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Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: »Promocija branja in kakovostnih mladinskih knjig: vloga in 
pomen Slovenske sekcije IBBY«, dr. Tina Bilban, 10. 5. 2021, ob 14.00, Zoom 

Vabimo vas na drugo srečanje v sklopu predavanj Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: 
Promocija branja in kakovostnih mladinskih knjig: vloga in pomen Slovenske sekcije IBBY, ki bo potekalo v 

ponedeljek, 10. 5. 2021, ob 14.00 preko Zoom-a. Povezava Zoom: https://zoom.us/j/98262402278. 
Predavala bo predsednica Slovenske sekcije IBBY dr. Tina Bilban. Vabilo in več info.>> 

 
Oko besede, 23.–25. 9. 2021, Murska Sobota 

Vabljeni k sodelovanju na simpoziju o kritikih in vrednotenju mladinske književnosti, ki bo potekal v okviru 
26. srečanja OKO BESEDE. Rok za oddajo povzetka referata na razpisano temo je 17. 5. 2021. Recenzirani 
prispevki bodo objavljeni v reviji Otrok in knjiga. Vse info. tukaj >> 
 

MKL vabi na strokovno posvetovanje »Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica«, 20. 5. 2021, Zoom 
Vabimo vas na šesto enodnevno mednarodno strokovno posvetovanje Mestne knjižnice Ljubljana na temo 
zelenih knjižnic, ki bo v četrtek, 20. 5. 2021, 9.00–14.30, preko Zoom-a.  Program in prijave >> 
 

Foto natečaj: 2021 Best Practices from World Libraries, (IRRT, ALA)   
Sodelujte na foto natečaju, namenjenemu knjižnicam po vsem svetu. Sodelujete tako, da oddate fotografijo, 
ki najbolje prikazuje, kako ste se v vaši knjižnici soočili z novonastalimi razmerami v času epidemije (Libraries 
in a Rapidly Changing World). Fotografijo z opisom oddate preko Google obrazca >>    
 

Šolske knjižničarke in knjižničarji ste vabljeni k sodelovanju v raziskavi 
Raziskovalci iz Švice vabijo slovenske šolske knjižnice k sodelovanju v raziskavi na temo Academic Integrity and 
Copyright Literacy in K-12. Sodelujete preko Google obrazca >> 
 

IFLA Webinar: Branje in pismenost v času pandemije   
Na Youtube kanalu enote Literacy and Reading + Public Libraries, IFLA so objavljeni posnetki webinarja na 
temo branja in pismenosti v času pandemije. Vabimo k ogledu zanimivih predavanj.  
 

14. seja IO DBL, 20. 4. 2021, Zoom  
Na seji smo podali mnenja o preteklih aktivnostih (Zbor članov, Popoldan z DBL), s potekom katerih smo 
zadovoljni, želimo pa si, da bi bila udeležba s strani članov DBL še večja, da bi res aktivno sodelovali pri razvoju 
knjižnične stroke in knjižnične dejavnosti. Predlagali smo kandidate za volitve za funkcije v organih in delovnih 
telesih ZBDS. Načrtovali smo drugo ter tretje srečanje cikla Popoldan z DBL. Naslednja seja bo v juniju 2021.   
 

ZBDS posreduje: posnetek simpozija Pionirske z naslovom »Ugriznimo v zlate hruške« 
Zlate hruške so znak za kakovostno knjigo za mlade, projekt vodi Pionirska – center za mladinsko književnost 
in knjižničarstvo. In če vsak dan lahko slišimo, kaj vse slabega je prinesla epidemija, lahko ob različnih 
strokovnih dogodkih in srečanjih spoznamo, da pa je nekaj dobrega ob vsem slabem tudi na programu. Znanje, 
vedenje, strokovna razmišljanja lahko sedaj poslušamo in delimo zelo drugače. Ni omejitev fizičnega prostora, 
pogosto tudi več ne finančnih preprek, posneti so prispevki, ki bi jih morda lahko le brali ali pa še to včasih ne.  
Posredujem vam povezavo do strokovnega simpozija in vas vabim v razmišljanje o branju, knjigi, mladinski 
literaturi in tudi zaupanju. Uživajte v ogledu in poslušanju. – dr. Sabina Fras Popović 

Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 15. 5. 2021. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.  

 
Lepe pozdrave, 

 

 mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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