBL: »Nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva«
Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje in udeležbo na okrogli mizi DBL »Nova pravila, novi standardi na
področju bibliotekarstva«. Obenem sporočam, da vsi tisti, ki potrebujete potrdilo o udeležbi na okrogli mizi,
to sporočite na info@dbl.si. Poročilo o dogodku si preberite na portalu Knjižničarske novice >>
»Priložnosti in koristi projekta FINLIT za knjižnice, knjižničarje in uporabnike«, 15. 12. 2021, spletno okolje
Zaključuje se triletni projekt Finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah (FINLIT). Namen projekta je bil
pripraviti model usposabljanja za knjižničarje in izobraževanje odraslih za dvig ravni finančne pismenosti.
Vabljeni na spletni dogodek, na katerem bodo predstavili Nacionalni program finančnega izobraževanja in
rezultate projekta. Dogodek bo potekal 15. 12. 2021 preko Zoom-a. Program in prijava >>
Zbirka Sinji galeb praznuje 70 let
V letu 2022 praznujemo obletnico najstarejše knjižne zbirke za mladino pri nas. Pridružite se praznovanju s
pripravo razstave knjig iz zbirke Sinji galeb v vaši šolski knjižnici. Več informacij >>. Rok za prijavo: 20. 12.
2022. Priprave na praznovanje obletnice zbirke Sinji galeb so se že začele s septembrsko Veselo šolo revije Pil
(ki vam je lahko v pomoč pri pripravi razstave) ter z razpisom vseslovenskega literarnega natečaja v
sodelovanju z ljubljanskim Pionirskim domom. Več informacij >>. Praznovanju se bodo z različnimi dogodki
priključile številne ustanove, med njimi tudi ZBDS.
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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:
Švab, K. (2020). Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic : pilotna študija med starši predšolskih otrok.
Knjižnica, 64(3/4), 9–28. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8130/7587
Namen: Knjižničarke in knjižničarji se že od nekdaj spopadajo z vprašanjem, kako pridobiti v knjižnico
neuporabnike in nečlane. Vprašanje (p)ostaja aktualno tudi v današnjem času. V prispevku želimo predstaviti
mnenja oziroma razloge za neobiskovanje knjižnic staršev predšolskih otrok, kakšna je njihova percepcija
knjižnice in kaj bi morala knjižnica narediti, da bi ti starši s svojim otrokom obiskali knjižnico.
Izvirnost/uporabnost raziskave: V slovenskem prostoru ni veliko tovrstnih kvalitativnih raziskav z neuporabniki
knjižnic. Rezultati so lahko izhodišče za nadalje raziskave v lokalni skupnosti in načrtovanje novih knjižničnih
storitev za nove uporabnike, da odgovorijo na njihova pričakovanja in potrebe.
Malec, L., in Vilar, P. (2020). Kako odrasli iščejo in izbirajo leposlovno gradivo v spletnem okolju : pregled
raziskav. Knjižnica, 64(3/4), 29–66. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8131/7588
Namen: V prispevku podajamo strnjen pregled raziskav o iskanju in izbiri leposlovja za odrasle, s posebnim
poudarkom na iskanju še neznanega gradiva, zlasti v spletnem okolju. Izvirnost/uporabnost raziskave: S
pregledom raziskanih področij in uporabljenih raziskovalnih metod smo ugotavljali pokritost raziskav, ki
obravnavajo problematiko iskanja in izbire leposlovja za odrasle, v tem okviru smo identificirali še neraziskane
vrzeli in oblikovali vsebinske ter metodološke smernice za nadaljnje delo. Obenem smo ponudili teoretično
podlago nadaljnjemu razvoju priporočilnega leposlovnega portala Dobreknjige.si in drugih svetovalnih storitev
za leposlovje.
Švab, K. (2020). Facebook objave slovenskih osrednjih območnih knjižnic v času karantene zaradi pandemije
covid-19. Knjižnica, 64(3/4), 67–87. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8132/7589
Namen: Družbena omrežja so v današnjem času za uporabnike prostor druženja ter vir informacij, ki ponuja
tako zabavne kot tudi izobraževalne vsebine. Splošne knjižnice so bile že pred pandemijo covid-19 prisotne na
družbenih omrežjih, v času karantene pa so ta postala najpomembnejši komunikacijski in promocijski kanal za
uporabnike. Namen prispevka je prikazati aktivnosti osrednjih območnih knjižnic na družbenem omrežju
Facebook v času splošne zaprtosti knjižnic. Izvirnost/uporabnost raziskave: Analiza omogoča načrtovanje
raziskav, refleksijo posamezne knjižnice, primerjavo z internimi podatki koriščenja storitev in potencialne
možnosti za izboljšave, načrtovanje in premislek o možnostih vključevanja in sodelovanja tudi na drugih
družbenih omrežjih.
Dvornik, A. (2020). Čas epidemije in izposoja gradiva na portalu Biblos v Posavju. Knjižnica, 64(3/4), 89-102.
https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8133
Namen: V članku je predstavljena izposoja e-knjig na portalu Biblos v posavskih knjižnicah v času razglašene
epidemije covida-19 zaradi porasta obolelih s koronavirusom (SARS-CoV-2). Izvirnost/uporabnost raziskave:
Rezultati so uporabni za vse tri vključene splošne knjižnice in ostale, saj kažejo odziv uporabnikov na
spremenjene pogoje dostopa do prosto dostopne literature in uspešnost preusmeritve bralcev na portal
Biblos.
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili do 15. januarja 2022. Predloge novic pošljite na
info@dbl.si.
Lepe pozdrave,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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