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Novičnik DBL (št. 4, letn. V., 28. februar 2023) 
 

Razpis postopka volitev organov in delovnih teles DBL – danes je zadnji dan za oddajo izpolnjenega obrazca 
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 >> 

Zbor članov DBL 
Vabljeni na Zbor članov DBL, ki bo v torek, 14. marca 2023, ob 15.30, v Knjižnici Bežigrad. Na Zboru članov 
bomo volili člane organov DBL in predsednika društva. Več >> 

Plačilo članarine in nalepke DBL 
Vsi, ki tega še niste storili, ponovno vabljeni k plačilu članarine za leto 2023.  Članom, ki so članarino poravnali 
do 15. 2., ali pa jim je bila ta priznana, so bile nalepke že poslane. Da ne bi prihajalo do neljubih poškodb 
nalepke, svetujemo, da na članski izkaznici nalepko dodatno prelepite z lepilnim trakom. 

Najava Posvetovanja sekcij ZBDS 2023 
ZBDS najavlja Posvetovanje sekcij ZBDS, ki bo od 20. do 22. septembra 2023 v  Mariboru in na spletu. Naslov 
posvetovanja je Proaktivno delovanje knjižnic (2): uspehi, izkušnje in dileme v praksi.  Podrobnejše informacije 
najdete na strani ZBDS. Več >> 

Prevod Smernic IFLE za knjižnične storitve za mladostnike 
V slovenščino je preveden dokument IFLE »Smernice za knjižnične storitve za mladostnike«, ki mednarodni 
skupnosti nudi okvir za razvoj storitev za mladostnike v knjižnicah. Državam daje teoretične temelje, na podlagi 
katerih lahko knjižnice razvijajo svoje storitve. Povezava >> 

IFLA nagrada 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. Rok za prijavo je podaljšan do 14. marca. 
Zmagovalci bodo razglašeni na 88. svetovnem knjižničarskem in informacijskem kongresu IFLA 2023 v 
Rotterdamu na Nizozemskem. Več >> 

Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2023 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije tudi letos pripravlja dejavnosti v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine. Letošnja tema je Redka in dragocena znanja, spretnosti in 
poklici. V okviru priprav vabijo vse zainteresirane na regionalna srečanja, brezplačen poldnevni izobraževalni 
program, ki je namenjen seznanjanju z letošnjo temo. Več >> 

Skriti kotički Univerzitetne knjižnice Maribor – Odkrivamo Maribor 
Univerzitetna knjižnica Maribor, to je osrednja knjižnica mariborske Univerze, zbira in ohranja edinstvene 
zapise človeške misli in ustvarjalnosti. V oddaji Odkrivamo Maribor so tokrat pokukali v njene skrite kotičke, ki 
jih ne obiskujemo ravno vsak dan – v Glazerjevo in Maistrovo knjižnico, v Avstrijsko čitalnico in v Švicarski 
kotiček, ogledali pa so si še zbirko modelov človeških organov in govorili tudi o dostopanju do elektronskih 
revij in drugih e-virov. Avtor: Tamara Zupanič Čučnik. Vabljeni k poslušanju.  

Izbrane novice in poročila s portala Knjižničarske novice: 
– Usposabljanje o digitalni dostopnosti, 
– Razširjen dostop do KLG Online, 
– Prenova etičnega kodeksa, 
– Poročilo o trendih IFLA 2022, 

https://dbl.si/razpis-kandidacijskega-postopka-za-organe-drustva-bibliotekarjev-ljubljana-za-mandatno-obdobje-2023-2027/
https://dbl.si/zbor-clanov-torek-14-marec-2023-ob-15-30-knjiznica-bezigrad/
https://www.zbds-zveza.si/posvetovanje-sekcij-zbds-2023/
http://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2025/1/Guidelines%20for%20Library%20Services%20for%20Young%20Adults-sl.pdf
https://www.mklj.si/novice/ifla-nagrada-za-zelene-knjiznice-2023/
https://www.knjiznice.si/2023/02/16/najava-dogodkov-dnevi-evropske-kulturne-dediscine-in-teden-kulturne-dediscine-2023/
https://365.rtvslo.si/arhiv/odkrivamo-maribor/174937261
https://knjiznicarske-novice.si/usposabljanje-o-digitalni-dostopnosti-wcag/
https://knjiznicarske-novice.si/razsirjen-dostop-do-klg-online/
https://knjiznicarske-novice.si/prenova-eticnega-kodeksa-slovenskih-knjiznicarjev/
https://knjiznicarske-novice.si/porocilo-o-trendih-ifla-2022/
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– Elementi umetne inteligence, 
– Prosta delovna mesta.  
 

Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in založništva 
Obveščamo vas o novih znanstvenih in strokovnih objavah, ki vam jih priporočamo v branje. 
 
Felicijan, L. (2023). Povezovalna vloga knjižnice pri procesu vključevanja oseb s posebnimi potrebami v 
lokalno skupnost. Knjižničarske Novice. https://knjiznicarske-novice.si/povezovalna-vloga-knjiznice-pri-
procesu-vkljucevanja-oseb-s-posebnimi-potrebami-v-lokalno-skupnost/ 
 
Izvleček: Prispevek opozarja na človekove pravice oseb s posebnimi potrebami. Pravice se najprej uresničujejo 
lokalno. Inkluzivno skupnost lahko gradijo le informirani in v družbo aktivno vključeni ljudje, ki jim je 
omogočena kakovostna ponudba organizacij tudi za ranljive skupine prebivalcev. Prispevek prikazuje pomen 
splošne knjižnice pri vključevanju prebivalcev lokalne skupnosti v družbeno življenje; osredotoča se na 
informiranje, organiziranje, spodbujanje in izvajanje dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami. V središču 
prispevka so prireditvene dejavnosti in ukrepi krajevne knjižnice v Preboldu kot sodelovanje z invalidskimi 
organizacijami. Poudarjeno je uresničevanje knjižnične vloge vključevanja v družbo v sorazmerju s preboldskim 
projektom Občina po meri invalidov. Knjižnica kot družbeni deležnik mora znati uresničevati želje in pravice 
ranljivih skupin uporabnikov glede na njihove potrebe. 
 
Pur, S. (2023). Deset let biblioterapevtske dejavnosti v Osrednji knjižnici Celje. Knjižničarske Novice. 
https://knjiznicarske-novice.si/deset-let-biblioterapevtske-dejavnosti-v-osrednji-knjiznici-celje/ 
 
Zaključek: Dobrih deset let uspešnega izvajanja biblioterapevtskega programa Bralno-pogovorne urice je za 
nami. Trenutno program uspešno izvajamo s šestimi skupinami uporabnikov na različnih lokacijah, in sicer v 
ŠENT-u, Domu Lipa Štore, Domu ob Savinji, Društvu DREN (Večgeneracijski center SOCIO), Zimzelenu Žalec in 
v knjižnici. Izkazalo se je, da je takšna aktivnost knjižnice v našem okolju zelo potrebna in da gre za uspešen 
program, ki ga izvajamo skladno s poslanstvom splošnih knjižnic. Tematika oziroma izbor knjig, ki jih 
obravnavamo na srečanjih, je zelo raznolika – od resničnih, življenjskih zgodb, ki so se med uporabniki vseh 
šestih skupin izkazale za zelo priljubljene, do knjig z lahkotnejšo vsebino za dušo in tistih, ob katerih se lahko 
nasmejimo. Od začetka izvajanja programa smo si prizadevali sproti pridobivati povratne informacije o 
zadovoljstvu, izkušnjah in željah sodelujočih uporabnikov skupin in strokovnih delavcev v zavodih in društvih. 
Na podlagi zbranih odzivov, dodatnega usposabljanja z udeležbo na izobraževanjih in s partnerskim 
sodelovanjem se je koncept izvajanja biblioterapevtske dejavnosti razvijal vse do danes. O izvajanju 
biblioterapevtskih dejavnostih letno poročamo tudi v internih časopisih sodelujočih organizacij. Pozitivni učinki 
izvajanja programa se kažejo v zelo dobrem sodelovanju s partnerskimi organizacijami, kar se odraža v veliki 
udeležbi zadovoljnih uporabnikov, saj se uric udeleži v povprečju 10 uporabnikov na srečanje, in interesu za 
nadaljnje sodelovanje. Glede na starostno strukturo je sestava skupin zelo raznolika, od mladih pa do 
upokojencev. Cilji za prihodnje so, da nadaljujemo z dejavnostjo v takšni obliki in jo nadalje razvijamo, širimo 
in ustvarjamo nove partnerske vezi ter gojimo dobre medinstitucionalne odnose tudi v naslednjih desetletjih. 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili okrog 15. marca 2023. Predloge novic pošljite na 
info@dbl.si.    
 
Lepe pozdrave, 
 

 

mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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