
 

                                             

 

 

 
 

 
 
DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV MARIBOR* 
 
 
Društvo bibliotekarjev Maribor  (DBM) je združenje oseb, ki se združujemo zaradi skupnih interesov  s 
področja knjižničarstva. Društvo deluje na območju sedmih upravnih enot, in sicer Maribora, Lenarta, 
Ormoža, Pesnice, Ptuja, Ruš in Slovenske Bistrice.  
 
DBM je bilo ustanovljeno 15. 12. 1967  kot pravni naslednik leta 1950 ustanovljene podružnice Društva 
bibliotekarjev Slovenije v Mariboru. S to letnico je tudi prvo samostojno in najstarejše področno 
društvo v Zvezi bibliotekarskih društev. 
 
V prvih letih nastanka število članov ni bilo veliko, leta 1960 je društvo štelo npr. 31 članov. Le-to se je  
z leti večalo  in v društvu beležimo  v zadnjih desetih letih konstantno gibanje okrog 120 članov - leta 
2016 nas je skupaj 130 članov, od tega 5 častnih. Sedež društva je bil od začetka in dolga leta v 
Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM) oz. njeni predhodnici Študijski knjižnici Maribor, od leta 1991 se 
je sedež društva preselil v Mariborsko knjižnico (MK), kjer deluje še danes.  
 
Iz obeh omenjenih in na mariborskem področju največjih  knjižnic pa so bili tudi vsi dosedanji 
predsedniki: 
Dr. Bruno Hartman, prvi in sploh edini predsednik, ravnatelj takratne Študijske knjižnice (UKM), ki je 
zaslužen za izredni razvoj in široko delovanje društva. Čeprav je to funkcijo opravljal le en mandat v 
letih 1967-1968, je izredno spodbujal vključevanje v društvene dejavnosti in aktivno sodelovanje 
zaposlenih. Ob predaji svojega mandata kot predsednik Društva bibliotekarjev Maribor zapisal, da je 
društvo svoje naloge v minulih letih dobro opravilo, »te naloge /pa/ se sicer v praksi pogosto primerjajo 
z nalogami knjižnic kot ustanov /…/. A takšno prekrivanje je lahko hkrati tudi krepitev …« (Hartman, 
1998). 
Predsednikovanje so nato prevzemale same stanovske kolegice.  Breda Filo (UKM)  je vodila društvo v 
dveh mandatnih obdobjih med  leti  1969-1970 in 1973-1974. Ravno tako je dva mandata vodila 
društvo Zlata Kert (UKM) in sicer med leti  1971-1972 in 1975-1979. Med leti 1984-1987 je vodila 
društvo Varja Praznik (UKM). Na občnem zboru društva za leto 2015, ki smo ga izvedli 29. februarja 
2016 v Kavarni Ilich v Mariboru in strokovno povezali zgodbo razvoja slaščičarstva v Mariboru in 
življenjske povezave Ilichovih s knjižničarstvo, pa smo se zbrale še vse ostale predsednice: 
Cirila Gabron Vuk (UKM), predsednica v letih 1980-1983 in  1988-1989; 
dr. Irena Sapač  (UKM), predsednica v letih 1990-1991 
mag. Slavica Rampih (MK), predsednica v letih 1992-1995 
Dragica Turjak (MK), predsednica v letih 1996-2001 
mag. Dunja Legat (UKM), predsednica v letih 2002-2007 
dr. Sabina Fras Popovič (MK), predsednica v letih 2008-2011.   
Trenutno vodim društvo od leta 2012 mag. Branka Kerec (UKM). 
 



 

                                             

 

 

 
 

 OZ DBM 29.2.2016 v Kavarni Ilich: nekdanje in sedanja 
predsednica društva s Čopovo plaketo 2015. 

 
 
 
Smo kolegi, ki znamo resno delati (na sejah izvršnega in nadzornega odbora ter na vsakoletnih občnih 
zborih vseh članov), a se hkrati prijetno družiti in poveseliti na raznih dogodkih. 
 
