
Poročilo o delu v letu 2014 
 
 
Društvo bibliotekarjev Maribor je v letu 2014 izpeljalo program, ki 
so ga člani potrdili na rednem občnem zboru dne 26.2.2015. 
Program smo v določenih sklopih prilagajali trenutni situaciji 
(zasedenost predavateljev, zunanji dejavniki). Zaradi organizacije 
podobnih dejavnosti v drugih področnih društvih ali dejavnosti 
sekcij smo se pri organizaciji  povezovali. Večina strokovnih 
predavanj smo poskušali organizirati izven delovnega časa, zaradi 
dvoizmenskega dela smo dejavnosti organizirali delno dopoldne in 
delno popoldne. Pri delu smo sledili smernicam in ciljem Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije. 
V letu 2014 je bilo 122 članov društva, od tega 4 častni člani. 
 
Za izvedbo programa so skrbele članice izvršnega odbora v novi sestavi, ki je bila potrjena 
na volilnem občnem zboru 6.3.2014: predsednica mag. Branka Kerec, podpredsednica 
Mojca Markovič, tajnica Neli Sorger, blagajničarka Sabina Prevorčič, članice izvršnega 
odbora Alenka Črnič, Mojca Plaznik, Vesna Lorenc, mag. Dunja Legat, mag. Branka 
Badovinac in Andrea Kostanjevec.  
Na vse seje so bili vabljeni tudi članici nadzornega odbora: Sandra Kurnik Zupanič, 
Andreja Kos in Sebastijan Holcman. Delo smo usklajevali na sejah DBM, po potrebi pa 
tudi na korespondenčnih sejah. V tem mandatu so delovali še člani častnega razsodišča 
Liljana Klemenčič, Milena Perko in Rosvita Kocbek Pavalec, sej občnega zbora ZBDS pa 
so se udeleževali člani Renata Močnik, Brina Klemenčič, Bernarda Korez, Sandra 
Jesenek, Dragica Mlakar in Vlasta Višič. 
 
Člane DBM smo obveščali tako po e-pošti kot po spletu: blog Drubima je urejala Rosvita 
Kocbek Pavalec, spletno stran Brina Klemenčič in mag. Branka Kerec, facebook stran pa 
vsi člani IO DBM in drugi člani. 
Posamezni člani so sodelovali tudi delno pri izvedbi nekaterih dogodkov, se bolj ali manj 
odzivali na pozive IO, predvsem pa se udeleževali dogodkov in izmenjavali strokovna 
vedenja. 
 
Pri izvedbi dogodkov še vedno poudarjamo povezavo strokovnih vsebin z najožjim okoljem. 
Dejavnosti izpeljemo na različnih lokacijah in s tem ponudimo ogled in doživetje v novem 
okolju ter hkrati spoznavanje najožjega kulturno umetniškega in izobraževalnega okolja.  
Ravno tako oblikujemo strokovne vsebine na način, da se povezujemo, strokovno 
izpopolnjujemo in informiramo  o novostih delovanja na področjih splošnega, šolskega, 
visokošolskega in specialnega knjižničarstva, pri čemer težimo h hkratni organizaciji dveh 
vsebin različnih področij. Kot primere dobrih praks predstavljamo spremljevalne dejavnosti, ki 
jih izvajajo knjižnice našega  regijskega področja, hkrati pa spoznavamo delovanje kolegov 
drugih regij. 
 
Nerealizirana sta ostala dva načrtovana dogodka, strokovne predstavitve novosti iz 
mednarodnih  konferenc IFLA in LIBER bomo prenesli v program dela za januar 2015.  
 
Realizirali smo naslednje dejavnosti, ki se jih je skupaj udeležilo čez 248 udeležencev: 
 



 
 

 
 
Članice in člani so tudi v letu 2014 na dom prejemali strokovno revijo Knjižnica, preko 
društva pa so sodelovali v organih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in v Zvezi kulturnih 
društev. Člani DBM so kot referenti, prostovoljci in v programskem in organizacijskem odboru 
sodelovali pri izvedbi skupnega strokovnega posvetovanja sekcij ZBDS, ki je bilo v Laškem 
18. in 19. septembra. 
 
