
 

Poročilo o delu DBM za leto 2020  

 

 

 

Društvo bibliotekarjev Maribor je v letu 2020 zastavilo program dela, 

ki so ga člani potrdili na občnem zboru dne 30. januarja 2020. Vendar 

programa dela zaradi izrednih razmer in ukrepov ob razglasitvi  

pandemije zaradi Covid-19 ni bilo možno realizirati. V živo smo 

izpeljali le občni zbor v januarju, od marca naprej pa smo realizacijo 

ostalih dogodkov iz pomladnega dela prenesli v jesen, a nato odpovedali tudi te zaradi 

ponovne zaostritve ukrepov. Tako smo odpovedali tudi že razpisane in datumsko 

dogovorjene dogodke ali jih prenesli v naslednja leta. 

 

Izpeljali smo občni zbor, ki je potekal v prenovljeni knjižnici Prve gimnazije Maribor, ki 

smo si jo tudi ogledali. Po pozdravu gostitelja, ravnatelja g. Pušnika, smo prisluhni li  

trem urednicam stanovskih glasil: urednica Mojca Trtnik je predstavila Knjižničarske 

novice, revijo Organizacija znanja  je predstavila urednica mag. Branka Badovinac, 

Blog COBISS pa njegova urednica dr. Renata Zadravec Pešec. Vse tri so nas povabile 

k objavljanju prispevkov. 

 

Tudi v letu 2020 so za delo 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 so skrbeli tudi člani častnega razsodišča (Simona Ditz, 

Liljana Klemenčič in Miloš Petrovič), medtem ko so se dopisne seje občnega zbora 

ZBDS (s predhodnim video srečanjem preko aplikacije Zoom) udeležile delegatke 

članice DBM (Renata Močnik, Brina Klemenčič, Bernarda Korez, Vlasta Višić in/ali  

Neža Podjavoršek).  

 

Delo  izvršnega odbora je potekalo na sejah DBM, na korespondenčnih sejah, po 

potrebi pa smo se usklajevali tudi na delovnem sestanku ali se dogovarjale po telefonu 

in e-pošti. Izpeljani sta bili dve seji: ena dopisna (27.-28. januar 2020) in ena redna (10. 

julij 2020), ki je bila prvič izvedena spletno s pomočjo orodja Ms Teams. Na dopisni 

seji smo potrjevali predvidene dogodke za plan dela 2020, na redni seji pa sprejele 

sklep o prenosu predvidenih dogodkov na jesenski čas oz. v naslednje leto, v kolikor 

je to mogoče. Podale smo tudi mnenje IO DBM  v pismu podpore članici DBM in 

sprejele sklep, da zaradi negotovih razmer zaradi pandemije na razpis JSKD letos ne 

kandidiramo.  

V imenu DBM so se članice IO udeležile skupščine Kluba prijateljev UKM ter dopisnega 

občnega zbora ZKD. 

Na razpis za podelitev Čopovih nagrad v letu 2020 nismo podali nobenega predloga. 

 



Društvo je v letu 2020 štelo 137 članov, od tega 4 častni. Vsa leta spodbujamo 

promocijo našega društva in vabimo v naše vrste nove člane. Tako smo v letu 2020 

pridobili kar 10 novih članov. 

Obveščali smo jih tako po e-pošti kot na spletnih portalih (spletna stran in FB).  

Udeleževali so se strokovnih dogodkov in izmenjavali strokovna vedenja, večinoma 

preko videokonferenc in video vsebin.   

 

Članice in člani DBM so tudi v letu 2020 prejemali strokovno revijo Knjižnica, in s 

svojimi prispevki, ki utrjujejo knjižničarsko delovanje v širšem okolju, aktivno sodelovali  

v strokovnih in drugih glasilih ter na strokovnih srečanjih (npr. na srečanju Domfest, 

Glazerjevem posvetu ipd.). Ker je bilo v leto 2021 preneseno tudi posvetovanje sekcij 

ZBDS, se le-te nismo udeležili, so pa nekateri člani aktivno sodelovali v 

organizacijskem in programskem odboru. Odpovedanih je bilo tudi večina 

mednarodnih strokovnih konferenc, posledično pa nismo izvedli predstavitev novosti  

njihovih udeležencev. 

 

Pri izvedbi dogodkov še vedno poudarjamo povezavo strokovnih vsebin z okoljem in 

tako spodbujamo najširše povezovanje posameznikov pri svojem delovanju z najožjim 

okoljem. Dejavnosti načrtujemo izpeljati na različnih lokacijah in s tem ponuditi ogled 

novosti in doživetje v novem okolju, predvsem pa spodbujati medsebojno povezovanje 

tako posameznikov kot inštitucij. Zaradi ukrepov ob pandemiji je bila realizacija 

začrtanega plana dogodkov zelo okrnjena, kot je razvidno iz spodnje tabele.  

 

 

30. januar Redni občni zbor DBM za leto 2019 v knjižnici Prve 
gimnazije Maribor 

realiziran  

19. marec Ogled razstave Knjižnica barona Žige Zoisa: 
središče razsvetljenske kulture na Slovenskem v 
NUK, Ljubljana 

odpovedan 

26. marec Novosti v stroki: predstavitev konference GL21 - 21st 
International Conference on Grey Literature 2019 in 
Hannover 

prestavljen  

9. april Okrogla miza ob Slovenskih dnevih knjige prestavljen 
21. maj Obisk naravnega rezervata Ormoške lagune (in 

Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož) 
prestavljen 

5. ali 6. junij Strokovna ekskurzija v Rezijo odpovedan 
september - 
december 

Pravljice in umetnost pripovedovanja prestavljen 

september - 
december 

Novosti v stroki/zaključna dela s področja 
bibliotekarstva/ALA, LILAC, IFLA, ELAG, LIBER, 
Trendy Library ... 

prestavljen 

september - 
december 

Strokovno srečanje v soorganizaciji DBM, DBL, 
DBC, DBK 

odpovedan 

september - 
december 

Izlet v (ne)znano odpovedan 

 

 



Tudi v letu 2020 so člani DBM z aktivnim delovanjem v odborih in organih ZBDS ali z 

njihovim vodenjem aktivno, a v prilagojenih okoliščinah, 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  

 

Še naprej smo urejali foto dokumentacijo v spletnem albumu, čeprav v zmanjšanem 

obsegu, in izvedli nekatere dejavnosti za prenos spletnega mesta – postali smo 

upravičeni do domene in gostovanja spletne strani na portalu Arnes. 

 

 

 

Maribor, 20. marec 2021 

 

 mag. Branka Kerec Prekoršek, 

predsednica Društva bibliotekarjev Maribor 

 


