
Poročilo o delu DBM za leto 2019  
  

Društvo bibliotekarjev Maribor je v letu 2019 izpeljalo program, ki so 

ga člani potrdili na občnem zboru dne 28. 2. 2019. Kot že nekaj let 

je tudi letošnji občni zbor potekal v ustanovi, ki je povezana  s 

kulturno zgodovino Maribora: gostovali smo v secesijski stavbi 

Baroničina hiša na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko Univerze v Mariboru. V uvodnem delu nam je vodja 

knjižnice Mojca Markovič na FERI-ju na kratko povzela pomen 

obnove in kulturno povezanost stavbe s fakulteto, ki smo jo dopolnili 

z ogledom filma, nastalega ob obnovi. Članom smo ob tem 

podrobno predstavili vse spremembe ob posodobitvi spletnih strani in ureditve fotoarhiva 

delovanja društva – oboje pa smo predstavili tudi s prispevkom v Knjižničarskih novicah. 

  

Za izvedbo zastavljenega programa v letu 2019 so skrbele članice izvršnega odbora: 

predsednica mag. Branka Kerec Prekoršek, 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 članice nadzornega odbora: Sandra Kurnik Zupanič, Vesna Lorenc in 

Milena Repa. Za nemoteno delovanje društva pa so skrbeli tudi člani častnega razsodišča 

(Simona Ditz, Liljana Klemenčič in Miloš Petrovič), medtem ko so se sej občnega zbora ZBDS 

udeleževali po trije delegati, člani DBM (Renata Močnik, Brina Klemenčič, Bernarda Korez, 

Vlasta Višić in/ali 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 vključevali predloge članov.  

  

Izvedbo dejavnosti smo izpeljali samostojno ali v soorganizaciji  z drugimi inštitucijami ali 

posamezniki. Povezovali smo se znotraj strokovnih knjižničarskih krogov (soorganizacija 

celodnevnega strokovnega srečanja v Velenju v sodelovanju z Društvom bibliotekarjev Celje 

in Društvom bibliotekarjev Ljubljana), kot tudi širše s kulturnimi ustanovami ali združenji. 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. Skupaj smo realizirali 7 strokovnih in/ali kulturnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 172 

obiskovalcev. 

 

Člane DBM smo obveščali tako po e-pošti kot po spletu. Natančneje  so novosti na spletni 

strani društva popisana v Knjižničarskih novicah 2019, kjer skrbimo tudi za obveščanje 

strokovne javnosti o delovanju našega društva.  

  

Skupaj nas je 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 predlog za 

Čopovo diplomo za našo članico dr. Jernejo Ferlež, ki je nagrado tudi prejela.   

  

Članice in člani DBM so tudi v letu 2019 na dom prejemali strokovno revijo Knjižnica, naši člani 

pa so sodelovali s svojimi prispevki, ki promovirajo delovanje društva in utrjujejo knjižničarsko 

delovanje v širšem okolju tudi v Knjižničarskih novicah in drugih lokalnih glasilih. 
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Društvo je v letu 2019 delovalo uspešno – skupaj je bilo realiziranih 7 strokovnih in/ali kulturnih 

dogodkov, ki se jih je udeležilo 172 obiskovalcev, ki smo dejavnosti povezali v sproščeno 

druženje članov in izmenjavo strokovnih mnenj Dva dogodka sta bila zaradi objektivnih 

razlogov prenesena v naslednje leto. V soorganizaciji sta bili izvedeni dve okrogli mizi, en ogled 

in ena predstavitev knjižnice, ter uvedena novost spoznavati kulturo in literaturo mesta nekoliko 

drugače. Uspešno smo tako izvedli naslednje dogodke:   

  

  
2019 dejavnost kje 

28. februar Redni občni zbor DBM za leto 2018 v Baroničini hiši  UM FERI 

15. april Okrogla miza Branje je prostor svobode (v sodelovanju s Spominjanji; 

dr. A. Erdlen, M. Kostanjevec, J. Mlakar, mag. F. Pivec, D. Turjak)) 

Prva gimnazija, Mb 

23. april Okrogla miza Prepovedana literatura – cenzura skozi zgodovino 

(posvečeno 30-letnici objave peticije za poziv knjižnicam o odprtju 

prepovedanih slovenskih knjig; M. Nidorfer, dr. V. Stavbar, mag. B. 

Kerec, I. Zemljič, mag. V. Mesarič) 

Kadetnica (MORS) 

3. oktober Literarno dokumentarni potep "Po poteh Maribor paralakse" (P. 

Rozman, dr. J. Ferlež) 

Maribor 

16. november Strokovno srečanje DBM, DBC in DBL: Uporabniki in knjižničarke – 

Kaj pa knjižničarji? (dr. S. Novljan, mag. A. Prosnik, K. Vlaj Golež, S. 

Bercko Eisenreich, I. Kanič, J. Železnik) 

Knjižnica Velenje 

21. november Predstavitev Zelene knjižnice Šentvid  (mag. A. Zdravje) (4. mesto 

IFLA Green Library Award 2019) ter delovanja Sekcije študentov 

bibliotekarstva ZBDS (N. Podjavoršek) 

UKM 

5. december Prednovoletno srečanje članov: ogled Teozofske knjižnice in bralnice 

Alme M. Karlin in obisk božičnega sejma v Celju 

Celje 

/ Kaj delajo knjižnice na področju digitalizacije – Prispevek k letu 

Evropske kulturne dediščine: Digitalizacija rokopisnega lista Lipica 

(TF in UKM) 

prestavljeno 

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

starejše lekarniške knjige)* 

prestavljeno 

 

  

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.  

  

Tudi v letu 2019 so člani DBM z aktivnim delovanjem v odborih in organih ZBDS ali njihovim 

vodenjem 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 

Prekoršek 
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, 28. maj 2020 

 

 mag. Branka Kerec Prekoršek,  

predsednica Društva bibliotekarjev Maribor  

  


