Novičnik DBL (št. 11, letn. IV., 5. julij 2022)
24. seja Izvršnega odbora DBL v mandatnem obdobju 2019–2023
14. 6. 2022 ob 15.30 je v sejni sobi MKL (Slovenska cesta 47) potekala 24. seja Izvršnega odbora DBL v
mandatnem obdobju 2019–2023.
L. Borovnjak je kot vodja delovne skupine predstavila predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu
organov in delovnih teles DBL. Skladno s predlogom sprememb Poslovnika in pri ugotavljanju in imenovanju
delegatov na občnih zborih ZBDS je delovna skupina podala tudi predlog za spremembe 35. in 36. člena Statuta
ZBDS.
Sledila so kratka poročila o preteklih aktivnostih (poročala A. Zdravje): Ogled Knjižnice Polje, 1. Občni zbor
ZBDS v mandatnem obdobju 2021–2025, Tečaj Angleščina za bibliotekarje, Popoldan z DBL: »Oblikovanje in
vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti« in »Predstavitev spletne učilnice NUK: Medijska
pismenost«, spletna stran. Udeleženci seje so se pogovarjali o promocijskem gradivu DBL.
Načrtovane prihodnje aktivnosti v letu 2022: Popoldan z DBL (17. 10.), Jesensko strokovno srečanje (12. ali 19.
11.), Natečaj in nagrade Kalanovega sklada, Razpis za podelitev Čopovih nagrad za leto 2022, Razpis za
podelitev Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin v letu 2022, Mednarodno sodelovanje (Zagreb)
Delovna skupina za pregled Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev
Upravni odbor ZBDS je na svoji 6. seji imenoval člane Delovne skupine za pregled Etičnega kodeksa slovenskih
knjižničarjev. Prvič so se sestali 23. junija 2022 ter dorekli aktivnosti skupine in njihov časovni potek. K
sodelovanju bodo povabili vso strokovno javnost, zato se vam že vnaprej zahvaljujemo za vaše sodelovanje in
razmislek na to temo. Več >>
Nova številka revije Knjižnica, letn. 65, št. 1-2.
Na spletni strani je objavljena nova številka revije Knjižnica, letn. 65, št. 1-2.V njej lahko preberete:
- Špela Kuhar in Tanja Merčun: Ustvarjalnice v splošnih knjižnicah
- Tanja Petrič Turk in Polona Vilar: Pregled storitev slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne
uporabnike
- Eva Kodrič-Dačić: Učbeniški skladi: 2015-2020
- Metka Planko: Generacija Z in bralne navade
- Nina Jamar: Standardi in zakonski predpisi za pripravo publikacij
- Lea Felicijan: Uresničevanje knjižničnih vlog v splošni knjižnici
- Tjaša Pavletič Lacko in Špela Zupanc: Slovenske bibliografije v letu 2019
- Razpis za podelitev Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin v letu 2022
IFLA Newsletter, let. 2, št. 6: Get ready for #WLIC2022
Tokratni Newsletter IFLA vabi na 87. svetovni knjižnični in informacijski kongres IFLA (WLIC), ki bo potekal od
26. do 29. julija 2022 v Dublinu na Irskem. Več na portalu Knjižničarske novice >>
Ste že prebrali? Poročila na portalu Knjižničarske novice
Na portalu Knjižničarske novice je bilo v juniju objavljenih nekaj poročil s konferenc in srečanj:
- Mednarodno srečanje: Vloga knjižnic v lokalnem okolju (7. 6. 2022, Kranj),
- Srečanje Društva bibliotekarjev pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope (SEALL) (9. 6. 2022, Neum),
- Mednarodno srečanje LIBER Journées o odprti znanosti (18.–20.5. 2022, Budimpešta),
- Novosti v knjižničarstvu (10. 6. 2022, Ljubljana),
- Dan specialnih knjižnic: Digitalna, medijska in informacijska pismenost v specialnih knjižnicah (26. 5. 2022,
Ljubljana)
- 14th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2022) (24.–27. 5.
2022, Atene).
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Podelitev nagrad Kalanovega sklada za leto 2021
V petek 17. junija 2022 je potekala podelitev nagrad Kalanovega sklada za leto 2021. Foto utrinke si poglejte
na spletni strani ZBDS >>
Ste že prebrali? 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 >>
Ste že prebrali? »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 >>
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.
Filozofska fakulteta UL, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/338/651/7470-1
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.
Žugič, A. (2022). Dotok kontinuiranih virov v letu 2021. Knjižničarske novice (junij 2022).
https://knjiznicarske-novice.si/novica/1739/pokazi
Izvleček: V članku so predstavljeni podatki o prejemu obveznega izvoda kontinuiranih virov v letu 2021 v
Narodni in univerzitetni knjižnici (v nadaljevanju NUK), Univerzitetni knjižnici Maribor (v nadaljevanju UKM) in
tudi po vseh osrednjih območnih knjižnicah (v nadaljevanju OOK) ter v obeh zamejskih knjižnicah, v Trstu in
Celovcu, v kateri distribuiramo obvezni izvod. Podatki so obravnavani po četrtletjih in tudi na letni ravni.
Podatki, ki se bodo obdelovali, so razdeljeni tako, da bosta NUK in UKM prikazana skupaj, OOK-ji in zamejski
knjižnici pa skupaj.
Brulc, H. (2022). Knjižnica kot inkluzivni prostor: prostovoljstvo in sodelovanje bogati nizozemske knjižnice.
Knjižničarske novice (junij 2022). https://knjiznicarske-novice.si/novica/1759/pokazi
Izvleček: V okviru programa mobilnosti smo obiskali 5 knjižnic na Nizozemskem in partnersko organizacijo
Stichting Rijnbrink, ki skrbi za podporo splošnim knjižnicam v regijah Gelderland in Overijssel. Vse knjižnice
izvajajo programme in projekte s področja inkluzivnosti, še posebej se posvečajo priseljencem, starejšim in
slabo pismenim.
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili konec avgusta. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.
Lepe pozdrave,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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