
DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV MARIBOR 
 
 
Poročilo za leto 2008 
 
Delo društva je v letu 2008 potekalo po sprejetem programu dela za leto 2008, ki smo ga 
potrdili na občnem zboru 27. marca 2008. Na rednem volilnem občnem zboru smo izvolili 
naslednje organe: 

IZVRŠNI ODBOR: Sabina Fras Popović (predsednica), Dunja Legat (podpredsednica), Zora 
Lovrec Jagačič (tajnica), Majdica Primožič (blagajničarka), Mojca Markovič (članica), Lilijana 
Klemenčič (članica), Rosvita Kocbek Pavalec  (članica), dr. Jerneja Ferlež  (članica)  Sandra 
Kurnik Zupanič (članica);  
NADZORNI ODBOR:; Slavica Rampih, Branka Kerec, Cirila Gabron Vuk 
DISCIPLINSKA KOMISIJA: Fanika Krajnc Vrečko, Dragica Turjak, Doroteja Emeršič 
 
Delo društva je potekalo preko rednih sej izvršnega in nadzornega odbora ter občnega zbora 
in sprotnega obveščanja članov. Na sejah smo obravnavali delo društva in Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije, pripravljali strokovna predavanja in ekskurzije. 
 
V letu 2008 smo organizirali naslednje prireditve in predavanja: 
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14.-15. marec 
27. marec 

Obisk knjižnega sejma Leipzig 

Redni volilni občni zbor 

10. april Ogled razstav Primož Trubar in Faraonska 
renesansa, Ljubljana 

22. maj Strokovno srečanje članov in ogled Knjižnice 
Ivana Potrča Ptuj 

12. junij Okrogla miza ob jubileju društva »Pomen in 
položaj področnih društev«. 

13. oktober Sklic ustanovnega občnega zbora sindikata 

24.- 26. oktober Ogled Knjižnega sejma v Beogradu 

25.11. Strokovno predavanje dr. Zdenke Petermanec 
in mag. Branke Kerec 

4. december Predstavitev e-knjige 

11. december Strokovno predavanje mag. Dunje Legat in 
srečanje članov ob zaključku leta 

 
Člani in članice društva smo v letu 2008 aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi bienalnih 
posvetovanja in srečanja sekcij, in sicer: 
a. posvetovanje visokošolskih in specialnih knjižnic »Kakovost v knjižnicah« - oktober 2008, 
Ljubljana; 
b. posvetovanje splošnih knjižnic »Knjižnica kot tretji prostor« - 29.-30.9.2008, Kranjska 
Gora; 
c. strokovno srečanje potujočih knjižnic »Na pragu novih izzivov« - junij 2008, Brežice; 
d. strokovno posvetovanje DBC, Osrednje knjižnice Celje in Sekcije za domoznanstvo – 1. 
december 2008, Celje. 
 
Aktivno smo sodelovali tudi pri aktivnostih v zvezi z reorganizacijo delovanja ZBDS in pripravi 
novega statuta zveze. V reviji Knjižnica in Knjižničarskih novicah smo objavljali strokovne 
prispevke. Speljali smo tudi aktivnosti za oživitev spletne strani. 
 



V društvu smo v mesecu avgustu pripravili primerjalno analizo uvrstitve delovnega mesta 
bibliotekarja v novem plačnem sistemu. Aktivno smo se vključili v reševanje problematike 
plačnega sistema in ob tem spoznali nemoč civilne družbe. Prav zato smo na redni seji IO in 
NO sprejeli sklep, da speljemo pobudo za ustanovitev sindikata, ki bo povezal vse zaposlene 
v knjižnični dejavnosti. Ob tem smo organizirali tudi ustanovni občni zbor in po sklepu 
občnega zbora prevzeli zastopstvo sindikata za leto dni. 
    
 
 


