
 
Poročilo o delu v letu 2016 
 
 
 
Društvo bibliotekarjev Maribor (DBM) je v letu 2016 izpeljalo 
program, ki so ga člani potrdili na volilnem občnem zboru dne 
29.2.2016. Kot že nekaj let je tudi letošnji občni zbor potekal v 
ustanovi, ki je povezana  s kulturno zgodovino Maribora ali z njeno 
okolico. Potekal je v Kavarni Ilich, katere lastniki so in so bili skozi 
zgodovino povezani s knjižničarstvom, kar je v uvodnem 
predavanju članom predstavila dr. Jerneja Ferlež.  
 
Za izvedbo programa v letu 2016 so skrbele članice izvršnega odbora v novi sestavi, ki je 
bila potrjena na volilnem občnem zboru: predsednica mag. Branka Kerec, podpredsednica 
Mojca Markovič, tajnica Neli Sorger, blagajničarka Sabina Prevorčič, članice izvršnega 
odbora Alenka Črnič, Vesna Lorenc, mag. Dunja Legat, mag. Branka Badovinac, mag. Nina 
Hriberšek Vuk in dr. Fanika Krajnc Vrečko. 
 

Na vse seje izvršnega odbora so bili vabljeni  tudi novoizvoljeni člani nadzornega odbora: 
Sandra Kurnik Zupanič, Sebastijan Holcman in Terezija Balant. Delo smo usklajevali na 
sejah DBM, po potrebi pa tudi na korespondenčnih sejah. V tem mandatu so delovali tudi 
novoizvoljeni člani častnega razsodišča Liljana Klemenčič, Simona Ditz in Rosvita Kocbek 
Pavalec, sej občnega zbora Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) pa so se 
udeleževali delegati člani DBM Renata Močnik, Brina Klemenčič, Bernarda Korez, Sandra 
Jesenek, Dragica Mlakar in Vlasta Višič. 
 
Program smo v določenih sklopih prilagajali trenutni situaciji zaradi zasedenosti 
predavateljev, prostorskih zmožnostih in drugih zunanjih dejavnikov. 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 inštitucijami ali posamezniki. Tako smo se povezovali bodisi znotraj strokovnih 
knjižničarskih krogov kot tudi širše s kulturnimi ustanovami v mestu Maribor ali širše (ZBDS, 
Univerzitetna 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 2016 se nam je 
pridružilo nekaj novih članov, zlasti študentov, ki smo jih nagovorili tudi v reviji Štubidu. V letu 
2016 beležimo 128 članov društva, od tega 4 častne. 
 
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 izvršnega odbora DBM in drugi člani.  
 
Posamezni člani so sodelovali tudi pri izvedbi nekaterih dogodkov, samostojno ali v 
sodelovanju, se bolj ali manj odzivali na pozive izvršnega odbora, predvsem pa se 
udeleževali dogodkov in izmenjavali strokovna védenja. 
 
V letu 2016 smo v ožji sestavi pričeli tudi z dogovori in pripravo dogodkov za jubilejno leto 
2017. 
 
Članice in člani so tudi v letu 2016 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 



posvetovanja sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije »Upravljanje znanja v 
knjižnicah«,  ki je bilo letos 19. in 20. septembra v Mariboru. Na posvetovanju smo se v 
uvodnem delu predstavila vsa področna društva -  skozi zgodovino in dejavnosti smo 
predstavili tudi naše društvo. 
 
Vsa leta delamo tudi na promociji našega društva in vabimo v naše vrste nove člane – v letu 
2016 smo 18. 4. tako izvedli predstavitev in vabilo za šolske knjižnice in knjižničarje v 
Mariboru. 
 
Izvedenih dejavnosti se je skupaj udeležilo čez 220 udeležencev. Nerealizirana sta ostala 
dva dogodka, ki jih bomo prenesli v program dela 2017. Med letom smo bili povabljeni k 
sodelovanju in soorganizaciji okrogle mize. Tako smo izvedli okroglo mizo, obiskali 
stanovske kolege v splošni, dveh specialnih in visokošolski knjižnici, strokovno in kulturno 
zgodovinsko predavanje in dejavnosti povezali v sproščenem druženju.  
 
