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Članarina 2021 – vabimo vas k plačilu članarine za leto 2021 
Ponosni in veseli smo, da ste naš/a član/ica. 

Leto je naokoli in vabimo vas k plačilu letne članarine. 
Če ste v zadnjem obdobju spremenili vaše kontaktne podatke (e-naslov za obveščanje in naslov za 

pošiljanje revije Knjižnica), nas obvestite na info@dbl.si. 
Podatki za nakazilo: Društvo bibliotekarjev Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana 

IBAN: SI56 6100 0002 2027 592 ; BIC KODA: HDELSI22 
Priporočen sklic je 00 2021. 

Vabimo vas, da članarino poravnate … Vse informacije >> 
 

Vabilo na 12. sejo IO DBL, 9. februar 2021, Zoom 
12. seja IO DBL v mandatnem obdobju 2019–2023, bo potekala v torek, 9. februarja 2021, ob 15.30 preko 
aplikacije Zoom. Poleg vabljenih članov vodstva, ste vabljeni tudi drugi člani, ki želite aktivneje sodelovati pri 
delovanju društva v letu 2021. Vašo željo po udeležbi sporočite na info@dbl.si.  
 

Vabilo: »Dan odprtega znanja 2021«, 20. 1. 2021, 16.00–18.30 
Inštitut za intelektualno lastnino v sodelovanju z inštitutom Danes vas vabi na »Dan odprtega znanja 2021«, 
ki bo danes, 20. januarja 2021. Tematika bo v znamenju nove Direktive o avtorski in sorodnih pravicah na 
enotnem digitalnem trgu (nanašajoč na izobraževanje, knjižnice in podatkovno analitiko). Dogodek bo potekal 
v živo prek Facebook Live. Več o dogodku >> 
 

Katalogi izobraževanj za leto 2021 – IZUM, NUK in MKL 
Preteklo leto je prineslo precej sprememb v delovanju knjižnic, zato so se povečale tudi želje in zahteve po 
novih znanjih zaposlenih v knjižnicah. ZBDS vzpodbuja in podpira izobraževanje in stalno strokovno 
izpopolnjevanje knjižničarjev, zato vas spodbujamo, da se udeležujete razpisanih izobraževanj: Program 
izobraževanja – IZUM ; Program izobraževanja – NUK ; Katalog izobraževanj – MKL. 
 

Vabilo na mednarodno konferenco v Srbiji,  14.–16. 4. 2021 
Srbsko bibliotekarsko združenje vabi na konferenco International Online Conference on Digital Transformation 
in Culture and Education, ki bo potekala v aprilu 2021. Rok za oddajo abstraktov prispevkov je 15. februar 
2021. Več na povezavi >> 
 

Vabilo: »Podpora pri delu z raziskovalnimi podatki v knjižnici«, 27. 1. 2021 ob 10.00 
Delavnica je namenjena visokošolskim knjižničarjem. Predstavljeni bodo viri in orodja za podporo ravnanju z 
raziskovalnimi podatki. Predstavljen bo nov dokument 23 točk za knjižničarje, ki na enem mestu ponuja vire 
za podporo pri delu z raziskovalnimi podatki. Prijave >> 
 

Čopove nagrade za leto 2020: kratko poročilo in povezava na video posnetek 
Kratko poročilo si preberite na naši spletni strani. Video posnetek je objavljen na Youtube kanalu ZBDS. 
 

Potrdila za udeležence: Strokovno srečanje DBL »So knjižnice dostopne?«  
Udeležencem strokovnega srečanja, ki je potekalo 19. 11. 2020 preko platforme Zoom, sporočamo, da lahko 
preko e-pošte prejmete Potrdilo o udeležbi. Zaprosite ga pri mag. Ani Zdravje na ana.zdravje@mklj.si.  
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 16. 2. 2021. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.  

 
Lepe pozdrave, 

 

  
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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