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Zbor članov DBL, 10. marec 2020, ob 15.30, Trubarjeva hiša literature 
Vsakoletni Zbor članov bo letos potekal v torek, 10. 3. 2020, ob 15.30 v Trubarjevi hiši literature 
(Stritarjeva ulica 7). Uvodoma bo naša članica Milena Bon (NUK) predstavila novo Nacionalno strategijo 
za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030, ki je bila sprejeta v decembru 2019. Predstavili 
bomo Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2019 ter Finančni in programski načrt DBL za 
obdobje 2020–2021. Prijazno vabljeni na zbor in druženje. Vabilo >> 
 

Srečanje »Strokovni standardi za specialne knjižnice (2018–2028)«, 20. februar 2020, ob 16.00, 
Trubarjeva hiša literature 

 Standardi za specialne knjižnice, ki jih je novembra 2018 sprejel Nacionalni svet za knjižnično 
dejavnost, so bili priročna spodbuda za raznolik pogovor o delu in delovanju specialnih knjižničarjev. 
Dogodek je vodil Gregor Ilaš iz Slovenskega etnografskega muzeja. Za uvod je Violetta Bottazzo 
predstavila historiat standardov za specialne knjižnice v Sloveniji. Nato je s predstavitvijo nadaljevala 
Barbara Kavčič, predsednica Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS. Pogovoru se je pridružila tudi 
vodja delovne skupine za Strokovne standarde za specialne knjižnice pri NSKD, dr. Alenka Kavčič 
Čolić. Kratko poročilo je objavljeno na spletni strani >> 
 

Razpis kandidacijskega postopka za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka 
mandatnega obdobja 2017–2021 

Objavljen je Razpis. Kandidacijski postopek poteka od 21. 2. do 21. 4. 2020. Priloge in obrazce 
najdete na spletni strani ZBDS >> 
 

»Informacijska znanost« odslej na Wikipediji tudi v slovenščini 
Wikipedija je prosta enciklopedija, ki jo soustvarjajo sodelavci z vsega sveta. Slovensko različico gesla 
»informacijska znanost« si oglejte tukaj. 
 

7. seja IO DBL v mandatnem obdobju 2019–2023, 10. februar 2020, ob 15.30, KOŽ 
10. 2. 2020 je v sejni sobi MKL v KOŽ-u potekala prva seja IO DBL v letu 2020. Obravnavali smo finančno 

in programsko poročilo DBL za leto 2019 in finančni in programski načrt DBL za obdobje 20202021. 
Kratko smo poročali o preteklih aktivnostih (strokovno srečanje v soorganizaciji z DBM in DBC, obisk 
članov ZKD) in načrtovali prihodnje aktivnosti (Zbor članov). Naslednja 8. seja IO DBL bo v ponedeljek, 
20. 4. 2020, ob 15.30 v KOŽ-u. Na seje ste vabljeni/e tudi vsi/e člani/ice, ki želite aktivno sodelovati pri 
delovanju društva. 
 

Razpis za sredstva Stepišnikovega sklada 2020 
Objavljen je Razpis za sredstva Stepišnikovega sklada 2020 (vlogo oddajte do 20. mar. 2020). Predmet     
razpisa je financiranje ali sofinanciranje izobraževalne oz. promocijske dejavnosti na področju  
potujočega knjižničarstva v Sloveniji, ki bo prispevala k strokovnemu razvoju in prepoznavnosti. 
 

Program izobraževanj IZUM, MKL in NUK 
Spremembe so stalnica v naši stroki, zato se med seboj močno spodbujamo, da se udeležujemo 
različnih izobraževanj. IZUM, MKL, NUK in so objavili sezname izobraževanj za leto 2020. Prijavite se 
in vpeljite sveže ideje v vaše delovno okolje!  
 
Lep pozdrav, 

 

  
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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