Delovanje našega društva smo opredelili že v 8. čl. Statuta Društva bibliotekarjev Maribor. Namen 
naših dejavnosti pa je izmenjavanje strokovnih izkušenj, povezovanje knjižničarjev in širše javnosti,  
zavzemanje za profesionalno integriteto članov, pospeševanje razvoja knjižničarske stroke in 
dejavnosti, ter utrjevanje položaja knjižničarstva v družbi. Člani se v okviru društva srečujemo z 
namenom, da medsebojno sodelujemo, obravnavamo in razrešujemo strokovna vprašanja, ki so 
skupnega pomena za knjižničarstvo. Sodelujemo pri razvoju knjižničarske dejavnosti, knjižnic in 
osebnem razvoju poklicne poti. Prizadevamo si za strokovno raven dela društva in sodelujemo z 
organizacijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem knjižničarstva, pa tudi z drugimi 
kulturnimi društvi in ustanovami, s poudarkom na institucijah v Mariboru in širši okolici.  
Društvo skrbi za   izobraževanje članov z organiziranjem strokovnih posvetovanj, predavanj, seminarjev, 
tečajev, razstav in  ekskurzij, se povezuje s področnimi društvi bibliotekarjev in Zvezo bibliotekarskih 
društev Slovenije (ZBDS). Daje pobude, predloge in mnenja za reševanje aktualnih strokovnih vprašanj,  
informira in o aktualnih strokovnih vprašanjih in širšo javnost  seznanja s svojim delovanjem  in 
dogodkih preku sodobnih informacijskih poti (mailing liste, spletna stran, blog, FB, tudi tiskana vabila), 
in obvešča o izpeljanih dogodkih z bogato fotodokumentacijo. Na dogodke vabimo tudi  širšo javnost. 
Tako društvo ne uresničuje le ciljev in namenov DBM in ne širi le obzorij naših članov, temveč spodbuja 
in razvija povezanost tudi s širšim okoljem.  
 
 
Na kratko: osnovni moto vodenja Društva bibliotekarjev Maribor je povezovanje, izmenjava izkušenj, 
osebni razvoj posameznikov,  in predvsem sproščenost – verjamemo, da tako na prijeten način 
prispevamo k dvigu strokovne ravni vsakega posameznika, s tem pa k uspešnosti celotnega 
knjižničarstva v širši družbi. 
Če omenimo in izpostavimo le nekatere,  smo v zadnjih letih naš namen dosegali z izvedbo naslednjih 
dogodkov. 



 

                                             

 

 

 
 

Občne zbore smo organizirali v drugih okoljih in njihove vsebine povezali s knjižničarstvom: 
Kavarna Ilich (predavanje Ilichovi v Mariboru), Salon uporabnih umetnosti  (prej Velika kavarna, 
predavanje V premenah stoletja), Umetnostna galerija (z vodenim ogledom razstave), Kadetnica (z 
ogledom dokumentarnega filma i zgodovini in renoviranju same stavbe in ogledom nove knjižnice), 
Medicinska fakulteta v Mariboru (z vodenim ogledom in predstavitvijo same nove stavbe z laboratoriji 
fakultete, demonstracijo izvedbe predavanj z operacijami 'na daljavo'  in ogledom knjižnice z učnimi 
pripomočki za študij človeškega telesa  …) 
Obiskali smo stanovske kolege v knjižnicah in sorodnih ustanovah:  
Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Osrednja knjižnica Celje,  
Zgodovinski arhiv Ptuj, Pokrajinski arhiv Maribor, Knjižnico za slepe in slabovidne Minke Skoberne 
Ljubljana idr. Obiskali smo Grad Hompoš s knjižnico Fakultete za kmetijstvo, Teološko knjižnico  
Maribor, Knjižnico Narodnega muzeja v Ljubljani idr. V tujini smo v Pragi obiskali tri knjižnice: 
Klementinum oz. Nacionalno knjižnico, Mestno knjižnico  in Nacionalno tehnično knjižnico;  
V Zagrebu Knjižnico Filozofske fakultete, Ekonomske fakultete in Muzej sodobnih umetnosti, v 
adventnem Grazu smo obiskali Slovensko čitalnica.  
Organizirali smo razstave z vodenjem: 
Gratae Posteritati ali ljubemu zanamstvu (ob izdaji faksimilirane izdaje), Nemci in Maribor (v okviru 
Evropske prestolnice kulture), 100 let slovenskega slikarstva (na občnem zboru v Umetnostni galeriji), 
Dragocenosti iz zbirk ljubljanskih specialnih knjižnic (ob tradicionalni organizaciji obiska na Slovenski 
knjižni sejem), idr. 
Organizirali smo obiske knjižnih sejmov v  Ljubljano, Sarajevo, Beograd, Novi sad, Bologno, Pariz, 
London in drugam.  
Ob tem izvedemo tudi  druge spremljevalne dejavnosti,  kot so delavnice (ena takšnih je bila Pet 
klobukov, izvedena v sodelovanju z ZBDS. Našo dejavnost pa promoviramo z objavami v strokovnih 
glasilih, kot sta Knjižničarske novice ali Štubidu, ter z namenskimi predstavitvami delovanja društva , 
npr. v okviru rednega letnega izobraževanja šolskih knjižničarjev. 
 
V letu 2017 praznujemo naš jubilej. Vabimo vas, da ga preživite z nami. 
 
… Ker skupaj z zagnanostjo nadaljujemo profesionalno pot, ki so jo z ustanovitvijo najstarejšega 
področnega društva v Sloveniji davnega 16. decembra 1967 pričeli naši predhodniki … (Kerec, 2016) 
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*(predstavitev je iz Posvetovanja sekcij ZBDS v Mariboru 2016, za Poročilo o delu strokovnega odbora 
ZBDS za leto 2016)  
 


