
 
Spoštovane knjižničarke in knjižničarji,  
 

 

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic, pripravlja 
srečanje DAN DOBRIH PRAKS - KNJIŽNIČAR KNJIŽNIČARJU sedmič, kjer bodo predstavljene 
dobre prakse, ki se izvajajo v splošnih knjižnicah širom po Sloveniji. Družili se bomo v četrtek, 
13. maja 2021, z začetkom ob 9.00 uri, preko aplikacije ZOOM. 
 

Namen srečanja je deljenje idej, izmenjava mnenj in povezovanje v stroki. Program je 
oblikovan iz nabora inovativnih projektov, prijavljenih na lanski razpis Združenja splošnih 
knjižnic, Nagrada za najboljše projekte splošnih knjižnic, na katerega je bilo prijavljenih 18  
projektov, kar je največ doslej. V program so vključeni vsi prijavljeni projekti v letu 2020, saj 
menimo, da si vsi zaslužijo predstavitev širši strokovni javnosti. 
 
Dan dobrih praks je spodbuda splošnim knjižnicam za nadaljnji kakovostni razvoj stroke na 
področju dela z uporabniki. 
 

Projekte smo razdelili v tri sklope. Pred vsakim sklopom bo predstavljen en nagrajen projekt, 
saj so bili v letu 2020 nagrajeni kar trije: Posavska potujoča knjižnica, Okno v svet in Ostani 
doma v stiku s knjižnico. 
 
Predstavljeni sklopi so: 
Branje je pustolovščina: Kako približati knjigo in veselje do branja preko maskote, s katero se 
otroci poistovetijo, kako pripovedovati pravljice na daljavo, kako organizirati preživljanje 
časa v knjižnici v spremenjenih časih, kako približati branje mladim športnikom in na splošno 
mladim ter kako navdušiti za knjigo skozi pogovor? Z vsem navedenim se bodo predstavile 
knjižnice iz Kočevja, Metlike, Ormoža, Litije, Maribora, Raven na Koroškem in Žalca. 
 
Knjižnica za vse: Približati knjižnico preko socialnih omrežij, organizirati strokovno srečanje, 
se naučiti veščin v knjižnici, približati knjižnico na delovno mesto. O vsem bomo slišali v 
sklopu Knjižnica za vse, v katerem se bodo predstavile knjižnice iz Velenja, Trebnjega, 
Logatca, Maribora in Ljubljane.  
 

Domoznanski utrip: Pripravo domoznanskih vsebin in predstavitev po elektronskih poteh 
nam bodo prestavile knjižnice iz Murske Sobote, Ilirske Bistrice in Izole. 
 
Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave sprejemamo do vključno 12. maja 2021.  
Na dogodek se najprej prijavite na povezavi: 
https://zoom.us/meeting/register/tJAufuispj4uE9f3jNu3cpjVByc6Kvh29SHM 
Po prijavi boste prejeli ZOOM povezavo na dogodek. 
 
Prijavnica je sistemsko oblikovana v aplikaciji ZOOM in je v angleščini, za kar se vam 
opravičujemo.  

https://zoom.us/meeting/register/tJAufuispj4uE9f3jNu3cpjVByc6Kvh29SHM


 
 
Po izvedenem dogodku boste prejeli potrdilo o udeležbi na ime in elektronski naslov, ki ga 
boste navedli na prijavnici. 
 
Dogodek se bo snemal in bo kasneje v celoti objavljen na YouTube kanalu Sekcije za splošne 
knjižnice. 
 
 
 
 

Vljudno vabljeni! 
 
 

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS 
 
 
Dogodek organizira Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem splošnih 
knjižnic.  
 
 
 
 

           
 

 

 

               


