
 
Poročilo o delu v letu 2015 
 
 
 
Društvo bibliotekarjev Maribor (DBM) je v letu 2015 izpeljalo 
program, ki so ga člani potrdili na rednem občnem zboru dne 
26.2.2015. Program smo v določenih sklopih prilagajali trenutni 
situaciji (zasedenost predavateljev, prostorskih zmožnostih, 
zunanji dejavniki). Pri delu smo sledili smernicam in ciljem Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in zgodovinskim 
temeljem društva. 
Izvedbo dejavnosti smo izpeljali samostojno, nekatere dogodke 
smo  izvedli v soorganizaciji  z drugimi, zunanjimi deležniki. Tako smo se povezovali bodisi 
znotraj strokovnih knjižničarskih krogov kot tudi širše s kulturnimi ustanovami v mestu 
Maribor ali širše (ZBDS, Salon uporabnih umetnosti Maribor, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 
Univerzitetna knjižnica, Mariborska knjižnica in Kadetnica Maribor). Večina dogodkov in 
strokovnih predavanj smo poskušali organizirati izven delovnega časa, zaradi 
dvoizmenskega dela večine članov društva smo dejavnosti organizirali delno dopoldne in 
delno popoldne. V letu 2015 je bilo 119 članov društva, od tega 4 častni člani. 
 
Za izvedbo programa so skrbele članice izvršnega odbora v sestavi, ki je bila potrjena na 
volilnem občnem zboru 6.3.2014: predsednica mag. Branka Kerec, podpredsednica Mojca 
Markovič, tajnica Neli Sorger, blagajničarka Sabina Prevorčič, članice izvršnega odbora 
Alenka Črnič, Mojca Plaznik, Vesna Lorenc, mag. Dunja Legat, mag. Branka Badovinac in 
Andrea Kostanjevec.  
Na vse seje so bili vabljeni tudi člani nadzornega odbora: Sandra Kurnik Zupanič, Andreja 
Kos in Sebastijan Holcman. Delo smo usklajevali na sejah DBM, po potrebi pa tudi na 
korespondenčnih sejah. V tem mandatu so delovali tudi člani častnega razsodišča Liljana 
Klemenčič, Milena Perko in Rosvita Kocbek Pavalec, sej občnega zbora ZBDS pa so se 
udeleževali delegati člani DBM Renata Močnik, Brina Klemenčič, Bernarda Korez, Sandra 
Jesenek, Dragica Mlakar in Vlasta Višič. 
 
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 vsi 
člani IO DBM in drugi člani. Konec leta je bil vzpostavljen nov e-poštni naslov 
drustvo.bibliotekarjev.mb@gmail.com, saj je predhodni povzročal kar nekaj tehničnih težav. 
Skladno s tem so bili posodobljeni tudi vsi dopisi. 
Posamezni člani so sodelovali tudi pri izvedbi nekaterih dogodkov, samostojno ali v 
sodelovanju, se bolj ali manj odzivali na pozive IO, predvsem pa se udeleževali dogodkov in 
izmenjavali strokovna vedenja. 
 
Članice in člani so tudi v letu 2015 na dom prejemali strokovno revijo Knjižnica, preko 
društva pa so sodelovali v organih ZBDS in Zveze kulturnih društev. Člani DBM so kot 
referenti, prostovoljci in v organizacijskem ali programskem odboru sodelovali pri izvedbi 
skupnega strokovnega knjižničarskega Kongresa ZBDS »Upravljanje znanja v knjižnicah«,  
ki je bilo letos od 21. do 23. septembra v Mariboru. 
 
Izvedenih dejavnosti se je skupaj udeležilo čez 330 udeležencev. Nerealizirani so ostali trije 
načrtovani dogodki, ki jih bomo prenesli v program dela 2016. Med letom  pa smo bili 
povabljeni k sodelovanju in soorganizaciji štirih dogodkov, ki smo jih dodatno uvrstili v 
program in soorganizirali. Tako smo realizirali naslednje dejavnosti:  
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Pri izvedbi dogodkov še vedno poudarjamo povezavo strokovnih vsebin z najožjim okoljem in 
tako spodbujamo najširše povezovanje posameznikov pri svojem delovanju z okoljem.  
Dejavnosti izpeljemo na različnih lokacijah in s tem ponudimo ogled novosti in doživetje v 
novem okolju, predvsem pa spodbujamo medsebojno povezovanje tako posameznikov kot 
inštitucij. Za izvedbo našega programa smo septembra uspešno kandidirali tudi na Razpisu 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 
 
Ob tem smo se v letu 2015 odzvali povabilu Knjižničarskega društva Rijeka in tam 13. aprila 
izvedli predstavitev in delovanje našega društva, ki mu je sledilo povabilo k tesnejšemu 
medsebojnemu sodelovanju v prihodnosti. 
 
