Novičnik DBL (št. 10, letn. IV., 31. maj 2022)
Popoldan z DBL: »Predstavitev spletne učilnice NUK: Medijska pismenost«, 6. 6. 2022
Vabljeni na tretje srečanje v okviru letošnjih predavanj Popoldan z DBL, ki bo potekalo 6. 6. 2022, ob 14.00, v
dvorani, v 3. nadstropju MKL, Kersnikova 2. Predavala nam bosta Tim Januška in Nataša Jordan iz Oddelka
za informacije in izposojo gradiva NUK, ki bosta predstavila spletno učilnico Medijska pismenost. Dogodek bo
mogoče spremljati tudi preko Zoom-a. Vabilo >>
Delovno srečanje domoznancev 2022
obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za šolstvo objavljen razpis za prijavo e-knjig za izposojo v
osnovnih (7. , 8. in 9. r) in srednjih šolah. Glavni poudarki razpisa: Rok za oddajo prijave knjig (Prvi rok: 3. 6.,
drugi rok: 31. 8. 2022, vsaka izbrana e-knjiga dobi subvencijo v višini 500,00 €, maksimalna cena posamezne
izposoje znaša 0,33 € (z DDV).
Intervju z vodjo Centralne ekonomske knjižnice (CEK), g. Tomažem Ulčakarjem na blogu ZBW
Vabimo vas, da preberete intervju z vodjo CEK in članom IO DBL, g. T. Ulčakarjem na blogu ZBW (Blog about
Open Science, Information Infrastructures, Innovations and more). V prispevku »User Experience in Libraries:
Insights from the Central Economics Library at the University of Ljubljana« boste lahko prebrali izkušnjo iz
njihove knjižnice. Intervju preberite tukaj >>
Odzivi po tečaju »Angleščina za bibliotekarje«
Med novembrom in aprilom 2022 je ob sredah zvečer (20.00–21.00) preko Zoom-a potekal Tečaj »Angleščina
za bibliotekarje«, ki ga je sofinanciral DBL. Udeleženke tečaja je predsednica DBL, mag. Ana Zdravje, zaprosila,
da nam sporočijo svoje izkušnje glede tečaja. Preberite odzive na spletni strani DBL >>
»Knjižničarji spoznavamo knjižnice«: Ogled Knjižnice Polje, 21. 4. 2022: poročilo
21. 4. 2022 je potekal ogled Knjižnice Polje. Sprehodili smo se skozi knjižnične prostore, si ogledali aktualno
umetniško razstavo in spoznali posebnost te knjižnice – njeno Kreativnico. Poročilo na spletni strani DBL >>
Rešite anketo: Uporaba družbenih omrežij za namen profesionalnega razvoja slovenskih knjižničarjev
Študentka, ki zaključuje študij na Oddelku BINK, prosi knjižničarje, da rešimo anketo na temo »uporaba
družbenih omrežij med slovenskimi knjižničarji«. Rešite anketo tukaj >>
Delovno srečanje domoznancev 2022
Kompetenčni center za domoznanstvo v sodelovanju s Sekcijo za domoznanstvo ter kulturno dediščino pri
ZBDS vabi na Delovno srečanje domoznancev 2022, ki bo potekalo 15. 6. 2022. Prijava in več >>
Foto utrinek
Foto utrinek s strokovne ekskurzije Društva bibliotekarjev Celje, ki je potekala 21.–22. 5. 2022 (Beneški
Slovenci, Čedad, po sledovih Južnotirolske fronte, Franja Malgaja, Dolomitov in dobrega vina …). Udeležili so
se je tudi trije člani DBL. Hvala DBC za vabilo!
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Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva
Obveščamo vas o novih znanstvenih in strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje:
Janežič, V. (2022). Projekt Rastem s knjigo 2021/22 na OŠ Toma Brejca in medgeneracijsko povezovanje.
Knjižničarske novice (maj 2022). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1679/pokazi
Izvleček: Tudi v tem letu smo na šoli izvedli dejavnosti v okviru projekta na malo drugačen način, ki je omogočil
doseganje zastavljenih ciljev. Izvedli smo knjižnično obarvan pouk, sedmošolcem predstavili avtorje ter knjige
in prvič projekt obogatili z medgeneracijskim povezovanjem.
Praznik, N. (2022). Šahovska partija kot dopolnilo klasičnega referenčnega pogovora. Knjižničarske novice
(maj 2022). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1663/pokazi
Izvleček: Referenčni pogovor v knjižnici je ključnega pomena za pridobitev ustreznih informacij o uporabniku
glede njegovih dejanskih potreb, posledično za uspešno in kakovostno svetovanje pri izbiri literature. Poleg
klasičnega referenčnega pogovora z vprašanji, ki jih knjižničarji navadno postavljajo uporabniku, se je ob delu
v zvezi s šahovsko tematiko porodila ideja o izvedbi referenčnega pogovora na alternativni način, s šahovsko
partijo. Slednja nam glede na specifičnost tematike pogosto lažje pokaže dejanske uporabnikove potrebe glede
šahovske literature, ki jo uporabnik potrebuje za svoj nadaljnji razvoj.
Hari, A. (2022). Digitalne in digitalizirane vsebine za uporabnike s posebnimi potrebami. Knjižničarske novice
(maj 2022). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1630/pokazi
Izvleček: Knjižnice so že od nekdaj tiste, ki gradijo svoje zbirke, skrbijo za njihovo ohranjanje kot tudi
posredovanje svojim uporabnikom. V sodobnem času knjižnice še vedno ohranjajo to vlogo, a se hkrati tudi
spreminjajo ter zavzemajo nove naloge in položaj v družbi. Glede na vrsto knjižnice so le-te lahko informacijski
centri, družabni prostori, knjižničarji pa vedno bolj postajajo izobraževalci in podajalci znanja, organizatorji
dogodkov, razstav, animatorji, založniki ter poskušajo vključevati nove informacijske in komunikacijske
tehnologije, s čimer sledijo toku razvoja in s tem v svoje delovanje lažje vključujejo svoje uporabnike.
Kovič, P. (2022). Knjižnica kot inkluzivni prostor: danski čut za sočloveka, odprtost in disciplina. Knjižničarske
novice (maj 2022). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1649/pokazi
Izvleček: V letu 2019 se je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto odločila, da sodeluje v programu Erasmus+ s
projektom Inkluzivna kultura: pot do knjižnice kot univerzalnega prostora, v okviru katerega bomo izvedli tri
izobraževalne obiske pri sorodnih organizacijah v tujini, ki pri svojem delu uresničujejo univerzalno-inkluzivne
prakse. Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Sapač, I. (2022). Ob 80-letnici knjižne zbirke Male zlate knjige (Little Golden Books), moji spomini nanjo in
na druge zbirke. Knjižničarske novice (maj 2022). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1640/pokazi
Izvleček: Strokovni članek prikazuje nastanek knjižne zbirke za otroke Male zlate knjige, ki je pričela izhajati v
Združenih državah Amerike leta 1942 pri založbi Simon & Schuster. Letos mineva 80 let in knjižna zbirka še
vedno izhaja. V zbirki je leta 1942 izšla tudi ena najbolje prodajanih otroški knjig vseh časov v ZDA Psiček Poky.
Do leta 2001 je bilo prodanih že 15 milijonov izvodov te knjige. Sto knjig zbirke Male zlate knjige hrani v zasebni
družinski knjižnici avtorica članka, med njimi tudi navedeno uspešnico.
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 16. junija 2022. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.
Lepe pozdrave,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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