
 
1 

 

Novičnik DBL (št. 3, letn. V., 15. februar 2023) 
 

Razpis postopka volitev organov in delovnih teles DBL 
V letošnjem letu poteče štiriletni mandat predsednici društva, članom Izvršnega odbora, Nadzornega odbora 
in Častnega razsodišča, ki so bili izvoljeni na Volilnem Zboru članov 12. marca 2019. Na podlagi Pravil Društva 
bibliotekarjev Ljubljana z dne 19. 11. 2010 in Poslovnika o delu organov in delovnih teles Društva bibliotekarjev 
Ljubljana z dne 22. 11. 2022 objavljamo »Razpis kandidacijskega postopka za organe Društva bibliotekarjev 
Ljubljana za mandatno obdobje 2023–2027«. Vabljeni h kandidaturi! Več >> 

Plačilo članarine za 2023 
Če še niste obnovili članstva, vas ponovno vabimo k temu. Višina članarine za koledarsko leto 2023 znaša za 
zaposlene 25,00 EUR, za upokojene knjižnične delavce 16,00 EUR, za študente bibliotekarstva 16,00 EUR. 
Plačila članarine so oproščeni častni člani DBL in ZBDS, brezposelni iskalci zaposlitve (s potrdilom ZRSZ) z 
bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim izpitom, invalidne osebe (zaposlene v knjižnicah ali 
upokojeni knjižnični delavci) z dokazilom. Več informacij o včlanitvi >> 

Razpis za IFLA nagrado za zelene knjižnice 2023 
IFLA je na svoji  uradni strani objavila razpis za IFLA nagrado za zeleno knjižnico leta 2023. Nagrado podeljuje 
IFLA ENSULIB, sekcija za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice. Knjižnice, ki delujejo ekološko in trajnostno, se 
lahko potegujejo za nagrado v kategoriji »Najbolj zelena knjižnica«. Ekološki in trajnostni projekti knjižnic se 
lahko prijavijo v kategoriji »Najboljši projekt zelene knjižnice«. Rok za prijavo je 28. februar 2023. Zmagovalci 
bodo razglašeni na 88. svetovnem knjižničarskem in informacijskem kongresu IFLA 2023 v Rotterdamu na 
Nizozemskem.  Več >> 

Branju prijazna občina 2023 
Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije občine 
ponovno vabijo k prijavi na natečaj, na katerem se bodo potegovale za naziv Branju prijazna občina. Javni 
natečaj bo potekal med 8. februarjem in 30. septembrom 2023, naziv Branju prijazna občina pa bo podeljen 
1. decembra 2023 v okviru dogodkov za Ta veseli dan kulture. 

Razpis za štipendijo Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
Študenti doktorskega študija bibliotekarstva vabljeni, da se do 31. maja 2023 prijavite na razpis za štipendije 
Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana. Več >> 

Mesec ljubiteljev knjižnic 
Februar je mesec ljubiteljev knjižnic. Namenjen je vsem knjižnicam ter prepoznavanju njihove vrednosti za 
dobrobit uporabnikov in celotne družbe. Zahvaljujoč različnim družbenim omrežjem lahko vsak sodeluje pri 
širjenju ljubezni do knjižnic in knjižničnih storitev. Več >> 

Naročilo monografije Narodna in univerzitetna knjižnica 
Monografija je izvrstno delo dr. Damjana Prelovška, mednarodno priznanega raziskovalca in avtorja številnih 
monografij, znanstvenih člankov in drugih prispevkov o Plečnikovem življenju in delu. Nova monografija o 
stavbi Narodne in univerzitetne knjižnice strokovnemu in širšemu občinstvu prinaša izčrpno študijo o enem 
najpomembnejših arhitekturnih spomenikov v Sloveniji, obenem pa predstavlja spodbudo in temeljno 
izhodišče za nadaljnje raziskave (iz predgovora urednikov). Naročilo >> 

Posvetovanje Družinska pismenost = modra popotnica za življenje; 29. 3. 2023, Mestna knjižnica Kranj 
V Mestni knjižnici Kranj bodo 29. marca 2023 organizirali posvet Družinska pismenost = modra popotnica za 
življenje. Na posvetovanju želijo odpreti razpravo o položaju družinske pismenosti v Sloveniji in raziskati, 
kakšne dejavnosti za družine se že izvajajo, pa tudi, kako se tematike lotevajo na Nizozemskem. Obdelali bodo 
tudi primere dobre prakse. 