V preteklem letu smo člani DBM aktivno delovali pri pripravi mnenj v zvezi z osnutkom 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu v javni obravnavi. S tem in 
drugimi mnenji smo pripomogli k uresničevanju in sooblikovanju programa ZBDS. 
 
 
V letu 2014 so bili naši  člani izvoljeni v nov mandat na naslednjih funkcijah organov ZBDS: 

Leto  2014 dogodek opombe 

 januar / februar 
 

 Kandidacijski postopek 
 / 

 6. marec 
 

 Volilni občni zbor in ogled Medicinske fakultete 
 38 članov 

 25.-26. marec 
 

 Bologna: sejem otroških knjig  
 (v sodelovanju z ZBDS) 

 23. april 
 

 Ogled Zgodovinskega arhiva Ptuj in Knjižnice Ivana Potrča 

Ptuj 
 26 oseb 

 9. maj (petek) 
 

 Delavnica z Nastjo Mulej: De Bono in Šest klobukov 
razmišljanja  

 11 oseb (v sodelovanju z 
ZBDS) (v SIKMB 
Kamnica) 

 4. Junij (sreda) 
 

Družabno srečanje: Ogled Knjižnice Josipa Vošnjaka v 
Slovenski Bistrici   

 17 oseb 

10.7. (čet ob 12h) 
Okrogla miza: Sožitje med knjigo – elektronsko knjigo – digitalnim 

prostorom 

 30 oseb 
 V sodelovanju SV -
Kadetnica  

 27. september  
- odpadlo 

 Po poteh Šavrink (literarna ekskurzija po Istri) 
Premalo prijav 

torek 
18. november  

 Strokovno predavanje / novosti v stroki: 
 -dr. Ema Dornik: Informacijska podpora raziskovanju in klinični 

praksi v zdravstveni negi 
- Anka Rogina: Mariborska knjižnica kot srednja območna 

knjižnica 

 
15 os.   

 9.-11. Oktober 
-odpadlo 

 Strokovna ekskurzija na knjižni sejem Frankfurt  in ogled 
Heidelberga 

 Premalo prijav 

 čet  
27. november 

 Obisk 30. slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani in ogled 
Osrednje knjižnice Celje 

 V sodelovanju s SIKMB 
 55 oseb (14 dbm) 

 sob 
 6. december 

 Novoletno srečanje članov društva: Izlet v neznano (pohod na 
Urban) 

 10 os. 

 čet 
 11. december 

dr. Fanika Vrečko: Predstavitev kritiške izdaje Trubarjevih 

zbranih del  
Nataša Stadler: Vodič za bibliotekarstvo 

 16 os. 

Kdo 
 

Kje 

Sandra Kurnik Zupanič predsednica Nadzornega odbora ZBDS 
 

mag. Slavica Rampih predsednica Komisije za  Čopove diplome in Čopova priznanja  
 

mag. Matjaž Neudauer 
 

član  Komisije za  Čopove diplome in Čopova priznanja 

Mojca Gomboc članica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada 
 

Mirjam Klavž Dolinar predsednica Sekcije za šolske knjižnice 



 
 
 
 
 
Maribor, 25.2.2015 
 

mag. Branka Kerec 
predsednica Društva bibliotekarjev Maribor 

 

Tjaša Mrgole Jukič predsednica Sekcije za potujoče knjižnice  
 

mag. Dunja Legat članica  Upravnega odbora Kalanovega sklada 
 

dr. Irena Sapač predsednica Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
 

mag. Branka Kerec predsednica Upravnega odbora Kalanovega sklada  
 

dr. Jerneja Ferlež članica Uredniškega sveta revije Knjižnica 
 

mag. Sabina Fras Popović predsednica ZBDS  
članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
 

Alenka Mihalič Klemenčič članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 
 

Anka Rogina  članica  Komisije za  Čopove diplome in Čopova priznanja   (do februarja 
2014) 
 

dr. Zdenka Petermanec članica Komisije za Čopove diplome in Čopova priznanja (do februarja 2014) 
 


