Novičnik DBL (št. 15, letn. IV., 27. oktober 2022)
Strokovna ekskurzija v Krško, 19. 11. 2022
Društvo bibliotekarjev Ljubljana organizira v soboto, 19. novembra 2022
strokovno ekskurzijo v Krško. Ogledali si bomo prenovljeno Valvasorjevo
knjižnico Krško in znamenitosti Krškega. Kotizacija za člane DBL je 15 EUR in
vključuje strokovni program, kosilo (brez pijače) in prevoz. Člani kotizacijo
poravnajo do 14. 11. 2022 na račun DBL. Program in več info >>
(Foto: FB Valvasorjeva knjižnica Krško)
Hibridni dogodek: Odprta znanost 2022 – z odprtostjo do boljših raziskav, 27. 10. 2022, Ljubljana
Po dveh virtualnih izvedbah se Mlada akademija vrača k organizaciji prireditve Odprta znanost v živo oziroma
v hibridni obliki. Prireditev bo potekala v četrtek, 27. oktobra 2022, od 13. do 18. ure v Veliki dvorani MIZŠ
pod geslom »z večjo odprtostjo do boljših raziskav«. Za temo so namreč izbrali vprašanje, kako je odprta
znanost povezana s kakovostjo raziskav oziroma raziskovalnega dela in njenim vrednotenjem. Program >>
Vabljeni na mednarodno strokovno srečanje Knjižnica – igrišče znanja in zabave, 10. 11. 2022
Po enoletnem premoru se vrača strokovno posvetovanje Knjižnica – igrišče znanja in zabave, ki ga v
sodelovanju organizirata Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića iz Karlovca in Knjižnica Mirana Jarca Novo
mesto. Dogodek bo potekal v četrtek, 10. novembra 2022, od 9.00 dalje na videokonferenčni platformi ZOOM.
Tema letošnjega mednarodnega strokovnega srečanja je Knjižnica – odsev inkluzivne družbe. Program >>
SeM@FoRjev utrip: Medijska pismenost je kompetenca, 10. 11. 2022
Posvetovanje, ki ga organizira Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS, z naslovom SeM@FoRjev utrip:
Medijska pismenost je kompetenca, bo potekalo v četrtek, 10. novembra 2022, v spletnem okolju. Kotizacije
ni, registracija je obvezna. Program in prijava >>
Da branje ne postane španska vas, 12. 11. 2022, Medvode
Celodnevno izobraževanje mentorjev branja Da branje ne postane španska vas poteka enkrat letno in
udeleženci v uvodu spoznajo teoretski okvir strategij motiviranja za branje ter ga znajo razmejiti od dejavnosti,
povezane s knjigo, ki niso motiviranje za branje. Letos bo izobraževanje potekalo v soboto, 12. novembra 2022,
na Osnovni šoli Medvode. Program >>
Napovedujemo: Izredni Zbor članov DBL, v torek, 22. 11. 2022, ob 16.00, Knjižnica Bežigrad
Izredni Občni zbor DBL bo v torek, 22. novembra 2022, ob 16.00 v Knjižnici Bežigrad, kjer bomo sprejeli predlog
Poslovnika DBL. Več informacij sledi.
Izbrane novice in poročila s portala Knjižničarske novice:
– IFLA Newsletter,
– Poročilo s Kongresa ZBDS,
– Knjižničarjev spletni profil,
– Poročilo s konference Dan odprte znanosti
– Novo vodstvo Sekcije šolskih knjižničark in knjižničarjev,
– Mesec hrvaške knjige 2022,
– Projekt TECH.LIBRARY in posvetovanje Brez ovir (Faenza, Italija).
Napovedujemo: Subvencionirani spletni tečaj angleščine za člane DBL – prijave v prvi polovici novembra
Subvencionirani 30 urni tečaj angleščine za bibliotekarje, za člane DBL, bi potekal enkrat tedensko eno uro, v
popoldanskih ali večernih urah preko Zoom-a. Cena tečaja bi bila okoli 120 eur, od tega bo približno polovico
zneska svojim članom subvencioniral DBL. Tečaj bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 15 udeležencev.
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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.
Rivo, K. (2022). Uporaba mobilnih naprav za branje e-gradiv med študenti Univerze v Ljubljani : doktorska
disertacija. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141978
Izvleček: V doktorskem delu smo raziskovali uporabo mobilnih naprav za branje študijskih e-gradiv (e-knjige,
e-članki) med študenti Univerze v Ljubljani in dejavnike, ki vplivajo na uporabo / neuporabo. Z raziskavo smo
podali globlji vpogled v vedenje študentov Univerze v Ljubljani pri uporabi mobilnih naprav v študijske namene,
še posebej za branje e-gradiv (e-knjig, e-člankov), ki še ni bilo raziskano. Poznavanje njihovega načina iskanja
informacij na mobilnih napravah, odnosa do uporabe mobilnih naprav za branje e-gradiv in dejavnikov, ki
vplivajo na uporabo/neuporabo, je lahko izhodišče za načrtovanje mobilnih storitev v visokošolskih knjižnicah.
Z raziskavo smo želeli pridobiti odgovore o obsegu uporabe mobilnih naprav med študenti UL, ali jih
uporabljajo tudi za študijske namene in v okviru tega katere aktivnosti in ali uporabljajo mobilne naprave tudi
za branje e-gradiv. Ker je branje povezano z iskanjem e-gradiv, pri čemer je pomembna tudi vloga visokošolskih
knjižnic, nas je zanimalo, ali študenti UL dostopajo na mobilnih napravah tudi do knjižničnih storitev.
Vidmar, L. (2022). Knjižnice na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Jezik in slovstvo, 67(1/2), 253-281.
https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.253-281
Izvleček: Razprava obravnava knjižnice na Slovenskem med koncem 15. in začetkom 19. stoletja, in sicer po
glavnih tipih (cerkvene, zasebne in javne knjižnice) in podtipih (npr. knjižnice beraških redov, grajske in
plemiške knjižnice, javne znanstvene knjižnice). Prikazani so razvoj, velikost, notranja ureditev, jezikovna
sestava, uporabniki, pomen in ohranjenost najpomembnejših knjižnic.
Žunkovič, I. (2022). Vojna v literaturi : doživljanje vojne pri literarnem branju. Primerjalna književnost, 45(2),
117-130. https://doi.org/10.3986/pkn.v45.i2.07
Izvleček: Raziskovanje literarnih reprezentacij vojne in drugih možnih zvez med literaturo in vojno je eno od
najaktualnejših področij raziskovanja literature. K temu lahko pomemben delež doprinese tudi kognitivna
literarna veda druge generacije, ki se ukvarja z raziskovanjem literarnega branja upoštevajoč nevrobiologijo
branja ter utelešenost doživljajskih procesov med branjem. V članku prek eksplikacije teorije in analize primera
Černobilska molitev nobelovke Svetlane Aleksijevič raziskujem, kakšen poseben učinek lahko ima branje
literature v primerjavi z branjem zgodovinske ali neliterarne dokumentarne proze. Posebej se osredotočam na
eno od uvodnih pričevanj zbirke, ki jo pripoveduje Ljudmila Ignatenko.
POMEMBNO: V anketi vas prosimo, da nam sporočite, ali še želite prejemati tiskano revijo
Knjižnica.

Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 21. novembra. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.

Lepe pozdrave,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo
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