
Poročilo o delu DBM za leto 2018 
 
Društvo bibliotekarjev Maribor je v letu 2018 izpeljalo program, ki 
so ga člani potrdili na občnem zboru dne 11. 4. 2018. Kot že nekaj 
let je tudi letošnji občni zbor potekal v ustanovi, ki je povezana  s 
kulturno zgodovino Maribora ali z njeno okolico in je povezana z 
delovanjem društva. Potekal je v prostorih Zveze kulturnih društev 
Maribor (ZKD), katere član je društvo, oz. v stavbi tim. Karantene 
na Pobreški cesti 20, kjer deluje tudi Javni sklad za kulturne 
dejavnosti, območna izpostava Maribor (JSKD). V uvodnem 
pozdravu je članom delovanje in povezanost mariborske ZKD ter 
JSKD predstavil vodja mariborske izpostave JSKD mag. Matija 
Varl. Ker pa ima svojo zgodovinsko vsebino tudi sama stavba starih mariborskih zaporov, 
tim. Karantena, je predsednica mag. Branka Kerec na kratko osvetlila njeno vlogo v 
preteklosti vključno s slikovnim gradivo takratne arhitekture, literat in član društva Borut 
Gombač pa v prirpevku Pisatelj v kaznilnici osvetlil bivanje in v mariborskem zaporu nastala 
literarna dela pisatelja Vitomila Zupana, ki je bil v njem zaprt v začetku 50-tih let. 
 
Občni zbor je bil v letu 2018 volilni, tako da so člani izvolili novo vodstvo društva. 
Sprememba v volilnem sistemu je nastopila na predlog članice, ki jo je občni zbor potrdil, in 
sicer se je mandatna doba vodstva iz do sedanjih dveh let podaljšala na štiri. S tem se je 
poenotila z mandatno dobo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in se tako 
izognila bienalnim volitvam delegatov društva za ZBDS. Za izvedbo  programa v letu 2018 so 
tako skrbele novo izvoljene članice izvršnega odbora: predsednica mag. Branka Kerec, 
podpredsednica  dr. Fanika Krajnc Vrečko, tajnica Neli Sorger, blagajničarka Sabina 
Prevorčič, ter članice Terezija Balant, dr. Ema Dornik, Brina Klemenčič, Maja Logar, Mojca 
Markovič in mag. Dunja Legat. Na vse seje Izvršnega odbora so bile vabljene tudi novo 
izvoljene članice nadzornega odbora: Sandra Kurnik Zupanič, Vesna Lorenc in Milena Repa.  
Člani častnega razsodišča za naslednji štiri letni mandat so: Simona Ditz, Liljana Klemenčič 
in Miloš Petrovič. Sej občnega zbora ZBDS so se udeleževali po trije novo izvoljeni delegati, 
člani DBM: Renata Močnik, Brina Klemenčič, Bernarda Korez, Vlasta Višić in Neža 
Podjavoršek.  Delo  izvršnega odbora je potekalo na sejah DBM in na korespondenčnih 
sejah. 
 
Program smo v določenih sklopih prilagajali trenutni situaciji zaradi zasedenost 
predavateljev, prostorskih zmožnostih in drugih zunanjih dejavnikov. Pri delu smo sledili 
smernicam in ciljem ZBDS in zgodovinskim temeljem društva, ter upoštevali predloge članov. 
 
Izvedbo dejavnosti smo izpeljali samostojno, dva večja dogodke pa v soorganizaciji  z 
drugimi inštitucijami ali posamezniki. Povezovali smo se znotraj strokovnih knjižničarskih 
krogov (soordanizacija celodnevnega strokovnega srečanja v Mariboru v sodelovanju z 
Društvom bibliotekarjev Ljubljana) kot tudi širše s kulturnimi ustanovami v mestu Maribor ali 
širše (ZKD in JSKD v Karanteni ter izvedba okrogle mize v soorganizaciji s programskim 
sklopom tim. Spominjanj). 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.  
Člane DBM smo obveščali tako po e-pošti kot po spletu. Ker so v maju 2018 v veljavo stopile 
spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov na območju Evropske Unije, je 
bilo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)  uvedenih nekaj sprememb, kot 
tudi  posodobitev in novosti  širše na področju tim. e-delovanja društva. Blog društva 
Drubima je do decembra urejala Rosvita Kocbek Pavalec, z novim koledarskim letom smo ga 
opustili. Spletno stran je urejala in na novo posodobila  ter uvedla številne večje spremembe 
Brina Klemenčič, dopolnjevala ga je tudi mag. Branka Kerec, facebook stran pa vsi člani IO 
DBM in drugi člani.  Do leta 2010 nazaj je bil urejen tudi  foto arhiv društva s pripadajočimi 
dokumenti (vabili), ki zaenkrat še ni javno dostopen in bo to postal po dokončni redakciji. 
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Natančneje  so novosti na spletni strani društva popisana v Knjižničarskih novicah 2019, kjer 
skrbimo tudi za obveščanje strokovne javnosti o delovanju našega društva. 
 
Tudi v letu 2018 se je društvu pridružilo nekaj novih članov, skupaj beležimo 127 članov 
društva, od tega 4 častne. Vsa leta spodbujamo promocijo našega društva in vabimo v naše 
vrste nove člane. 
 