https://dbl.si/razpis-kandidacijskega-postopka-za-organe-drustva-bibliotekarjev-ljubljana-za-mandatno-obdobje-2023-2027/
https://dbl.si/kako-se-vclanim/
https://www.knjiznice.si/2023/01/19/razpis-za-ifla-nagrado-za-zelene-knjiznice-2023/
https://www.knjiznice.si/zdruzenje-splosnih-knjiznic/razpisi-in-natecaji-zsk/
https://www.zbds-zveza.si/wp-content/uploads/nagrade/Hartman_2023.pdf
https://ebookfriendly.com/library-lovers-month-celebrate/
https://www.nuk.uni-lj.si/node/776
https://www.knjiznice.si/dogodki/posvetovanje-druzinska-pismenost-modra-popotnica-za-zivljenje/
https://www.knjiznice.si/dogodki/posvetovanje-druzinska-pismenost-modra-popotnica-za-zivljenje/
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Univerza Sigmunda Freuda, Ljubljana – honorarno delo 
Na Univerzi Sigmunda Freuda, podružnica Ljubljana, iščejo bibliotekarja, ki bi v Cobiss vnašal diplome, 
magistrske naloge ipd. Delo je honorarno. Več informacij na 01 425 44 21 ali na e-naslovu. 

Izbrane novice in poročila s portala Knjižničarske novice: 
– Preservation of Digital Heritage in the data space, 
– Umetna inteligenca v knjižnici, 
– BiblioAsia, 
– Potujoče novice, 
– Poslovni načrt Europeana Foundation 2023, 
– Prosti delovni mesti.  
 

Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva 
Obveščamo vas o novih znanstvenih in strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje. 
 
Marinšek, P. (2023). Izobraževalne potrebe slovenskih knjižničarjev: rezultati raziskave. Knjižničarske 
Novice. https://knjiznicarske-novice.si/novica/2276/pokazi 
Izvleček: Narodna in univerzitetna knjižnica že desetletja izvaja različne oblike permanentnega strokovnega 
izobraževanje za knjižničarje. Potrebe po izobraževanju se spreminjajo in v NUK/Oddelku za izobraževanje, 
razvoj in svetovanje se trudimo slediti povpraševanju in knjižničarjem ponuditi izobraževanja za različna 
področja dela. S tem namenom smo v letu 2021 izvedli raziskavo o izobraževalnih potrebah slovenskih 
knjižničarjev. Rezultate raziskave in glavne ugotovitve predstavljamo v prispevku. 
 

Marinšek, P. (2023). Svetovalne potrebe slovenskih knjižničarjev: rezultati raziskave. Knjižničarske Novice. 
https://knjiznicarske-novice.si/novica/2284/pokazi 
Izvleček: Ena od nalog Narodne in univerzitetna knjižnice je svetovalno delo na področju knjižničarstva. V 
začetku leta 2020 je v knjižnici to dejavnost začel izvajati Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje ter 
kmalu za tem prenovil izvajanje svetovalne dejavnosti. Leta 2022 smo izvedli raziskavo med slovenskimi 
knjižničarji, s katero smo želeli ugotoviti, na katerih področjih strokovnega dela knjižničarji potrebujejo največ 
strokovne podpore oziroma svetovanja. V prispevku povzemamo rezultate te raziskave. 
 
Jurišević, S. (2023). Starejši uporabniki Knjižnice Domžale: dejavnosti in storitve  
(p. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (66 ))). Knjižnica; Issuu [distributer]. 
https://issuu.com/knjiznicadomzale/docs/starejsi_uporabniki_knjiznice_domzale 
Izvleček (zaključek): Prebivalce na širšem območju Domžal je treba informirati o možnostih, ki jih za večjo 
kakovost življenja v starosti nudi splošna knjižnica, pritegniti bi morali zlasti manj izobražene starejše, 
predvsem pa stremeti, da bi bil delež starejših uporabnikov večji. Zaposleni bi se morali ustrezno izobraziti in 
si pridobiti znanja o staranju in starosti, kajti le tako bodo prepoznali njihove potrebe.  Starejšim se je potrebno 
približati na primeren način, ne vedno s sodobnimi tehnološkimi pristopi. Hkrati pa bi bilo potrebno še več 
energije nameniti prav informacijskemu opismenjevanju starejših. Knjižnica Domžale si prizadeva s svojim 
gradivom, strokovnim kadrom, storitvami in z dejavnostmi pomembno prispevati h kvaliteti življenja v starosti.   
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 1. marca 2023. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.    
 
Lepe pozdrave, 
 

 

mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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