DBM je tudi v letu 2016 delovalo uspešno, saj je glede na število udeležencev uspešno 
realiziralo večino dogodkov, od tega so bile štiri povezane s strokovno ekskurzijo. Realizirali 
smo naslednje dejavnosti: 
 
Datum 2016 Dogodek   PLAN 2016  

29. februar  

(ponedeljek) 
Občni zbor (volilni; Ferlež) 

 36 + 6 oseb 

 Kavarna Ilich 

februar - 

november 
Kaj delamo v knjižnicah DBM na področju digitalizacije 

 Nerealizirano 

– v 2017 

februar - 

november 

Ogled  starinske lekarne mag. Štefana Predina (muzej farmacije in starejše 

lekarniške knjige) (Medikohistorična sekcija Slovenskega zdravniškega društva) 

 Nerealizirano 

– v 2017 

22. april  

(petek) 

Okrogla miza ob svetovnem dnevu knjige (soorganizacija DBM in MORS): 

Nidorfer, Kerec 
Kadetnica (30) 

12. maj  

 (četrtek) 

Strokovna ekskurzija: podjetje Krka, Novo Mesto (sodobna proizvodnja zdravil 

in specialna knjižnica)  
24 oseb 

4. junij 

(sobota) 

Družabno srečanje članov:  po Slovenskih goricah (Sv. Ana- Kolaričeva 

čajnica, Sv. Trojica – samostanska knjižnica, Zavrh – Maistrov stolp in vinska 

klet Šuman, grad Hrastovec) (Zemljič) 

21 oseb 

7. – 8. oktober 

(petek- sobota) 

Strokovna ekskurzija: obisk HKD Reka in Rovinj (Sveučilišna knjižnica Rijeka,  

Središnji odjel Gradske knjižnice Rijeka, ogled po KulTuri) 
17 oseb 

1 . december 

(četrtek) 

Novosti v stroki: Novosti na področju pridobivanja strokovnih nazivov v 

knjižnični dejavnosti (Dolgan Petrič, Zupanc) 
30 oseb 

2. december  

(petek) 

 Novoletno srečanje članov: Izlet v (ne)znano – adventni Zagreb z ogledom 

knjižnice Ekonomske fakultete 
57 oseb 

 
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. 
 
Pripravili smo pripombe na Pravilnik o strokovnih nazivih in na Pravilnik o bibliotekarskem 
izpitu ter ju posredovali Ministrstvo za kulturo in ZBDS. 



 
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 2016 so tako opravljale naslednje funkcije: 

 
 

 
 

Člani DBM na obisku pri kolegicah v podjetju Krka, Novo mesto 12. 5. 2016 

 
 
Maribor, 26. februar 2017 
 

mag. Branka Kerec, 
predsednica Društva bibliotekarjev Maribor 

 

 

Kdo Kje 

Darja Barber članica Častnega razsodišča ZBDS 

Romana Fekonja članica Uredniškega odbora revije Knjižnica 

dr. Jerneja Ferlež članica Uredniškega sveta revije Knjižnica 

dr. Sabina Fras Popović predsednica ZBDS in članica UO Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 

Mojca Gomboc predsednica Stepišnikovega sklada 

mag. Branka Kerec predsednica Upravnega odbora Kalanovega sklada  

Mirjam Klavž Dolinar predsednica Sekcije za šolske knjižnice 

Sandra Kurnik Zupanič predsednica Nadzornega odbora ZBDS 

mag. Dunja Legat članica  Upravnega odbora Kalanovega sklada 

Alenka Mihalič Klemenčič članica UO Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 

Tjaša Mrgole Jukič predsednica Sekcije za potujoče knjižnice in predsednica Strokovnega odbora 
ZBDS 

Matjaž Neudauer član Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete 

dr. Zdenka Petermanec članica Uredniškega odbora revije Knjižnica 

mag. Slavica Rampih predsednica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete 

dr. Irena Sapač predsednica UO Spominskega  sklada Dr. Bruna Hartmana 


