
 

Poročilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 2012 

Sekcija/komisija/društvo________ Društvo bibliotekarjev Maribor ___________________________ 

Predsednik______mag. Branka Kerec________________________________________________ 

1. Osnovno delovanje sekcije (predvideni sestanki članov sekcije ali/in članov IO sekcije) 
 

- Izvedene  3 korespondenčne seje (dve za pripombe na spremembe ZKnj in ena za Klub 
prijateljev UKM) ter 3 seje (19.4., 15.9. in 12.12.2012), 

- Izveden  je bil kandidacijski postopek (januar-februar),  
- izpeljan je bil volilni občni zbor (1.3.2012), 
- izpeljan je bil dodatni dopisni občni zbor (za Klub prijateljev UKM ), 
- DBM je pristopilo v Klub prijateljev UKM  in je Klubu darovalo  publikacije, 
- na ZBDS smo posredovali mnenje v zvezi s predlaganimi spremembami  Zknj in predstavili 

stališče DBM 4.4.2012 na javni strokovni razpravi v Cankarjevem domu  v Ljubljani, 
- urednici društvenega bloga Drubima  smo omogočili udeležbo na Posvetovanju 

visokošolskih in specialnih knjižnic (17.-18.10.2012), 
- kot člana smo pridobili prvo pravno osebo, in sicer Pokrajinski arhiv Maribor,  
- dejavnosti smo izvedli z obiski in predstavitvami knjižnic: Knjižnice in same Kadetnice  v 

Mariboru (1.3.), Teološke knjižnice v Mariboru (27.9.) in Knjižnice Narodnega muzeja v 
Ljubljani (21.11.), 

- članice delovnih teles DBM so si ogledale tudi knjižnico visokošolskega zavoda  DOBA v 
Mariboru, kjer je bila izpeljana zaključna seja, 

- zaključno srečanje članov smo izvedli  z Izletom v neznano (22.12.2012); 
 
 

 
2. Organizacija izobraževalnih vsebin – tukaj izpostavite teme, ki jih želite umestiti v ta sklop, 

ker je to izhodišče za povezovanje sekcij med seboj 
 
Izvedli smo naslednje  dejavnosti: 
- EPK in knjižnice : predstavitev projektov tistih knjižnic, ki so aktivno sodelovale v okviru 

EPK - Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, Mariborske knjižnice in Univerzitetne knjižnice Maribor 
(13.2.2012) 

- Strokovna ekskurzija: obisk 18. mednarodnega salona knjig v Novem Sadu (4.-5.3.2012) 
- Voden ogled razstave Nemci in Maribor (17.4.2012), kjer je sodelovalo veliko število naših 

članov kot avtorjev, 
- Ogled dokumentarnega filma o Vječnici,  The love of books – a Sarajevo story (5.9.2012) 
- Predstavitev delovanja sekcij - Sekcije za šolske knjižnice, in ogled Knjižnice Teološke 

fakultete Mb z razstavo(27.9.2012) 
- Obisk 28. slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani z ogledom  knjižnice Narodnega muzeja 

(21.11.2012) 
 



 
Nerealizirani sta ostali dve dejavnosti, in sicer 
- Knjižničarski raj 2 - predstavitev 78 konference IFLA na Finskem (zaradi bolezni 

predavateljic) , in 
- Strokovna ekskurzija na  knjižni  sejem na Dunaj z ogledom razstave ob 150. letnici rojstva 

G. Klimta (zaradi premalo prijav);  
 

 
3. Predlogi za udeležbo na mednarodnih konferencah 

 
/ 
 

 
 

4. Predlogi za promocijo naše dejavnosti 
 
- drobni promocijski material 

 
 
 

5. Predlogi za izdajo strokovnih publikacij (v prioriteti bo še vedno v programu le revija 
Knjižnica, predlogi pa so pomembni, da v primeru, če se pojavijo dodatna finančna sredstva 
lahko realiziramo že zamišljene zadeve) 
 
/ 
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zadolžen Udeležba, 

kje 

januar-februar Kandidacijski postopek 
 

 

 

 

13. februar 
EPK in knjižnice : predstavitev projektov v okviru EPK Knjižnice Ivana 

Potrča Ptuj, Mariborske knjižnice in Univerzitetne knjižnice Maribor 

Predstavniki 

knjižnic 

 

UKM 

1. marec Redni volilni Občni zbor, društvene novice, ogled knjižnice in Kadetnice 
 Kadetnica, 

17h, 41 os 

4. - 5. marec Strokovna ekskurzija: 18. mednarodni salon knjig v Novem Sadu 
 

 

NS 

35 os. 

17. april Voden ogled razstave Nemci in Maribor 

Jerneja 

Ferlež 

Velika 

Kavarna, 

13 os 

5. september 

 

Ogled dokumentarnega filma o Vječnici,  The love of books – a Sarajevo 

story, večer dokumentarnih filmov  

 UKM, 17h, 

13 oseb 

 

13. september 

prestavljeno   

v 2013 

 

Knjižničarski raj 2 - predstavitev 78 konference IFLA na Finskem 

 

   

27. september 
Strokovno predavanje - Predstavitev delovanja sekcij - Sekcije za šolske 

knjižnice, in ogled Knjižnice Teološke fakultete Mb z razstavo  

Mirjam Klavž 

Dolinar,  

Fanika 

Vrečko 

Knjižnica 

Teološke 

fakultete, 

15 oseb 

sob. 24. 

november 
Obisk knjižnega sejma na Dunaju (NERALIZIRANO) 

  / 

21. november  
Obisk 28. slovenskega knjižnega sejma v Lj. + ogled knjižnice Narodnega 

muzeja (namesto razstave) 

 Cankarjev 

dom, KNM 

32 oseb (9) 

Sob. 22. 

december 
Izlet v neznano : novoletno srečanje članov društva 

  


