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Drage članice in člani, 
lepo vabljeni, da se, potem ko si bomo med poletnimi počitnicami nabrali energijo za nove aktivnosti 
v drugi polovici leta, v mesecu septembru udeležite naslednjih strokovnih prireditev (povezanih z našo 
stroko) za katere nam je vabila prijazno posredovala Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 
 

Kongres ZBDS 2019: Knjižnice - obvladovalke podatkov? 
(Maribor, IZUM, 25. – 27. september 2019) 
Poletni meseci imajo vsaj pregovorno v sebi prostor za odmik. Za dejanja, ko na pisalni mizi 
pospravimo papirje ali fascikle. No, v današnjem času raje uredimo maile in izbrišemo neuporabljene 
datoteke ter izpraznimo koš na namizju. Tako rahlo sprostimo disk in ga pripravimo na novo količino 
podatkov. Podatki so ob nas v vsakem trenutku, v vsaki tisočinki. Oblikujejo naše odločitve, počutja, 
ravnanja, vplivajo na misli, dejanja, hotenja. Ali poznamo vse podatke, ki so z nami, za nas in ki jih 
tudi mi knjižničarji upravljamo, proizvajamo, dodajamo, shranjujemo, je prav posebno vprašanje. 
  
Podatek je tudi ime Čopovih nagrajenk za leto 2018. Irena Sešek in mag. Dunja Legat.  
A sam podatek nam ne pove tega, kaj premika njune misli, kako posegata v našo knjižničarsko krajino 
in kaj vse shranjuje njun notranji disk. Da vse to izvemo, potrebujemo nekaj več čas, da naredimo 
nekaj, kar je danes redko.  Prisluhniti. Prisluhniti Ireni Sešek in mag. Dunji Legat, ko bosta spregovorili 
o stroki in sebi. Težka naloga, ni kaj. Pa saj so Čopovi nagrajenci vajeni, da ni vse mirna plovba z 
barko, temveč pogosto vožnja v Lunaparku. 
  
Kje jim lahko prisluhnemo? Več >> 
Pa ne le njima. Sta pa res prvi, ki vas bosta prav strokovno nagovorili. In za njima na oder pride še ta 
gospod >> In za njim vrsta strokovno zanimivih razprav o podatkih. Tri dni bomo govorili o podatkih, 
ni kaj. Se vidimo kmalu! Ponovno v Mariboru! 
 
Asist. dr. Sabina Fras Popović, bibliotekarska višja svetnica 
  
ZBDS posreduje: Da branje ne postane Španska vas 

Mentorice in mentorje branja 28. 9. 2019 med 9. in 18. uro vabijo na celodnevno PRAKTIČNO 
DELAVNICO MOTIVIRANJA ZA BRANJE, ki bo na OŠ Medvode (Ostrovrharjeva 4, Medvode). 
Delavnica je namenjena vsem mentoricam in mentorjem branja, tudi knjižničarkam in knjižničarjem. 
Na njej bodo predstavili bralnomotivacijske strategije M. Sarto, ki so bile v slovenskem prostoru že 
preverjene in prinašajo pedagoško prakso nekaj bistvenih novosti. 
 
Program, več informacij in prijave na povezavi ali www.malinc.si.  
 

ZBDS posreduje: Vabilo na nacionalni strokovni posvet Bralnega društva Slovenije: KATEREGA 
SPOLA SO KNJIŽNI MOLJI? 

Ob mednarodnem dnevu pismenosti septembra 2019 se bodo na posvetu zbrali strokovnjaki, ki bodo 
na branje in pismenost vseh starostnih skupin pogledali skozi zelo različne prizme. Rezultate domačih 
in mednarodnih znanstvenih raziskav ter zglede učinkovitih intervencij bodo predstavili psihologi, 
andragogi, pedagogi, bibliotekarji. Strokovnjaki s področja literarne teorije ter literarne didaktike bodo 
opozorili na pasti poenostavljenih raziskav, predstavili bodo poglobljene sistemske analize ter sodobne 
modele pouka literature. 
 
Teoretična razmišljanja bodo dopolnili tisti, ki se osebno srečujejo z bralci in bralkami vseh starosti: o 
razlikah pri branju med spoloma v osnovni šoli bodo z analizo več kot deset let zbiranih podatkov 
spregovorili sodelavci Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, knjižničarji, ki koordinirajo bralne 

http://www.zbds-zveza.si/kongres2019/
http://www.marketingmagazin.si/mm-blog/kolummne/16401/kako-imeti-vizijo
https://malinc.si/wp-content/uploads/2019/07/PROGRAM_28_september_2019.pdf
http://www.malinc.si/sl/prijavni-obrazec-seminarji-delavnice/
http://www.malinc.si/


značke za odrasle, in tisti, ki vodijo bralne skupine v domovih za starejše občane ali sodelujejo v 
projektu Javne agencije za knjigo ‘Vključujemo in aktiviramo’. 
Na posvetu se bomo pridružili široko zasnovani evropski kampanji Evropa bere, ki jo vodi konzorcij 
EURead, in ob tej priliki prisluhnili gostu iz nizozemske organizacije Stichting lezen in njegovim bogatim 
izkušnjam na področju širjenja bralne kulture med mladimi. 
Za dodatne informacije spremljajte spletno stran Bralnega društva Slovenije >> 
 
Lep pozdrav, 

 

 

mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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