
Poročilo o delu v letu 2009 
 
 
Mariborski bibliotekarji se med seboj povezujemo že štiri desetletja. 
Ob predstavitvi programa društva za obdobje 2008-2010 smo zapisali, 
da posvečamo celotni program teh dveh let jubileju društva. 
Praznovanje smo začeli z zelo odmevno okroglo mizo o prihodnosti 
področnih bibliotekarskih društev, ki smo jo pripravili v letu 2008, 
zaključili pa smo ga z osrednjim knjižničarskih dogodkom tega leta, in 

sicer strokovnim posvetovanjem Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki smo ga imeli čast 
gostiti v Mariboru med 5. in 8. oktobrom 2009. Strokovno posvetovanje, ki je potekalo pod 
naslovom Knjižnice in knjižničarji: dodana vrednost okolju, je med knjižničarje prineslo nova 
znanja in spoznanja. Člani našega društva smo aktivno sodelovali z vodstvom Zveze 
bibliotekarskih društev, hkrati pa z veliko mero podpore Mariborske knjižnice, Univerzitetne 
knjižnice Maribor in Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. 
 

 
 
Društvo bibliotekarjev Maribor je v letu 2009 realiziralo program, ki so ga člani potrdili na 
rednem občnem zboru 12. 12. 2008, hkrati pa smo v tem letu sledili smernicam in ciljem 
Zveze  bibliotekarskih društev Slovenije. Program smo v določenih sklopih prilagajali trenutni 
situaciji (zasedenost predavateljev, premajhna odzivnost za nekatere dogodke). Večino 
strokovnih predavanj poskušamo organizirati izven delovnega časa, vendar je to težko 
izvedljivo, saj so naši člani vključeni tudi v večizmensko delo. 
 

Program društva so usmerjale članice, ki so bile 27. marca 2008 izvoljene v organe društva. 
Na rednem občnem zboru 12. 2. 2009 smo potrdili predlog za nadomestno članico izvršnega 
odbora. Organi društva so delovali v naslednji sestavi: 

V izvršnem odboru so delovale mag. Sabina Fras Popović (predsednica), mag. Dunja 
Legat (podpredsednica), Zora Lovrec Jagačič (tajnica), Majdica Primožič (blagajničarka), 
Mojca Markovič (članica), Lilijana Klemenčič (članica), Rosvita Kocbek Pavalec  (članica), dr. 
Jerneja Ferlež  (članica – porodniški dopust)  Sandra Kurnik Zupanič (članica), Sabina 



Prevorčič (članica). V nadzornem oboru so delovale Slavica Rampih, mag. Branka Kerec 
in Cirila Gabron Vuk. Disciplinska komisija je bila v sestavi dr. Fanika Krajnc 
Vrečko,Dragica Turjak in 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, ob tem pa 
smo v letu 2009 izpolnjevali tudi naloge za vzpostavitev statusa reprezentativnosti sindikata. 
 
V tem letu smo pripravili tudi 13 nominacijskih predlogov za organe ZBDS za obdobje 2009-
2011, ob tem pa tudi predlagali naše članice za stanovske nagrade. Pri dveh nominacijah za 
nagrado nismo bili uspešni, sprejet pa je bil 1 naš predlog za Čopovo diplomo. Utemeljitev 
predloga je pripravila dr. Irena Sapač. 
 
V letu 2009 smo organizirali naslednje prireditve, predavanja in strokovne ekskurzije: 

 
V tem letu nam ni uspelo izpeljati naslednjih aktivnosti: 

 strokovno predavanje z naslovom »Novi pogledi v stroki«, 

 redno letno srečanje članov društva in ogled knjižnic na našem območju (Ormož), 

 strokovno ekskurzijo na Sicilijo. 
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12. februar Redni občni zbor društva  
Tone Obadič: Zgodbe iz New Yorka 

13.marec Delavnica »Skrivnosti ustvarjanja strokovnega in znanstvenega 
članka« 
dr. Melita Ambrožič: Kako pripraviti strokovni prispevek?   
dr. Silva Novljan: Pišem in mislim 
dr. Eva Kodrič Dačič: Uredniški pogled na strokovne in znanstvene 
članke 
Darka Tancer Kajnih: Urejanje revije Otrok in knjiga 

 
 

23.- 25. april Ogled knjižnega sejma v Sarajevu (Sarajevo, Mostar) 

21. maj Strokovno srečanje z naslovom: »Izzivi vodenja v knjižnici.« 
dr. Silva Novljan: Moj idealni knjižničar 
mag. Maja Božič: Univerzitetno diplomirani bibliotekar?! Moja 
kariera: knjižnica ali borza ali …? 
 dr. Eva Boštjančič:  Managerka ali mama?! Ženska! 
Petra Treven Bernat: Kako izbrati ustreznega sodelavca in kako 
skrbeti za njegov razvoj (predstavitev praktičnih primerov izbirnega 
postopka in ocenjevanja za napredovanje v plačne razrede) 

23.-27. avgust IFLA, Milano: udeležba predsednice DBM finančno omogočena s 
strani ZBDS in MK 

6.-8.oktober »Knjižnice in knjižničarji: dodana vrednost okolju« 
Posvetovanje ZBDS v sodelovanju z DBM  

7.-14. november Ogled skrivnosti Turčije 

28. november Knjižni sejem v Ljubljani 

19. december Izlet v neznano: novoletno srečanje članov društva 



 
Strokovno predavanje in redno letno srečanje bomo izpeljali v letu 2010. 
 
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. Naši člani so sodelovali v 
naslednjih organih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. 
 

 
Na ustanovnem občnem zboru knjižničarskega sindikata smo po sklepu občnega zbora 
društva prevzeli zastopstvo sindikata za leto dni. Iniciativni odbor za ustanovitev 
knjižničarskega sindikata (članice izvršnega in nadzornega odbora) je v letu 2009 peljal 
različna srečanja in aktivnosti, da bi uredili vse pravno formalno za pridobitev statusa 
reprezentativnosti. Žal pri tem nismo bile uspešne in smo v mesecu decembru sklicale občni 
zbor članov sindikata s predlogom za ukinitev.  
 

 

Kdo Kje 

Sandra Kurnik Zupanič članica Nadzornega sveta ZBDS 
članica uredniškega odbora spletne strani 
članica IO Sekcije za domoznanstvo 

Mirko Nidorfet član Častnega razsodišča 
član IO Sekcije za šolske knjižnice 

Anka Rogina članica IO Sekcije za specialne knjižnice 

mag. Dunja Legat 
članica IO Sekcije za visokošolske knjižnice 

dr. Zdenka Petermanec 

Mag. Ana Pernat članica IO Sekcije za splošne knjižnice 

Mojca Gomboc članica IO sekcije za potujoče knjižnice in predsednica 
Stepišnikovega sklada 

Tjaša Mrgole Jukič članica IO sekcije za potujoče knjižnice in odbora 
Stepišnikovega sklada 

Alenka Mihalič Klemenčič članica Komisije za Čopove diplome in priznanja 

dr. Irena Sapač članica Kalanovega sklada 

dr. Jerneja Ferlež članica uredniškega sveta revije Knjižnica 

mag. Vlasta Stavbar predsednica Sekcije za domoznanstvo 

dr. Fanika Krajnc Vrečko  članica uredniškega sveta revije Knjižnica 

mag. Sabina Fras Popović članica Kalanovega sklada  


