
Novičnik DBL (št. 10, letn. II., 18. september 2020) 
 

Delavnica »Reševanje sporov na delovnem mestu s pomočjo mediacije«, 17. 10. 2020, THL 
Vabljeni na delavnico »Reševanje sporov na delovnem mestu s pomočjo mediacije«, ki bo potekala v  
soboto, 17. oktobra 2020, od 9.00 do 16.00 v Trubarjevi hiši literature.  
Na delavnici bomo s teoretičnim delom ter z vajami na primerih iz knjižničarske prakse osvojili osnove 
mediacije in mediacijskega strukturiranega postopka, ki temelji na zaupnosti in je usmerjena v 
sporazumno rešitev. Delavnico bosta vodili licencirani mediatorki in bibliotekarki Mojca Trtnik in 
Veronika Potočnik. Več informacij in prijave >> 
 

COVID in visokošolske knjižnice v Sloveniji   
Na blogu IFLE (Sekcija za visokošolske in specialne knjižnice) je objavljen prispevek dr. Melite Ambrožič 
(NUK), ki opisuje aktualne razmere v visokošolskih knjižnicah, ki so nastale zaradi COVID-a in primer 
dobre prakse Centralne ekonomske knjižnice Univerze v Ljubljani.  
COVID-19 and academic libraries in Slovenia: a new reality in user services, and the case study of The 
Central Economics Library 
 

Intervju s Tomažem Ulčakarjem in Martino Kerec, predsednikom in podpredsednico Komisije za 
razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani (KRKS) 

Predsednika in podpredsednico KRKS, Tomaža Ulčakarja (CEK) in Martino Kerec (FSD) smo povprašali 
o namenu in ciljih KRKS, aktualnih temah v visokošolskih knjižnicah, posebnostih njunih knjižnic ter o 
izkušnjah in prednostih, ki sta jih pridobila kot dolgoletno aktivna člana v vodstvu DBL. 
Preberite zanimiv intervju na spletni strani >> 
 

ABC bralne pismenosti – strokovni dogodek  
Strokovni dogodek bo izveden v digitalnem okolju med 5. in 9. oktobrom 2020. Predavanja bodo 
potekala prek uporabnikom prijazne aplikacije ZOOM. Dogodek, ki ga pripravlja Center za spodbujanje 
bralne pismenosti Mariborske knjižnice, je v letu 2020 postavljen v zaključni del Nacionalnega meseca 
skupnega branja in v središče Tedna otroka. Prijavite se tukaj >> 
 

Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2019   
Objavljena je nova publikacija Sekcije šolskih knjižnic v ZBDS. Vabljeni k branju >> 
 

Knjižnice za prihodnost (#Libraries4Future) 
To je prva mednarodna izjava knjižničarjev Ljudje v knjižnicah, s katero želimo v spodbuditi širšo 
razpravo o prilagajanju podnebnim spremembam. Vabimo vas, da se aktivno vključite v pobudo 
#Libraries4Future (Knjižnice za prihodnost), tako da podprete načela, razpravljate o njih v svojih 
knjižnicah, jih razvijate, dopolnite z novimi vsebinami in sprejmete kot svoje izjave o poslanstvu 
knjižnic, regij, mest in držav. Preberite na povezavi >> 
  

Vabilo na 10. sejo IO DBL 
10. seja Izvršnega odbora Društva bibliotekarjev Ljubljana v mandatnem obdobju 2019–2023, bo 
potekala v torek, 22. septembra 2020, ob 15.30, v MKL, KOŽ (Ljubljana, Kersnikova 2, sejna soba). Na 
10. sejo so poleg članov Izvršnega odbora vabljeni tudi člani nadzornega odbora in disciplinske 
komisije. Vabljeni tudi drugi člani, če želite aktivneje sooblikovati aktivnosti društva.  
 
Lepe pozdrave, 

 

  
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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