 
Tudi v preteklem letu so člani DBM z aktivnim delovanjem v odborih ZBDS sodelovali v 
organih ZBDS. Članice tako aktivno sodelujemo tudi pri uresničevanju in sooblikovanju 
programa ZBDS, v letu 2015 so tako opravljale naslednje funkcije: 

Datum 2015 Dogodek  realizacija 2015 
Udeleženci  

 22. 1. čet. 
(UKM) 

Predstavitev novosti s 43. konference LIBER ( dr. Z. Petermanec, mag. D. Legat) in 80. 
konference IFLA (mag. B. Kerec) 

 29 os. 

26. 2. čet. 
(Salon) 

 Občni zbor in  predavanje: Velika kavarna v premenah stoletja (dr. J. Ferlež) 
 31 os.  
(+14. p.) 

 2. 4. čet. 
(UKM) 

Predstavitev faksimila Gratae posteritati ali ljubemu zanamstvu  Žige Herbertsteina  (dr. 
Hriberšek) in otvoritev razstave (M. Petrovič) (soorganizator DBM+UKM) 

 29 os. 

24.-26. 4.  
(pet. – ned.) 

Strokovna ekskurzija : Sarajevo: Vječnica in Gazi-Husrev begova biblioteka 
 26 os. 

april/maj - v 2016  Kaj delamo v knjižnicah DBM na področju digitalizacije (Ptuj, SIKMB, UKM) 
- 

 11.6. čet. 
 (15.00-19.00) 
 

Družabno srečanje: obisk Koroške osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na 
Koroškem  

 24 os. 

april/junij - v 2016 
Ogled  starinske lekarne mag. Štefana Predina (muzej farmacije in starejše lekarniške 
knjige) (Medikohistorična sekcija Slovenskega zdravniškega društva) 

  
 

27.8. čet. 
(UKM) 

mag. Klemen Brvar: Knjižničarji v svetu – predstavitev strokovnega obiska v knjižnicah  
Barcelone in projekta Čez planke nad zaplankanost 

 27 os. 

29.9. tor. 
(Kadetnica) 

M. Nidorfer, R. Močnik: Poezija, umetnost, vojna : umetniški performans : posvečen 70-
letnici 2. svetovne vojne (soorganizator Kadetnica+DBM) 

 20 os. 

22.9. tor.  (UKM) 
Strokovno predavanje  
Michael Dowling (ALA): Zagovorništvo  (soorganizator ZBDS+DBM) 

 12 os. 

 9.-11. - v 2016  Berlin   
 

3. 11. tor. 
(15.00) 

 Strokovno predavanje /predstavitev novosti - zaključna dela bibl. 
dr. Sabina FP: Vodenje s poslanstvom (dokt. diss.: Vodenje zaposlenih v SK)  

 20 os. 

7. 11. sob. 
(8.00-19.00) 

Strokovna ekskurzija Valvasorjeva knjižnica Krško in Fakultete za energetiko, Svet 
energije, grad Bizeljsko … 

 17 os. 

12.11.,  čet. 
 (UKM ) 

Novosti v stroki:  
Maja Vunšek: LILAC 2015,  Ksenija Medved: Ribja lestvica akademičnosti 

 17 os. 

16.11. pon. 
(UKM) 

 Strokovni predavanji dr. Zemanekove  in dr. Z. Petermanec: Informacijska pismenost 
(Avstrija : Slovenija) (soorganizacija AČ+UKM+DBM) 

 30 os. 

26.11. čet. (8.00-19.00) 
(SIKMB+DBM) 

 Obisk 31. slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani in ogled Knjižnice Minke Skoberne  
(Lj) 

 56 os, 
(12 os. dbm) 

4. 12. pet. (14.00-20.00)  Novoletno srečanje članov: adventni Graz in obisk Slovenske čitalnice / Izlet v (ne)znano 
 35 os. 



 
 
 
Poudariti velja, da je DBM v letu 2015 delovalo izredno uspešno, saj je glede na število 
udeležencev uspešno realiziralo kar 14 večjih dogodkov. Posebno priznanje delovanju pa je 
za svoje delo prejelo 21. decembra 2015, ko je DBM  prejelo tudi najvišje strokovno priznanje 
za delovanje v stroki, Čopovo plaketo, ki jo podeljuje ZBDS. Pri obrazložitvi ob prejetju pa je 
bilo izpostavljeno ravno izjemno medkulturno in medinstitucionalno, kot tudi medosebno 
sodelovanje in povezovanje članov društev.  Kot najstarejše področno društvo je bila 
nagrada podeljena tik pred slovesnim praznovanjem pomembnega jubileja DBM, ki bo leta 
2017 slovesno obeležilo tudi pol stoletja svojega delovanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribor, 20. januar 2016 
 

mag. Branka Kerec, 
predsednica Društva bibliotekarjev Maribor 

 

 

Kdo Kje 

Sandra Kurnik Zupanič predsednica Nadzornega odbora ZBDS 

mag. Slavica Rampih 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  

mag. Dunja Legat članica  UO Kalanovega sklada 

dr. Irena Sapač Predsednica sklada Dr. Bruna Hartmana 

mag. Branka Kerec predsednica UO Kalanovega sklada  

mag. Sabina Fras Popović predsednica ZBDS  

  


