
Poročilo o delu v letu 2013 
 
 
Društvo bibliotekarjev Maribor je v letu 2013 izpeljalo program, ki 
so ga člani potrdili na rednem občnem zboru. Program smo v 
določenih sklopih prilagajali trenutni situaciji (zasedenost 
predavateljev, zunanji dejavniki). Zaradi organizacije podobnih 
dejavnosti v drugih področnih društvih ali dejavnosti sekcij smo se 
pri organizaciji  povezovali. Večina strokovnih predavanj smo 
poskušali organizirati izven delovnega časa, zaradi 
dvoizmenskega dela smo dejavnosti organizirali delno dopoldne in 
delno popoldne. Pri delu smo sledili smernicam in ciljem Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije. 
 
Za izvedbo programa so skrbele članice izvršnega odbora v sestavi: predsednica mag. 
Branka Kerec, podpredsednica mag. Nina Hriberšek Vuk, tajnica Kornelija Sorger in 
blagajničarka Sabina Prevorčič, ter druge članice izvršnega odbora: Alenka Črnič, Mojca 
Markovič, mag. Dunja Legat, mag. Branka Badovinac, Milena Perko in Andrea Kostanjevec. 
Na vse seje so bile vabljene tudi članice nadzornega odbora: Sandra Kurnik Zupanič, 
Andreja Kos in mag. Sabina Fras Popovič. Delo smo usklajevali na sejah DBM, tudi 
korespondenčnih. 
Članice častnega razsodišča so bile v tem mandatu: Rosvita Kocbek Pavalec, mag. Slavica 
Rampih in Liljana Klemenčič. Delegatke za občni zbor ZBDS pa: Renata Močnik, Vesna 
Lorenc, Nataša Hlade, Anka Rogina, Zora Lovrec Jagačič in dr. Jerneja Ferlež. 
Člane DBM smo obveščali tako po e-pošti kot po spletu: blog Drubima je urejala Rosvita 
Kocbek Pavalec, spletno stran Brina Klemenčič in mag. Branka Kerec, facebook stran pa 
Neli Sorger in drugi člani. 
Posamezni člani so sodelovali tudi delno pri izvedbi nekaterih dogodkov, se bolj ali manj 
odzivali na pozive IO, predvsem pa se udeleževali dogodkov in izmenjavali strokovna 
vedenja. 
 
Članice in člani so tudi v letu 2013 na dom prejemali strokovno revijo Knjižnica, preko 
društva pa so sodelovali v organih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in Zveze kulturnih 
društev. Člani Društva bibliotekarjev Maribor so kot prostovoljci sodelovali pri izvedbi 
strokovnega posvetovanja ZBDS, ki je bilo v mesecu oktobru v Laškem. 
 
V zadnjih dveh letih je pri izvedbi dogodkov poudarek na povezavi strokovne vsebine z 
najožjim okoljem. Dejavnosti izpeljemo na različnih lokacijah in s tem ponudimo ogled in 
doživetje v novem okolju – tako smo gostovali v Umetnostni galeriji Maribor, v novi dnevno 
nočni čitalnici ČUK (UKM), si ogledali Pokrajinski arhiv Maribor ter Knjižnico in Fakulteto za 
kmetijstvo in biosistemske vede Univerze Maribor, Bibliobus Mariborske knjižnice, Knjižnico v 
Rogaški slatini, in se s starodobnim avtobusom peljali na grad Hompoš.  
 
Nerealizirana sta ostala dva načrtovana dogodka, enega bomo prenesli v program dela 
2014. Realizirali smo naslednje dejavnosti: 
 



 
 

 
V preteklem letu smo v DBM podajali mnenja na določene strokovne dokumente, z aktivnim 
delovanjem v odborih ZBDS pa so posamezni člani sodelovali tudi pri pripravi strokovnih 
dokumentov organov ZBDS. Članice tako aktivno sodelujemo tudi pri uresničevanju in 
sooblikovanju programa ZBDS. 
Našim članom  je decembra 2013 potekel mandat  na naslednjih funkcijah organov ZBDS: 

 

Termin Dogodek 
 
Izvajalec 

Udeležba  
(286 os.), kje 

27. februar  
 

 Občni zbor z vodenim ogledom razstave Skoraj pomlad/100 
let slovenske umetnosti  

IO, A. 
Podjavoršek  

UGM,  
33 os. 

14. marec  
 

 Novosti v stroki: 
 Knjižnično gradivo kot kulturni spomenik  ter ENUMERATE 
in  PAM (prostorska analiza mreže splošnih knjižnic) 

NUK: E. 
Kodrič Dačič, 
G. Vodeb 

UKM, 
37 os. 

28. marec  PaMb: ogled in predstavitev arhiva ter knjižnice  
 
Mojca Horvat 

PaMb,  
35 os. 

16. maj 
 Novosti s 78. Konference IFLA: Grem v knjižnico. Imam 
idejo za nov glasbeni 'komad'… 

 
B. Kovar 

TVU, ČUK,  
22 os. 

6. junij 
 

Predstavitev delovanja Sekcije za potujoče knjižnice  
T. Mrgole 
Jukič 

TVU Bibliobus 
8 os. 

12. junij 
 

Družabno srečanje  na starodobnem avtobusu:  
Grad Hompoš, ogled Knjižnice FKBV in Meranovega 

 
IO 

TVU,Starodobnik  
20 os. 

19.- 21. september 
 Strokovna ekskurzija: obisk treh knjižnice v Pragi: 
Nacionalne knjižnice (Klementinum), Mestne knjižnice - in 
Nacionalne tehnične knjižnice (NTK)  

 
IO 

 Praga 
 40 os. 
 

24. september 
 
odpovedano 

OMAHNIL SREDI DELA – pred pol stoletja je v Mariboru 
preminil Mirko Rupel (pogovor o življenju in delu dr. Mirka 
Rupla, 1901-1963,  
Bibliotekarja in ravnatelja NUKa) 

moderator  
F. Pivec  
z gostji 

 
ZKD+ DBM 
(IZUM) 

12. november 
 

  Novosti s 79. Konference IFLA (Singapur):  
  Nacionalne knjižnice, e-knjige… 

M. Ambrožič, 
I. Sešek 

UKM 
35 os. 

21. november 
  

  Obisk 29. slovenskega knjižnega sejma in razstava: Skrito 
znanje: dragocenosti iz zbirk ljubljanskih  specialnih knjižnic 

 IO,  
I. Zemljič 

Ljubljana 
25 os. 

nerealizirano 

Strokovno predavanje: 
-predstavitev mag. in dr. del s področja bibliotekarstva, ali 
-predstavitev LIBER (D.Legat, S.Grajfoner), ali 
-kaj delajo knjiž. DBM na področju digitalizacije (Ptuj, SIKMB, 
UKM) 

  

28. november  
 - Novosti s 79. Konference IFLA (Singapur): splošne 
knjižnice 
- Strok. ekskurzije Sekcije za potujoče knjižnice (Švica) 

K. Bevk; 
T. Mrgole 
Jukič 

ČUK 
15 os. 

7. december 
 

 Novoletno srečanje članov društva – Izlet v neznano 
(Afrodita, Splošna knjižnica, Anin dvor) 

 
IO  

Rogaška 
16 os. 

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  


