
Novičnik DBL – št. 7, 30. oktober 2019 – “Uporabniki in knjižničarke – Kaj pa knjižničarji?” 
 
Spoštovane članice in člani DBL, vabimo vas na naše naslednje srečanje, ki bo v Velenju. Pridružite se 
in preživite čudovito soboto med cenjenimi kolegi in kolegicami. 
 

“Uporabniki in knjižničarke – Kaj pa knjižničarji?” (Velenje, sobota, 16. november 2019) 
DBM, DBC in DBL vabimo na strokovno srečanje “Uporabniki in knjižničarke – Kaj pa knjižničarji?“, ki 
bo v soboto, 16. novembra 2019 v Knjižnici Velenje. Program prinaša zanimiv in širok pogled 
knjižničark, knjižničarjev in drugih strokovnjakov na temo (ne)feminizacije našega poklica v očeh 
uporabnikov in nas samih. Po srečanju sledi (Po)Martinovo druženje.  
Zelo lepo ste vabljene vse članice in vsi člani. Prijavite se čim prej preko spletne prijavnice >> 
Iz Ljubljane, Celja in Maribora smo organizirali tudi prevoz. Več informacij na spletni strani. 
  

9. strokovno srečanje slovenskih nabavnih konzorcijev mednarodne znanstvene literature 
»Pogled na odprto znanost: Knjižnice kot del odprte izobraževalne in raziskovalne infrastrukture 

Vabimo vas na enodnevno strokovno srečanje, ki bo 8. 11. 2019 v Ljubljani. Strokovni posvet bo 
obravnaval dve pomembni tematiki: 
- nujne spremembe temeljnih konceptov našega delovanja: od tekmovanja proti sodelovanju, 
- odprte izobraževalne in raziskovalne infrastrukture in knjižnice. 
Potekal bo tudi prenos v živo. Prijave in več informacij >> 
 

Odprta znanost: konferenca »Odprti raziskovalni podatki in Delavnica za raziskovalce« 
14. in 15. 11. bo v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor potekala konferenca 
K razpravi na konferenci so vabljeni nosilci vzpostavljenih infrastrukturnih dejavnosti na področju 
raziskovalnih podatkov in njihovi snovalci, raziskovalci, oblikovalci raziskovalne politike in njeni 
izvajalci, predstavniki akademskih in raziskovalnih ustanov in drugi. Več informacij >> 
 

Pogovor ob podelitvi častnega članstva v društvu 
Ob petdesetletnici delovanja DBL se je vodstvo društva odločilo, da podeli častno članstvo vsem 
dosedanjim predsednicam in predsednikom DBL. V Knjižničarskih novicah (let. 29, št. 3/4) si lahko 
preberete, kako je potekal obisk pri gospe Lepši Šturm, ki je bila prva predsednica DBL. 
 

Strokovna ekskurzija DBL: Trbovlje – fotografije s srečanja 
 Fotografije s srečanja v Trbovljah si lahko ogledate na naši spletni strani.  

10. 10. 2019 je potekala 4. seja IO DBL, naslednja seja bo 7. 11. 2019 ob 15:30  
Na 4. seji IO DBL je bilo govora o nadaljnjem delovanju DBL-ja. Izmenjali smo si pridobljeno znanje s 
Kongresa ZBDS in podali nekaj predlogov za naprej. Pripravljen je program skupnega srečanja v 
Velenju, skoraj zaključen je tudi program decembrskega obiska članov ZKD. 5. seja IO DBL bo 
potekala 7. 11. 2019 ob 15.30 v Kultu 316 v Šentvidu. Na seje ste vabljeni/e tudi vsi/e člani/ice, ki 
želite aktivno sodelovati pri delovanju društva. 
 

Poziv: 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. 

 
Lep pozdrav 
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