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Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: »Kaj vse poberem, ko berem«, dr. Miha Kovač, 7. 6. 2021, Zoom 
Vabimo vas na tretje srečanje v sklopu predavanj Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: Kaj vse poberem, 
ko berem, ki bo potekalo 7. 6. 2021, 14.00-15.15, preko Zoom-a. Svojo prvo poljudno knjigo Berem, da se 
poberem, bo predstavil naš prof. dr. Miha Kovač. Vabilo na spletni strani DBL >> 
 

Nagradna igra – DBL podarja en izvod knjige Berem, da se poberem 
Nagradna igra – DBL podarja en izvod knjige Berem, da se poberem. Kako sodelujete? Izberite enega izmed 10. 
razlogov za branje, ki je za vas najpomembnejši in na kratko utemeljite, zakaj ravno ta. Rešite anketo: 
>>https://1ka.arnes.si/a/23258<<. Vaše odgovore pričakujemo do 4. junija 2021 do 12.00. Izbrane zanimive 
odgovore bomo prebrali na samem dogodku in/ali objavili na spletni strani DBL. Izmed vseh, ki boste sodelovali 
bomo po koncu dogodka v živo izžrebali srečneža/srečnico, ki bo prejel/a knjigo. Vabljeni, da sodelujete! 
 

Mednarodno strokovno posvetovanje »Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica«, 20. 5. 2021, 9.00–14.30 
Mestna knjižnica Ljubljana vabi na šesto enodnevno mednarodno strokovno posvetovanje, tokrat na temo 
zelenih knjižnic, ki bo potekalo 20. 5. 2021 preko Zoom-a. Zelene knjižnice v času pomembnosti zelenih 
trendov oziroma trajnostne okoljske politike v sodobnem času vedno bolj pridobivajo na pomenu v svetu. 
Zavezane so trajnostnemu ohranjanju okolja in ozaveščanju glede vodilne družbene vloge knjižnic pri okoljski 
vzgoji. Predavali bosta tudi dr. Petra Hauke (The Environment, Sustainability and Libraries Special Interest 
Group of IFLA) in Mikolasek Zsófia iz madžarske splošne knjižnice József Attila County and Town Library, ki je 
se je uvrstila med finaliste IFLA Green Library Award 2018. Vabljeni! Program in prijave >> 

 
Dan specialnih knjižnic »Kompetence knjižničarjev v specialni knjižnici«, 27. 5. 2021, ob 9.30, Zoom 

Sekcija za specialne knjižnice pri ZBDS organizira tradicionalno strokovno srečanje Dan specialnih knjižnic z 
naslovom »Kompetence knjižničarjev v specialni knjižnici«. Strokovno srečanje bo potekalo v četrtek, 27. 5. 
2021, ob 9.30, preko ZOOM-a. Udeležba je brezplačna. Prijave so obvezne do 26. 5. 2021. Več >> 
 

DBC vabi na predavanje z delavnico »Lahko branje«, 28. 5. 2021, 10.00–11.30, Zoom 
Društvo bibliotekarjev Celje vabi na predavanje z delavnico »Lahko branje«, ki bo 28. 5. 2021 med 10.00 in 
11.30 na ZOOM-u. Lahko branje rečemo tistim knjigam in časopisom, ki jih lažje beremo in razumemo. 
Predstavitev bo vodila Tatjana Knapp, pisateljica, strastna bralka in zagovornica pisanja v tehniki lahkega 
branja pri nas. Prijavite se do 27. maja 2021 tukaj >>. Več informacij v vabilu DBC>> 
 

Anketa o izobraževalnih potrebah slovenskih knjižničarjev, NUK 
Iz NUK-a vabijo k izpolnjevanju spletne ankete, s katero želijo ugotoviti, kakšne so trenutne izobraževalne 
potrebe slovenskih knjižničarjev. Spletna anketa je dostopna do 31. 5. 2021 na povezavi. 
 

Tematska številka ČKZ - Odprta znanost v Sloveniji in svetu 
Pred kratkim je izšla tematska številka ČKZ z naslovom Odprta znanost v Sloveniji in svetu. S prijazno pomočjo 
ekipe DiRROS so avtorske različice besedil že na voljo v repozitoriju. Vabljeni k branju! 
 

Razpis za podelitev Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket za leto 2021 
ZBDS je objavila razpis za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in 
prispevajo k napredku knjižničarske stroke, in sicer za Čopovo diplomo, Čopovo priznanje in Čopovo plaketo. 
Razpis je objavljen na spletni strani ZBDS (rok za prijavo: 10. 9. 2021).  
Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 1. 6. 2021. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.  
 
Lepe pozdrave, 
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Društvo bibliotekarjev Ljubljana | Trg republike 3 | 1000 Ljubljana 
info@dbl.si |  www.dbl.si 

https://zoom.us/j/93670531430
http://dbl.si/kaj-vse-poberem-ko-berem-7-6-2021-14-00-15-15-zoom/
http://dbl.si/kaj-vse-poberem-ko-berem-7-6-2021-14-00-15-15-zoom/
https://www.knjiznice.si/dogodki/knjiznica-srce-mesta-zelena-knjiznica-2021/
https://zoom.us/meeting/register/tJwvceGgpj0tGNFc7FTkB_HS1FRjo8kchfBD
http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/DSK2021
https://zoom.us/j/99624548475?pwd=WllSZVF2bnJ2WGVvM1Q4blNsVVVaQT09
http://dbl.splet.arnes.si/files/2021/05/Vabilo-Lahko-branje-28.5.2021.pdf
https://1ka.arnes.si/a/20001
http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=13840
http://www.zbds-zveza.si/?q=node4/41
mailto:info@dbl.si
mailto:info@dbl.si
http://www.dbl.si/


 


