
 

Poročilo o delu DBM za leto 2021  

 

Društvo bibliotekarjev Maribor je v letu 2021 zastavilo program dela, 

ki so ga člani potrdili na občnem zboru dne 25. marca 2021. Program 

dela je bil zaradi še vedno trajajočih zaostrenih ukrepov povezanih s 
Covid-19 pripravljen prilagojeno in glede na spreminjajočo se 

trenutno situacijo. Tako smo  v celem letu načrtovali in tudi izpeljali le 

tiste dogodke oz. dejavnosti, ki jih je bilo mogoče izvesti na daljavo 

oz. preku spletnih aplikacij Zoom in Ms Teams. Iz tega razloga tudi 

nismo pristopili k izvedbi že v prejšnjem letu načrtovanih strokovnih ekskurzij  z 

avtobusnim prevozom. 

 

Izpeljali smo občni zbor, izjemoma preku Zoom aplikacije v sodelovanju z ZBDS,  

tehnično podporo sta zagotavljala naša člana dr. Ema Dornik in Borut Gaber. Uvodni 

del občnega zbora smo posvetili našemu članu Borutu Gombaču v sklopu pesnikov 

portret – stanovskega kolega smo predstavili skozi dve javni filmski predstavitvi, ki 

prikazujeta njegovo življenje in delo predvsem kot umetnika besede in kot kolega 

knjižničarja, ki je v preteklem letu za svoje delovanje prejel nekaj priznanj (Veronikina 
nagrada, Večerov kulturnik štajerske, častni ambasador basovskih znanosti in 

nagrajenec Univerze Maribor za strokovno delo). 

 

Tudi v zadnjem mandatnem letu 2021 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 sej občnega zbora ZBDS preku aplikacije Zoom udeležile delegatke članice 

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

Podjavoršek.  

 

Delo  izvršnega odbora je potekalo na korespondenčni seji in na daljavo preku MS 

Teams, po potrebi smo se usklajevale tudi na krajših delovnih sestankih in se 
dogovarjale po telefonu ali e-pošti. Izpeljani sta bili dve seji, na daljavo 26. februarja 

2021 in dopisna seja 10.-12. oktober 2021. Na sejah smo potrdili predvidene dogodke 

za plan dela 2021 in potek občnega zbora, potrdili in podali predlog za Čopovo nagrado 

2021 za našo članico in v strokovni svet Mariborske knjižnice imenovali dve 

predstavnici DBM. 

 

Zaradi negotovih epidemioloških razmer zaradi pandemije na razpis JSKD tudi v letu 

2021 nismo kandidirali. 

V imenu DBM se je članica IO udeležila skupščine Kluba prijateljev UKM ter dopisnega 
občnega zbora ZKD.  

 



Društvo je v letu 2021 štelo manj članov kot leto poprej, 93 članov, od tega 4 častni. 

Čeprav vsa leta spodbujamo promocijo našega društva in vabimo v naše vrste nove 

člane, je upad članstva prav gotovo posledica več dejavnikov, v največji meri pa zaradi  

še vedno trajajočih družbenih sprememb zaradi korona virusa ter dejstva, da so se 

dogodki posledično tudi sicer iz srečanj v živo prenesli v virtualna okolja.  

 

Smo pa članice in člane ažurno obveščali o dogodkih in spremembah v knjižničarski 

stroki  tako po e-pošti kot na spletnih portalih (spletna stran in FB stran društva).  

 

V letu 2021 smo prejeli strokovno revijo Knjižnica, tokrat še v tiskani obliki, saj se v 

okviru ZBDS napovedujejo spremembe pri načinu oz. obliki izhajanja. Članice in člani 

DBM so s strokovnimi, znanstvenimi in poljudnimi prispevki, ki utrjujejo knjižničarsko 

delovanje v širšem okolju, aktivno sodelovali v strokovnih in drugih glasilih ter na 

strokovnih srečanjih in posvetovanju sekcij ZBDS. V slednjem so sodelovali tudi v 

organizacijskem in programskem odboru. 

 

Ker je bila tudi večina mednarodnih strokovnih konferenc izvedena na daljavo in brez 

kotizacij,  posledično 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 želimo izpeljati v živo in na različnih lokacijah in s tem ponuditi 

ogled novosti in doživetje v novem okolju. S tem pa spodbujati medsebojno 

povezovanje tako posameznikov kot različnih inštitucij, a je bilo to zaradi ukrepov 
okrnjeno. Kot je razvidno iz spodnje tabele, smo izpeljali še dva strokovna dogodka v 

sodelovanju, in sicer predstavitev Slovenske sekcije IBBY v sodelovanju s Sekcijo 

študentov bibliotekarjev,  v sodelovanju z Društvom bibliotekarjev Celje pa predavanje 

na temo Lahko branje, ki ga je izvedla predavateljica Tatjana Knapp. 

 

 

 

 



 

 

Tudi v letu 2021 so člani DBM z aktivnim delovanjem v odborih in organih ZBDS ali z 

njihovim vodenjem aktivno, a v prilagojenih okoliščinah, do decembra in izteka 

mandata 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  

datum izvedbe 
2021 

dejavnost opombe 

   

25. marec Občni zbor  Zoom 

13. april Strokovno srečanje: Predstavitev Slovenske 
sekcije IBBY (v sodelovanju s Sekcija študentov 
bibliotekarjev) 

Zoom 

28. maj Strokovno srečanje DBM in DBC:   Lahko branje 
(T. Knapp) 

 

Zoom 

oktober - december Novosti v stroki, predstavitve nerealizirano 

– prenos  
 Strokovna ekskurzija: Ormož, zelena knjižnica? nerealizirano 

- prenos 
 Izlet v (ne)znano nerealizirano 

-  prenos 



 

V spomladanskem delu so potekale tudi volitve v organe Zveze bibliotekarskih 

društev. DBM se je ponovno angažiral in predlagal naše članice in člane v telesa 

ZBDS: za naslednje mandatno obdobje 2021 – 2025 je predlagalo 10 članov, ki so 

zasedli 12 funkcij. 

 

 

Še naprej, a v zmanjšanem obsegu, smo urejali foto dokumentacijo v spletnem 

albumu. Izvedli smo tudi nekatere druge organizacijske dejavnosti: registracijo nove 

domene za spletno stran in načrtovanje nove spletne strani v okolju Arnes Splet, kjer 

poteka dopolnjevanje strani z vsebinami; člane smo nagovarjali za njihovo 

sodelovanje v promocijskem filmčku ZBDS; z Mestno občino Maribor smo urejali 

dokumentacijo v zvezi s sedežem društva ter Statutom DBM, ki ga je potrebno 

posodobiti zaradi zakonskih zahtev, pripravili smo prve osnutke dokumentov in si 

zastavili akcijski načrt. Ravno tako smo okrepili sodelovanje z Zvezo kulturnih društev 

Maribor, ki je pripravila skupno spletno stran članov ZKD in nas pozvalo k pripravi 

vsebin in foto gradiva za naše društvo. 

 

 

 

 

 

Maribor, 28. marec 2022 

 

 mag. Branka Kerec Prekoršek, 

predsednica Društva bibliotekarjev Maribor 

 


