
Novičnik DBL – št. 5, 30. september 2019 
 
Spoštovane članice in člani DBL, posredujemo vam vabilo na enodnevno strokovno ekskurzijo v 
Trbovlje ter ostala obvestila. 
 

Strokovna ekskurzija DBL: sobota, 19. 10. 2019, Trbovlje 
Društvo bibliotekarjev Ljubljana v soboto, 19. 10. 2019, organizira strokovno ekskurzijo v Trbovlje. 
Obiskali bomo Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje, 4. DRITL - Virtualni muzej rudarstva ter Rudarsko 
stanovanje na Njivi. Druženje bomo zaključili s kosilom na klasičen knapovski način. 
Odhod iz Ljubljane: okrog 7.30. Predviden prihod nazaj v Ljubljano: ob 15.30. 
Vabljene, vabljeni, da se nam pridružite! Prijave so že v teku >> 
 

Strokovno srečanje »Uporabniki in knjižničarke – Kaj pa knjižničarji?, sobota, 16. 11. 2019, 
Velenje 

Društvo bibliotekarjev Ljubljana v sodelovanju z Društvom bibliotekarjev Celje in Društvom 
bibliotekarjev Maribor soorganizira strokovno srečanje »Uporabniki in knjižničarke – Kaj pa 
knjižničarji?« Strokovno srečanje bo potekalo v Knjižnici Velenje v soboto, 16. novembra 2019. 
Program in več informacij bomo v kratkem objavili na naši spletni strani. Prijave bodo mogoče od 
sredine oktobra dalje. 
 

12. 9. 2019 je potekala 3. seja IO DBL, naslednja seja bo 10. 10. 2019 ob 15:30 v MKL KOŽ 
Na 3. seji IO DBL smo se dogovorili, da bomo Novičnik DBL, ki je med člani dobro sprejet, odslej 
objavljali tudi na naši spletni strani ter na Facebook-u. Dogovarjali smo se o organizaciji treh 
strokovnih srečanj, ki bodo potekala 19. 10. (Trbovlje), 16. 11. (Velenje) in 20. 12. (obisk članov 
zagrebškega društva bibliotekarjev). Izpostavili smo tudi problematiko politike objavljanja slovenskih 
knjižničarskih revij. 4. seja IO DBL bo potekala 10. 10. 2019 ob 15.30 v 3. nadstropju, zadaj v dvorani 
KOŽ, MKL (Ljubljana, Kersnikova 2). Na seje ste vabljeni/e tudi vsi/e člani/ice, ki želite aktivno 
sodelovati pri delovanju društva. 
 

Vabljeni k oddaji predlogov za program (načrt) dela DBL za leto 2020 
Pripravlja se program (načrt) dela DBL za leto 2020. Vsi člani imate možnost, da oddate svoje 
predloge na društveni e-mail info@dbl-drustvo.si ali mag. Ani Zdravje najkasneje do 20. 12. 2019.  
Dobrodošlo je, da pri predlogu definirate, kako bi k njegovi uresničitvi pripomogli tudi sami, torej, 
da se predlagatelji aktivno vključite v delovanje društva. 
 
25. – 27. 9. 2019 je potekal Kongres ZBDS: Knjižnice - obvladovalke podatkov? 

Fotografije s Kongresa ZBDS si lahko ogledate tukaj (foto: Darko Majcenović). 
Najvišji strokovni naziv v knjižničarski stroki (bibliotekarska višja svetnica), sta prejeli dr. Ema Dornik 
in doc. dr. Cvetka Teja Koler Povh. Nagrajenki Kalanovega sklada za leto 2019 sta dr. Petruša Miholič 
in prof. dr. Polona Vilar. Želimo jim iskrene čestitke za uspešno delo in predanost stroki! 
 

Knjižničarske novice odslej tudi na Youtube in Facebook-u 
Najnovejše novice s področja knjižničarstva odslej lahko spremljamo preko Youtube kanala in 
Facebook strani Knjižničarskih novic. 
 
Lep pozdrav, 

 

http://www.kts-trbovlje.si/
http://4dritl.si/vmr/
http://zasavski-muzej-trbovlje.si/index.php/stalne-razstave/rudarsko-stanovanje-na-njivi
http://zasavski-muzej-trbovlje.si/index.php/stalne-razstave/rudarsko-stanovanje-na-njivi
https://www.dbl-drustvo.si/strokovna-ekskurzija-dbl-sobota-19-10-2019-trbovlje/
https://www.dbl-drustvo.si/nacrti/
https://www.facebook.com/groups/380768675766/
mailto:info@dbl-drustvo.si
https://bit.ly/2mYBQvv
https://www.youtube.com/channel/UCl66knF0wNlwKGGYts-o8UA/featured
https://www.facebook.com/groups/2363123357135487/

