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Posvetovanje sekcij ZBDS 2021 »Uporabnik v kontekstu sprememb«, 21.–23. 9. 2021, Zoom 
Uporabniki so v središču vseh dejavnosti, ki jih izvajamo knjižnice. Kako slediti njihovim spreminjajočim se 
potrebam, slediti spremembam družbe, jih predvideti in pravočasno prilagoditi obstoječe oziroma razviti nove 
storitve? Preteklo leto je močno zaznamovalo delo knjižnic in pokazalo njihove močne in šibke točke. Ali res 
postavljamo uporabnika v svoje središče? Je naše delo in delovanje njemu v korist? Je skupnost naše mesto ali 
smo mi skupnost? Jo sploh poznamo? 
 
Vabljeni na posvetovanje sekcij ZBDS 2021 z naslovom »Uporabnik v kontekstu sprememb«, ki bo potekalo 
od 21. do 23. septembra 2021 v spletnem okolju, z uporabo aplikacije Zoom. Udeležba na srečanju je 
brezplačna, obvezna pa je registracija. Program, prijave in več informacij na spletni strani ZBDS >> 
 

IFLA WLIC 2021, »Let’s work together for the future« 17.–19. 8. 2021, virtualni dogodek 
Vabljeni na največji svetovni kongres knjižničarstva in informacijske znanosti IFLA WLIC 2021, ki bo prvič v 
celoti potekal virtualno, med 17. in 19. 8. 2021. Do 9. julija so možne prijave z znižano kotizacijo. Več v novici 
na knjiznicarske-novice.si >> 
 

Tri slovenske knjižnice v galeriji dobrih praks: 2021 Best Practices from World Libraries Photo Gallery 
Kar tri slovenske knjižnice so s svojimi fotografijami uvrščene v galerijo dobrih praks »2021 Best Practices from 
World Libraries Photo Gallery«. Oglejte si fotografije na spletni strani ALA IRRT >> 
 

MKL s predstavnico v ENSULIB IFLA 
V letu 2020 je bila MKL kot ena izmed mednarodno prepoznavnih knjižnic, ki deluje na področju zelenih 
knjižnic, povabljena k podpri pri ustanovitvi nove sekcije za okolje, trajnostni razvoj in knjižnice (IFLA 
Environment, Sustainability and Libraries Section – ENSULIB). Sekcija je uspešno zaživela v letu 2021, ko so 
potekale volitve za člane organov in delovnih teles pri IFLI za obdobje 2021–2025. Med člane odbora strokovne 
sekcije ENSULIB je bila izvoljena mag. Ana Zdravje, vodja Knjižnice Šentvid – zelene knjižnice, ki je del mreže 
MKL in je seveda tudi predsednica našega DBL. Več o tem na spletni strani MKL >> 
 

Predavanje z delavnico »Lahko branje«, dostopno na Youtube 
Vabljeni k ogledu predavanja in delavnice »Lahko branje«, ki je potekalo 28. 5. 2021 (izvajalka: Tatjana Knapp, 
organizator: Društvo bibliotekarjev Celje). Povezava na Youtube ZBDS >> 
 

Ste že prebrali? Odzivi na nagradno igro DBL – Berem, da se poberem 
»Svet je izgubljen, nazaj ga je mogoče pridobiti s samoovedbo … napišem v svoji knjigi Slovenska filozofska 
bibliografija iz leta 2018. Svet lahko spreminjamo samo tako, da spreminjamo sebe, med drugim s knjigo, da ji 
dopustimo, da nas nagovori in spremeni. Knjiga je pristna, lahko jo potiplješ, neseš v naravo, na vlak, avtobus. 
Ne more se ti zgoditi njeno izginotje. Knjiga obstaja. Virtualni svet je svet zmuzljivosti, negotovosti, dvoumnosti, 
tesnobe. Ustvaril ga je človek z nehoteno težnjo škodovati samemu sebi. Knjiga pa je, tukaj in zdaj. Za mene in 
za vse ostale, podobne meni.« – Ana Mehle 

Odzive sodelujočih preberite na spletni strani DBL >> 
 

Naslednji Novičnik DBL bomo predvidoma pripravili 12. avgusta. Predloge novic pošljite na info@dbl.si.  
 
Lepe pozdrave, 
 

 

 mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo 
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