
Poročilo o delu v letu 2011 
 
Društvo bibliotekarjev Maribor je v letu 2011 realiziralo program, ki 
so ga člani potrdili na rednem občnem zboru, hkrati pa smo v tem 
letu sledili smernicam in ciljem Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije. Program smo v določenih sklopih prilagajali trenutni 
situaciji (zasedenost predavateljev, premala odzivnost za nekatere 
dogodke). Večina strokovnih predavanj smo poskušali 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  izvoljeni v organe društva. Po 
odstopu predsednice društva mag. Sabine Fras Popović je društvo vodila podpredsednica 
mag. Branka Kerec, tajnica je 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. 

 
 
Članice IO Društva bibliotekarjev Maribor so na korespondenčnih sejah usklajevale izvajanje 
programa za leto 2011: 
 

Termin Naslov strokovnega dogodka 
Število 

obiskovalcev 
(skupaj 294) 

28.-20.januar Strokovna ekskurzija: Rim : ogled razstave o Vatikanki knjižnici 50 

11. februar 
Strokovno predavanje Mednarodna knjižničarska obzorja : predstavitev 
konference ALA in IFLA 2010 / Sandra Kurnik Zupanič in Sabina Fras 
Popovič 

30 

25.-26. februar 
(nerealizirano) 

Strokovna ekskurzija: 16. mednarodni salon knjig Novi Sad 
0 

12. marec Redni občni zbor in predstavitev bloga Drubima 30 

22. marec 
Strokovno predavanje Drobni tiski - tudi to je knjižnično gradivo : izkušnje 
NUK in UKM / Veronika Potočnik in Gabrijela Kolbič  

36 

 
Strokovno predavanje Zajemanje uporabniškega besedišča kot osnova za 
razvoj geslovnikov / Špela Razpotnik 

 

7. junij 
Strokovno predavanje Moč manjšin : predstavitev 32. kongresa IBBY / 
Vesna Radovanovič 

18 

15. september Moč besede : strokovno predavaje o retoriki / Marjan Bradeško 15 

29. september 
(nerealizirano) 

Strokovna ekskurzija: Modrost si gradi hišo - ogled razstave v Pinakoteki 
(Munchen) 

0 

19. september 
IFLA - predstavitev novosti / vabljeni predavatelji  - dr. Melita Ambrožič, dr. 
Primož Južnič, Irena Kavčič 

34 

14. oktober 
Strokovno predavanje Strateško marketinško pozicioniranje splošne 
knjižnice / Barbara Kovar 

23 

12. november 
(nerealizirano) 

Obisk knjižnega sejma na Dunaju  
0 

23. november Obisk knjižnega sejma v Ljubljani 33 

17. december Izlet v neznano : novoletno srečanje članov društva  25 

 



O dejavnostih in dogodkih smo obveščali tudi preku blogu  Drubima  (urejala Rosvita Kocbek 
Pavalec), in preku spletne strani društva (urejala mag. Branka Kerec). 
Člani in članice so tudi v letu 2011 na dom prejemali strokovno revijo Knjižnica, preko 
društva pa so sodelovali tako v organih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in kot Zveze 
kulturnih društev. Člani Društva bibliotekarjev Maribor so kot prostovoljci sodelovali pri 
izvedbi strokovnega posvetovanja ZBDS, ki je bilo v mesecu oktobru v Mariboru.  
 
V preteklem letu smo podajali strokovna mnenja o določenih strokovnih dokumentih, prav 
tako so člani in članice aktivno sodelovali pri pripravi strokovnih dokumentov za delovanje 
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, saj so v letu 2011 delovale na naslednjih funkcijah 
znotraj ZBDS: 
 

 

Tako članice aktivno sodelujemo tudi pri uresničevanju in sooblikovanju programa Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije.  
 
V sklopu strokovnega posvetovanja ZBDS je bil izpeljan tudi volilni občni zbor. Naši člani so 
zasedli naslednje funkcije, na katerih so pričeli z mandatom 16.12.2011: 

 
 

 

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 Izvršnega odbora Sekcije za potujoče knjižnice 
članica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada 

Liljana Klemenčič predsednica Sekcije za mladinsko knjižničarstvo 

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  

Srečko Vrečar Član Upravnega odbora  Stepišnikovega sklada 

Kdo Kje 

Sandra Kurnik Zupanič predsednica Nadzornega odbora ZBDS 

dr. Zdenka Petermanec predsednica Komisije za Čopova priznanja in diplome 

Mojca Gomboc predsednica Stepišnikovega sklada 

Mirjam Klavž Dolinar predsednica Sekcije za šolske knjižnice 

Tjaša Mrgole Jukič predsednica Sekcije za potujoče knjižnice  

Anka Rogina članica Komisije za Čopove diplome in priznanja 
članica Uredniškega sveta revije Knjižnica 

dr. Irena Sapač članica Uredniškega sveta revije Knjižnica 

mag. Branka Kerec predsednica Kalanovega sklada  

mag. Sabina Fras Popović predsednica ZBDS  


