Novičnik DBL (št. 9, letn. IV., 12. maj 2022)
23. seja Izvršnega odbora Društva bibliotekarjev Ljubljana (IO DBL)
19. 4. 2022 je potekala 23. seja IO DBL. Predsednica DBL, mag. Ana Zdravje, je poročala o preteklih aktivnostih:
Zbor članov; priprava in oddaja poročila društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, na
Ministrstvo za kulturo; priprava in oddaja poslovnega poročila, bilance uspeha in izkaza poslovnega izida, na
AJPES in FURS, aktualno v ZBDS, Popoldan z DBL (11. 4.), novosti na spletni strani DBL (Novičniki, priprava
angleške različice spletne strani). Člani IO so načrtovali prihodnje aktivnosti v letu 2022: ogled Knjižnice Polje;
sestanek delovne skupine in pregled Poslovnika; Popoldan z DBL: 9. 5. in 6. 6.; promocijsko gradivo DBL.
Naslednja seja bo v juniju 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.
Dan specialnih knjižnic »Digitalna, medijska in informacijska pismenost v spec. knjižnicah«, 26. 5. 2022
Tudi letos IO Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS organizira Dan specialnih knjižnic, ki bo potekal 26. maja
2022 pod naslovom »Digitalna, medijska in informacijska pismenost v specialnih knjižnicah«. Letos bo srečanje
potekalo v živo v dvorani Slovenskega etnografskega muzeja (Metelkova 2, Ljubljana). Več o programu in
predavateljih si lahko preberete na povezavi. Prijave so obvezne. Vabljeni!
21. posvetovanje potujočih knjižnic in srečanje bibliobusov, 13.–14. 5. 2022, Murska Sobota, Beltinci
Sekcija za potujoče knjižnice pri ZBDS ter Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota vabita na 21.
strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in srečanje bibliobusov, ki bo 13.–14. 5. 2022. Več info. >>
CTK vabi: Ljubiteljska znanost za zdravje v mestnem okolju – izkušnje projekta CitieS-Health
CTK vabi 12. 5. 2022 ob 10.00 na predavanje »Ljubiteljska znanost za zdravje v mestnem okolju – izkušnje
projekta CitieS-Health«. Prestavili bodo rezultati in izkušnje, pridobljene pri izvajanju dejavnosti ljubiteljske
znanosti (CS) s področja okoljske epidemiologije. Prijavite se na spletni povezavi >>
IZUM vabi: V knjižnico kar prek aplikacije
IZUM vabi na webinar preko ZOOM-a »V knjižnico kar prek aplikacije«, ki bo 18. 5. 2022, 17.00–18.30.
Spoznali boste, kaj omogoča spletna aplikacija COBISS+.
MKL vabi: Nova frekvenca, 100 let jazza na Slovenskem
MKL vabi 16. 5. 2022 na peti dogodek šeste sezone cikla večerov Nova frekvenca, na katerem se bo
muzikologinja Nina Novak pogovarjala z jazzistom Borutom Bučarjem, kateri se bo ozrl na različna glasbena
obdobja v zgodovini slovenskega jazza ter svoje začetke primerjal z začetki mlajših glasbenikov. Vabilo >>
Kongres ZBDS 2022: Proaktivno delovanje knjižnic, 21.–23. 9. 2022, Zoom
Kongres, ki bo potekal v spletnem okolju 21.–23. 9. 2022, bodo zaokrožila štiri vsebinska področja: vpetost
knjižnic v okolje in njihova (ne)samoumevnost; knjižnice, demokracija in aktivno državljanstvo; knjižnice in
digitalna preobrazba družbe in spremembe medijske krajine. Več info. v nadaljnjih vabilih ter tukaj >>
Fotogalerija: Strokovni obisk DBL: Ogled knjižnice Polje
Fotografije so objavljene na http://dbl.si/fotogalerija/. Če ima še kdo fotografije, ki bi jih lahko objavili, vas
vabimo, da nam jih pošljete na info@dbl.si in z veseljem jih objavimo!
Gradivo: Popoldan z DBL: »Oblikovanje in vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti«
PPT prestavitev z drugega Popoldneva z DBL je objavljena na http://dbl.si/gradiva/.
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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:
Žunkovič, I. (2022). Zgodbe, ki nas pišejo: izmišljene zgodbe, kako jih beremo in kako nas spreminjajo (1.
izd.). Založba Univerze. https://doi.org/10.4312/9789617128253
Izvleček: Ljudje beremo zgodbe in izrekanja misli drugih ljudi ter tako vzpostavljamo stik z njimi. Kognitivna
literarna veda razume delovanje možganov kot mehanizem, skozi katerega in v katerem se dogaja branje kot
program, kot kognitivni proces, katerega smisel je dešifriranje pomena zapisanega besedila. V tej luči branje
zgodb pomeni stapljanje miselnih horizontov, resnično duhovno spoznavanje drugega, skozi katerega se tudi
sam bralec vzpostavlja kot oseba. A na nevrobiološki ravni delovanja možganov in telesa med branjem se
izkaže, da branje ni kognitivni proces, analogen računalniškemu programu dešifriranja znakov, temveč
tehnologija, ki je po eni strani ne le zgodovinsko odvisna od kulturnega konteksta, temveč tudi spremenljiva,
po drugi strani pa je pogojena skozi nevrobiološke doživljajske procese človeka kot bitja. Slednji so vselej vsaj
zaznavni, miselni, jezikovni, čustveni, afektivni, motorični in spominski. Že ta minimalistični opis v branje
vključenih kognitivnih procesov pokaže, da je za razumevanje branja kot tehnologije potreben
interdisciplinaren pristop, ki vključuje kognitivne modele, analize nevrobiologije in nevroloških funkcij v branje
vključenih možganskih predelov, pa tudi funkcionalnih zvez med značilnostmi besedil in psihološkimi učinki
branja.
Zaman, E. (2022). Bralna motivacija = temelj šolskega uspeha. Vzgoja, 24/1(93), 30–31.
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1C8J61PD
Izvleček: Motivacija za branje je tesno povezana z razvojem pismenosti. Za razvoj bralne motivacije so v
šolskem obdobju odločilni prvi razredi. Občutek pripadnosti ima pri otrokovem bralnem interesu pomembno
vlogo. Otroci, ki dobro in radi berejo, prihajajo iz družin, kjer domači radi berejo in jim nudijo bralne spodbude.
Uporaba napačnih motivacijskih vzvodov zmanjšuje notranjo motivacijo, ustvarjalnost in radovednost
učencev, namesto da bi krepila ta področja in veščine. Šolsko okolje zato postane zaviralec notranje motivacije
učenca, čeprav bi moralo biti spodbudno učno okolje.
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 31. maja 2022. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.
Lepe pozdrave,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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