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Razpis kandidacijskega postopka za člane organov in delovnih teles ZBDS (2021–2025) 
Objavljen je Razpis kandidacijskega postopka za člane organov in delovnih teles ZBDS za mandatno obdobje 
2021–2025. Kdor želi kandidirati za katerokoli izmed več kot 29 funkcij pri ZBDS, naj sporoči na info@dbl.si, saj 
kandidate predlaga društvo. Člane prosimo tudi, da se odzovete povabilu s strani članov IO ali predsednice, 
mag. Ane Zdravje. Prijave se sprejemajo od 1. 3. do 3. 5. 2021.  
 

Imate idejo? Bi radi kaj spremenili? Bi radi z nečim nadaljevali? Sedaj imate priložnost! 
 
V primeru, da niste povsem prepričani ali pa imate kakšna vprašanja, se obrnite na mag. Ano Zdravje, dr. Majo 
Peteh, Damjano Vovk ali aktualne člane IO DBL. Razpisna dokumentacija na spletni strani ZBDS >> 
 

2. april, mednarodni dan knjig za otroke 
»Ko beremo, zrastejo duhu peruti. 
Ko pišemo, nam zapojejo prsti.«  

Preberite v celoti >> 
 

Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) vsako leto 2. aprila, na rojstni dan pravljičarja Hansa 
Christiana Andersena, praznuje mednarodni dan knjig za otroke. Ob 2. aprilu vsako leto druga nacionalna 
sekcija pripravi plakat in poslanico. Letos je to Glasba besed (The Music of Words). 

 
Bralnospodbujevalna akcija ob 2. aprilu: Glasba besed Kristine Brenkove in besede o glasbi 

Slovenska sekcija IBBY je skupaj z MKL zasnovala bralnospodbujevalno akcijo ob 2. aprilu: Glasba besed Kristine 
Brenkove in besede o glasbi: 110 kakovostnih bralnih predlogov. Mineva 110 let od rojstva Kristine Brenkove, 
pesnice, dramatičarke, prevajalke in urednice, ki je pustila neizbrisljive sledi na področju mladinske 
književnosti.  Več o praznovanju 2. aprila in bralnospodbujevalni akciji najdete na: www.ibby.si. 
 

Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: Vloga in pomen osrednjih območnih knjižnic v sistemu splošnih 
knjižnic, dr. Andreja Videc, 12. 4. 2021, ob 14.00 Zoom 

 
Vabimo vas na prvo srečanje v sklopu predavanj 

Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj, 
ki bo potekalo preko Zoom-a v ponedeljek, 12. 4. 2021, ob 14.00.  

 
Dr. Andreja Videc, ki je koordinatorica posebnih nalog osrednje območne knjižnice za Celjsko območje, bo 
predstavila glavne zaključke raziskave, ki jo je izvedla v okviru priprave doktorske disertacije z naslovom Vloga 
in pomen osrednjih območnih knjižnic v sistemu splošnih knjižnic. Vljudno vabljeni! Več >> 
 
Med aprilom in vključno junijem 2021 bomo izvedli nekaj krajših srečanj naslovljenih Popoldan z DBL: cikel 
strokovnih srečanj, ki bodo namenjena predvsem temu, da se člani DBL vidimo, poslušamo, izmenjamo dobre 
prakse in tako prispevamo k ustvarjanju občutka normalnosti, ki ga marsikdo že pogreša. 
 

Predstavitev strokovnih standardov za specialne knjižnice 2018–2028, 13. 4. 2021, ob 10h, Zoom 
Sekcija za specialne knjižnice pri ZBDS vabi na predstavitev Strokovnih standardov za specialne knjižnice 
2018–2028, ki bo potekala virtualno v torek, 13. 4. 2021, ob 10. uri preko aplikacije ZOOM in bo, kot posnetek 
dogodka, kasneje dostopen tudi na YouTube. Sodelujejo: B. Kavčič, V. Bottazzo in dr. A. Kavčič Čolić. Povezava 
na dogodek bo posredovana po e-pošti in bo tudi objavljena v FB skupini Sekcije za specialne knjižnice ZBDS. 
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Na DBL.si objavljeni zapisnik Zbora članov 2021, Poročilo o delu za leto 2020, Program dela za 2021/2022 
Vabimo vas k branju naslednjih dokumentov na spletni strani DBL: 
Zapisnik Zbora članov DBL (9. marec 2021) ; Poročilo o delu za leto 2020 ; Program dela za leto 2021/2022 
 

Strateški načrt Inštituta informacijskih znanosti 2019-2024 
IZUM je pripravil strateški načrt razvoja in usmeritev za obdobje do 2024, ki je dostopen tudi na spletu >>. 
 

Priročnik za uporabnike mednarodne standardne knjižne številke 
NUK je pripravil prevod sedme izdaje priročnika »Mednarodni standardni sistem številčenja knjig: Priročnik 
za uporabnike mednarodne standardne knjižne številke«, ki je namenjen predvsem založnikom. PDF >> 
 

Kdo je pravzaprav knjižničar? airBeletrina 
Kaj so odgovorili slovenski knjižničarji? Delimo članek >> 
 
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 23. 4. 2021. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.  
 

Lepe pozdrave, 

 

  
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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