Posamezni člani so sodelovali 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 vedenja. Na razpis za podelitev Čopovih nagrad smo podali vloge 
za tri naše člane, od tega sta dva člana prejela nagradi.  
 
Članice in člani DBM so tudi v letu 2018 na dom prejemali strokovno revijo Knjižnica, preko 
društva pa so sodelovali v organih ZBDS in Zveze kulturnih društev. Kot referenti, 
prostovoljci ali v organizacijskem oz. programskem odboru so sodelovali pri izvedbi 
bienalnega  
Strokovnega posvetovanja sekcij ZBDS "Standardi in knjižnice", ki je potekal 27. in 28. 
septembra 2018 v Mariboru. 

 
DBM je tudi v letu 2018 delovalo uspešno, saj se je izvedenih dejavnosti skupaj udeležilo ok. 
140 udeležencev in dejavnosti povezalo v sproščeno druženje članov in izmenjavo 
strokovnih mnenj. Glede na visoko število udeležencev je uspešno realiziralo naslednje 
dogodke:  
 
 
Datum 2018  Dogodek   

 1. februar   Razstava: Na pergamentu in papirju : rokopisi in tiski iz mariborskih zbirk (, vodstvo ddr. N.   Golob)  

 11. april    Občni zbor: JSKD, ZKD in DBM, Pisatelj v kaznilnici (B. Gombač) 

 18. april 
  Okrogla miza:  Knjižnica kot nosilka bralne kulture : ob predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne 
pismenosti (mag. M. Potrata; dr. F.K. Vrečko, mag. N.H. Vuk, dr. S. F. Popović, mag. F. Pivec)  

  

 17. maj 
 Novosti v stroki: Kako ameriški knjižničarji preoblikujejo svoje knjižnice: predstavitev vtisov z letne konference 
American Library Association (ALA) 2017 (mag. A. Klemen, v Tednu ljubiteljske kulture)  

 4. junij  Sodelovanje na okrogli mizi ob obletnici DBL v Ljubljani 

 
 12. september 

 Razstavi v Ljubljani: In vendar so jih brali (NUK, vodstvo dr. S. Svoljšak) in Ne sodi knjige po platnicah (MAO) 

 4. oktober 
 Knjigobežnice : prispevek ob Nacionalnem mesecu skupnega branja  - odprtje treh novih knjigobežnic v 
Mariboru 

 25. oktober  Cona Tezno – voden ogled podzemnih rovov 

 18. oktober  Nadškofijski arhiv s knjižnico  – voden ogled (mag. M. Urlep) 

 17. november  Strokovno srečanje Izkušnje, novosti in pasti pri delu na izposoji  (soorganizacija DBM in DBL) 

 1. december   Izlet v (ne)znano: prednovoletni Varaždin 

 
 

Novembra je bilo v soorganizaciji z Društvom bibliotekarjev Ljubljana izvedeno izredno 
uspešno celodnevno strokovno srečanje  Izkušnje, novosti in pasti pri delu na izposoji s 
poudarkom na novih storitvah in aplikaciji Cobiss/Izposoja in Cobiss+, ki so se ga udeležili 
predstavniki vseh vrst knjižnic in knjižničarji iz cele Slovenije. 
 

V letu 2018 ni bilo izvedenih nekaj predlaganih vsebin (Grafično oblikovanje v knjižnem 
založništvu, mag. S. Duhovnik), nekatera smo prenesli v realizacijo v prihodnosti (Ogled  

starinske lekarne mag. Štefana Predina : muzej farmacije in starejše lekarniške knjige - 
Medikohistorična sekcija Slovenskega zdravniškega društva); 3. mednarodni forum 
knjižničarjev “Trendy library” (M. Jelen); Kaj delajo knjižnice na področju digitalizacije – 
prispevek k letu Evropske kulturne dediščine: Digitalizacija rokopisnega lista Lipica (TF in 
UKM); predstavitev Sekcije študentov bibliotekarstva). 
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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 tudi letos uspešno kandidirali na Razpisu 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 
 
V letu 2018 so novo izvoljeni člani DBM na občnem zboru ZBDS (decembra 2017) z aktivnim 
delovanjem v odborih in organih ZBDS aktivno sooblikovali program ZBDS: 
 
 
 

Kdo Kje 

Neža Podjavoršek predsednica Sekcije študentov bibliotekarstva  

Romana Fekonja članica Uredniškega odbora revije Knjižnica 

dr. Jerneja Ferlež članica Uredniškega sveta revije Knjižnica 

dr. Sabina Fras Popović predsednica ZBDS;  
članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 

dr. Vlasta Stavbar članica Komisije za Goropevškove nagrade;  
članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana  

mag. Branka Kerec članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 

Ksenija Trs predsednica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada  

Sandra Kurnik Zupanič predsednica Nadzornega odbora ZBDS; 
članica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete 

mag. Dunja Legat predsednica Upravnega odbora Kalanovega sklada 

Alenka Mihalič Klemenčič članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana 

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

Mira Petrovič predsednica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete 

dr. Fanika Krajnc Vrečko predsednica Upravnega odbora Spominskega  sklada dr. Bruna Hartmana 

 
 
Maribor, 26. marec 2019 

mag. Branka Kerec, 
predsednica Društva bibliotekarjev Maribor 

 


