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Drage članice in člani, 
 
posredujemo vam prošnjo Upravnega odbora Kalanovega sklada ter vabilo k branju vsebin na naši 
spletni strani.  
 

ZBDS posreduje: Kalanov sklad – članarina 2019 
Spoštovani, v imenu Upravnega odbora Kalanovega sklada se na vas obračam s prošnjo, da kot 
člani Kalanovega sklada prispevate k delovanju in uresničevanju poslanstva Kalanovega sklada. 
Namen sklada je, da v spomin na delo zaslužnega slovenskega knjižničarskega delavca Pavla Kalana 
z nagradami spodbuja izdelavo in publiciranje strokovnih in znanstvenih del s področja 
bibliotekarske in informacijske znanosti. 
 
Posameznike in vodstva knjižnic zato pozivamo, da prispevate članarino za leto 2019. Najnižji 
prispevek znaša za individualne člane 15 EUR in za kolektivne člane  80 EUR. Izredno pa bomo 
veseli, če boste lahko prispevali tudi več. Letno članarino lahko poravnate na TR NLB 02010-
0014608845 s pripisom: za Kalanov sklad. V kolikor pristopne izjave niste posredovali preteklo leto, 
vas prosim, da jo izpolnite in pošljete na sedež ZBDS, Turjaška 1, Ljubljana 1000, s pripisom: Za 
Kalanov sklad. 
 
Vsem, ki ste že in še boste podprli naše delovanje, se iskreno zahvaljujemo! 
     mag. Dunja Legat, predsednica Upravnega odbora Kalanovega sklada 
 
Intervju s predsednico DBL mag. Ano Zdravje: “Ponosna sem, da imamo izredno močno društvo.” 

Člani DBL smo na volilnem zboru članov DBL, ki je potekal 12. 3. 2019 v Knjižnici Bežigrad, izvolili novo 
vodstvo DBL za obdobje 2019-2023 (zapisnik). Za novo predsednico DBL je bila izvoljena mag. Ana 
Zdravje, ki sicer že nekaj let uspešno vodi Knjižnico Šentvid. Da bi bolje spoznali novo predsednico in 
njeno vizijo za nadaljnje delovanje našega društva, smo ji postavili pet vprašanj. Vabljeni k branju 
intervjuja na naši spletni strani >>.   
 

Izjemen uspeh predsednice DBL – 5. mesto na natečaju IFLA Green Library Award 2019 
Predsednica DBL mag. Ana Zdravje je s svojo predstavitvijo zelene Knjižnice Šentvid na natečaju IFLA 
Green Library Award 2019 dosegla izredno visoko uvrstitev. V konkurenci 34 predstavitev zelenih 
knjižnic s celega sveta je zasedla zavidljivo 5. mesto in se uvrstila celo mesto višje kot New York 
Library Association s svojo predstavitvijo. Prvo mesto je letos pripadlo kolumbijski knjižnici Biblioteca 
Pública Municipal Daniel Guillard iz mesta Cali. Več >> 
 

Poročilo s strokovnega srečanja »Visokošolske knjižnice: primeri dobrih praks in novosti« (FDV, 
12. junij 2019) 

Kot že nekaj let smo se visokošolski knjižničarji tudi letos zbrali na enodnevnem tradicionalnem 
srečanju, ki ga je organizirala Komisija za razvoj knjižničarskega sistema UL. Vabljeni k branju poročila 
>> 

Poročilo s strokovno-družabnega srečanja »KEKec pleše solo«, 23. 5. 2019, Zagreb 
Člani DBL smo v sredo, 23. 5. 2019, obiskali hrvaško prestolnico, kjer smo se udeležili strokovno-
družabnega srečanja “KEKec pleše solo”, ki je bilo organizirano v sodelovanju s kolegi iz Zagrebškega 
knjižničarskega društva (ZKD). Več >> 
 

Še vedno aktualno: Kongres ZBDS 2019, Praktična delavnica motiviranja za branje, Nacionalni 
strokovni posvet Bralnega društva Slovenije 

Ne pozabite na strokovne dogodke, na katere smo vas povabili že v prejšnjem Novičniku DBL, ki smo 
vam ga poslali 12. julija.  

http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/pristopna_izjava_Kalan2017.pdf
http://dbl.splet.arnes.si/files/2019/07/DBL_ZC_2019_Zapisnik_12.3.2019_podpisan.pdf
http://dbl.splet.arnes.si/intervju-s-predsednico-dbl-mag-ano-zdravje-ponosna-sem-da-imamo-izredno-mocno-drustvo/
http://dbl.splet.arnes.si/izjemen-uspeh-predsednice-dbl-4-mesto-na-natecaju-ifla-green-library-award-2019/
http://dbl.splet.arnes.si/strokovno-srecanje-visokosolske-knjiznice-primeri-dobrih-praks-in-novosti/
http://dbl.splet.arnes.si/strokovno-srecanje-visokosolske-knjiznice-primeri-dobrih-praks-in-novosti/
http://dbl.splet.arnes.si/porocilo-s-strokovno-druzabnega-srecanja-kekec-plese-solo/


-Kongres ZBDS 2019: Knjižnice - obvladovalke podatkov? (Maribor, IZUM, 25. – 27. 9. 2019) 
-Praktična delavnica za mentorje branja: Da branje ne postane Španska vas (Medvode, OŠ, 28. 9. 
2019) 
-Nacionalni strokovni posvet Bralnega društva Slovenije: Katerega spola so knjižni molji? (Ljubljana, 
Cankarjev dom, 9. 9. 2019) 
 
Lep pozdrav, 

 

http://www.zbds-zveza.si/kongres2019/
https://malinc.si/wp-content/uploads/2019/07/PROGRAM_28_september_2019.pdf
http://www.bralno-drustvo.si/2019/06/17/vabilo-na-nacionalni-strokovni-posvet-bds-katerega-spola-knjizni-molji/

