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Posvetovanje sekcij ZBDS: »Uporabnik v kontekstu sprememb« (prestavljeno v leto 2021) 

 Strokovno posvetovanje sekcij je prestavljeno v leto 2021. 
 

»Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica 2020« (prestavljeno na 20. 5. 2021) 

Šesto mednarodno posvetovanje MKL bo posvečeno zelenim knjižnicam. V okviru posvetovanja bodo 

knjižničarji, mednarodno priznani znanstveniki, strokovnjaki in aktivisti na različnih zelenih področjih 

predstavili najnovejše dosežke na področju zelenih knjižnic in ekologije. Vabljeni k prijavi >> 

Razpis za podelitev Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket za leto 2020 (do 11. sep. 

2020) 

Člane DBL vljudno pozivamo, da podajo predloge za kandidate razpisanih priznanj. 

Vabilo na nacionalni medresorski posvet »Branje kot vrednota?« 
Torek, 8. september 2020 
Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10 

Več o dogodku  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna 
agencija za knjigo, Andragoški center RS, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom 
ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, vabimo na celodnevni nacionalni medresorski 
posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota? 

Namen posveta 
Ker si ustanove z različnih področij prizadevamo, da bi o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture 
informirali čim širši krog strokovne in širše javnosti, bo na mednarodni dan pismenosti organiziran 
nacionalni medresorski posvet. Posvet bo namenjen skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše 
javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. V dopoldanskem delu so predvidena 
predavanja in okrogle mize/pogovori na temo branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, 
aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, pomenu branja za 
gospodarstvo ipd. Popoldanski del je namenjen predstavitvam projektov, dobrih praks ter 
podpornega okolja. 
Organizatorji posveta želimo s posvetom prispevati k povezovanju vseh pomembnejših ustanov in 
posameznikov, ki delujejo na tem področju, hkrati pa spodbuditi zavedanje o pomenu branja na vseh 
področjih (zdravje, družina, gospodarstvo …). 
Z nacionalnim posvetom Branje kot vrednota? se bo uradno pričel Nacionalni mesec skupnega branja 
2020 (NMSB 2020). 
Vabilo > 

Program posveta > 

Pomembno! 
• Vse prijavljene bomo najkasneje do 4. septembra 2020 seznanili z navodili in priporočili za 

varen obisk posveta oziroma morebitnimi spremembami glede izvedbe. 
• Prijavite se z e-prijavnico od 20. julija do 4. septembra 2020, s čemer si zagotovite udeležbo 

na posameznih programskih sklopih. 
• Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami. 
• Kotizacije ni. 
• Udeleženci prejmete potrdila o udeležbi. 

  
  
   
  

https://www.knjiznice.si/dogodki/knjiznica-srce-mesta-zelena-knjiznica-2020/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zrss.si%2Fobjava%2Fevent%2Fnacionalni-medresorski-posvet-branje-kot-vrednota%3Finstance_id%3D2961&data=02%7C01%7CNatasa.Knap%40nuk.uni-lj.si%7Cddb0d808c50d4669729808d83d283450%7C79358a3ab56447f2b0805c403d804dac%7C0%7C1%7C637326590177944408&sdata=4jGdrZHOJFZwpc5mCcJcwpui18vlc9NaWoKPGYsDJKM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkulturnibazar.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F2020-07-08-branje-kot-vrednota_vabilo.pdf&data=02%7C01%7CNatasa.Knap%40nuk.uni-lj.si%7Cddb0d808c50d4669729808d83d283450%7C79358a3ab56447f2b0805c403d804dac%7C0%7C1%7C637326590177949387&sdata=6OVDpVVVYLfl6vmXcL8pRjUoVHIpUGrZBqvXFeqUjLQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkulturnibazar.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F2020-09-08-program-medresorskega-posveta-o-bralni-kulturi.pdf&data=02%7C01%7CNatasa.Knap%40nuk.uni-lj.si%7Cddb0d808c50d4669729808d83d283450%7C79358a3ab56447f2b0805c403d804dac%7C0%7C1%7C637326590177954364&sdata=7usjmKNfXdhHoEh0p6Xong1Zilq9tTZDqrXnHYb9Mik%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zrss.si%2Fprijava%2FBralnaKultura%2F&data=02%7C01%7CNatasa.Knap%40nuk.uni-lj.si%7Cddb0d808c50d4669729808d83d283450%7C79358a3ab56447f2b0805c403d804dac%7C0%7C1%7C637326590177959340&sdata=RdcdfuDVJQCvgu1%2BHWtE3l80BqGF8uej%2FJJU%2FsajUNQ%3D&reserved=0


Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (8. september–11. oktober) 
  
Priprave na Nacionalni mesec skupnega branja ter akcijo Beremo skupaj so že v teku – vabimo vas, 
da se nam pridružite kot soustvarjalci in udeleženci! Več v vabilu. 

Naj bo slika bralnega dogajanja po vsem slovenskem prostoru živahna, kot je dogajanje samo! 
  

Novi DiKUL (Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani) 

 
Od začetka avgusta DiKUL deluje na novi platformi, ki jo gradi IZUM in je nadgradnja portala COBISS+. 
Poleg očitnih sprememb v izgledu DiKUL-a in nekaterih sprememb pri uporabi bo novi portal 
omogočal na enem mestu dostop do mednarodne online znanstvene in strokovne literature (enako 
kot doslej), poleg tega pa tudi dostop do knjižničnega kataloga Univerze v Ljubljani. Nekaj kratkih 
navodil si lahko ogledate na tej povezavi. 
  

  
 

https://nmsb.pismen.si/wp-content/uploads/2020/05/POVABILO-NMSB-2020.pdf
http://dikul.uni-lj.si/

