
Poročilo o delu v letu 2010 
 
Društvo bibliotekarjev Maribor je v letu 2010 realiziralo program, ki 
so ga člani potrdili na rednem občnem zboru 25. 2. 2010, 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 in člani, ki so bili izvoljene v organe društva. 
 
Občni zbor je v skladu z izidom volitev imenoval novo vodstvo DBM za obdobje 2010-2012. 
Predsednica je mag. Sabina Fras Popović, podpredsednica mag. Branka Kerec, tajnica Zora 
Lovrec Jagačič, blagajničarka Sabina Prevorčič. Člani izvršnega odbora so: mag. Slavica 
Rampih, Liljana Klemenčič, Saša Šega Crnič, Mojca Markovič, mag. Dunja Legat in dr. 
Jerneja Ferlež. Člani nadzornega odbora so: Sandra Kurnik Zupanič, Darja Barber in Cirila 
Gabron Vuk. Člani častnega razsodišča so: Anka Rogina, Vladimir Kajzovar in Rosvita 
Kocbek Pavalec. 
 
Zastavljen in potrjen program za leto 2010 smo sproti prilagajali obstoječim razmeram, seje 
vodstva društva so potekala v večini primerov korespondenčno. Ob tem pa smo v letu 2010 
izpolnjevali tudi naloge za ukinitev sindikata, v katerega se ni včlanilo dovolj zaposlenih v 
knjižnicah, da bi lahko pridobili status reprezentativnosti v naši dejavnosti. 
 
Vodstvo društva je v mesecu januarju pripravilo javno razpravo o predlogu novega statuta 
društva, ki je usklajen s spremembami statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Statut 
je bil potrjen na Upravni enoti Maribor. Izpeljale smo tudi vse potrebne aktivnosti, da smo 
lahko v mesecu februarju imeli redni volilni občni zbor.  
 
V letu 2010 smo organizirali naslednje prireditve, predavanja in strokovne ekskurzije: 
 

leto mesec dogodek 

2
0

1
0

 

28. januar Nova zgodba ZBDS: predstavitev novega statuta ZBDS in članstva v 
sekcijah (dr. Melita Ambrožič, mag. Maja Božič in Breda Podrežnik 
Vukmir)  
Predstavitev predloga statuta DBM in pričetek nominacijsko-
kandidacijskega postopka za vodstvo DBM v obdobju 2010-2012 

10. februar Predstavite knjige Knjižne skrivnosti (mag. Stanislav Bahor in Tanja 
Tuma) 

25. februar Redni volilni občni zbor 

12. marec Novosti v stroki: predstavitev raziskovalne ekipe dr. Maje Žumer in 
drugih strokovnjakov 

18. marec Ogled novih prostorov knjižnice Filozofske fakultete in Muzeja 
sodobne umetnosti v Zagrebu - zaradi velikega interesa ponovitev 
tudi v mesecu aprilu 

30. marec Strokovna predavanja: 
mag. Majde Steinbuch: Izzivi informacijskega opismenjevanja   
mag. Slavice Rampih: Nabavna politika 
Hiša idej – predstavitev diplomske naloge Janje Kocjan 

26. – 28. marec Ogled knjižnega sejma v Parizu  



 
Prav tako so člani in članice aktivno sodelovali pri pripravi strokovnih dokumentov za 
delovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije ter organizaciji in programski pripravi 
strokovnih posvetovanj sekcij, ki delujejo v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, in 
sicer: 

- posvetovanje Sekcije za potujoče knjižnice; 
- posvetovanje Sekcije za splošne knjižnice; 
- skupno posvetovanje Sekcije za visokošolske knjižnice in Sekcije za specialne 

knjižnice. 
 
Članicam in članom smo omogočili udeležbo na naslednjih izobraževalnih dogodkih: 

- obisk knjižnega sejma v Parizu (sofinanciranje udeležbe – 2 udeleženki, financiranje 
udeležbe – 1 udeleženka); 

- udeležba na posvetovanju Sekcije za potujoče knjižnice (financiranje udeležbe – 1 
udeleženec); 

- udeležba na IFLA konferenci (plačilo kotizacije – 1 udeleženka); 
- udeležba na posvetovanju Sekcije za splošne knjižnice (financiranje udeležbe – 2 

udeleženki); 
- udeležba na strokovni ekskurziji v Celje in Piran (financiranje udeležbe – 1 

udeleženka, sofinanciranje udeležbe – 19 udeležencev); 
- udeležba na skupnem posvetovanju Sekcije za specialne in Sekcije za visokošolske 

knjižnice  (financiranje udeležbe – 1 udeleženka); 
- udeležba na knjižnem sejmu v Ljubljani – sofinanciranje udeležbe; 
- udeležba na novoletnem srečanju članov – sofinanciranje udeležbe. 
 

Na rednem volilnem občnem zboru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki je bil 16. 12. 
2009, so bile naše članice izvoljene v naslednje organe in delovna telesa: 

 
17. junij Strokovno predavanje in predstavitev projekta Open book – mag. 

Slavica Rampih in Andreja Kos 

1.in 2. oktober Ogled knjižnic v Celju in Piranu 

2. december Knjižni sejem v Ljubljani 

18. december Izlet v neznano: novoletno srečanje članov društva  

Kdo Kje 

Sandra Kurnik Zupanič Predsednica Sekcije za izobraževanje in kadre 
članica Nadzornega odbora ZBDS 
članica uredniškega odbora spletne strani 

Slavica Rampih članica Častnega razsodišča 

dr. Zdenka Petermanec predsednica Komisije za Čopova priznanja in diplome 

Mojca Gomboc predsednica Stepišnikovega sklada 

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

Liljana Klemenčič predsednica Sekcije za mladinsko knjižničarstvo 



 

Tako članice aktivno sodelujemo tudi pri uresničevanju in sooblikovanju programa Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije.  
 

Zora Lovrec Jagačič članica Komisije za Čopove diplome in priznanja 

dr. Irena Sapač članica Uredniškega sveta revije Knjižnica 

dr. Jerneja Ferlež članica Uredniškega sveta revije Knjižnica 

mag. Branka Kerec članica Kalanovega sklada  

mag. Sabina Fras Popović podpredsednica ZBDS  


