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          Ljubljana, 27. 1. 2020 

  

POROČILO O DELU ZA LETO 2019 

 

Poročilo je obravnaval Izvršni odbor na 7. seji dne 10. 2. 2020, Nadzorni odbor na seji dne 5. 

3. 2020 in potrdil Zbor članov na seji dne 10. 3. 2020. 

Društvo bibliotekarjev Ljubljana (v nadaljevanju DBL) je prostovoljna, samostojna in 

nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih delavcev in deluje na območju upravnih 

enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, 

Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi. 

Društvo je bilo ustanovljeno 29. marca 1968 kot pravni naslednik leta 1954 ustanovljene 

ljubljanske podružnice Društva bibliotekarjev Slovenije. 

Sedež društva je v Ljubljani, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3. 

Predsednica društva je mag. Ana Zdravje. 

Leto 2019 je zaznamoval volilni zbor članov DBL in izvolitev nove predsednice, 

podpredsednice, tajnice, blagajničarke, članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in 

Častnega razsodišča za mandatno obdobje 2019–2023. Dobili smo novo predsednico mag. 

Ano Zdravje. 

 

Pravno-formalne zadeve  

Izvršni odbor DBL se je v letu 2019 sestal na šestih sejah vodstva za mandatno obdobje 

2019–2023. Na sejah je Izvršni odbor DBL:  

- obravnaval poslovno poročilo za leto 2019 s pojasnili k finančnim izkazom,  

- predlagal člane za častne člane DBL in ZBDS,  

- pripravil redni zbor članov z volitvami novega vodstva za mandatno obdobje 2019–

2023 (v Knjižnici Bežigrad, Mestna knjižnica Ljubljana, dne 12. 3. 2019), kjer so člani 

potrdili Poslovno poročilo DBL za leto 2018 in Načrt dela DBL za leto 2019,  

- oblikoval pismo podpore knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino, 

- potrdil podporo Zagrebškemu knjižničarskemu društvu, ki se je prijavilo na razpis za 

sredstva, 
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- potrdil vzdrževanje spletne strani in spremembo domene pri ARNES (dbl.si) in uredil 

tudi ISSN za spletno stran 

 

Članstvo  

DBL je v letu 2019 združevalo 354 članov, od tega je 291 članov s poravnano (ali priznano) 

članarino: 240 zaposlenih, 16 upokojencev, 28 študentov in 7 častnih članov. Višina članarine 

je bila 25 EUR za zaposlene, 16 EUR za študente in upokojence, za brezposelne iskalce 

zaposlitve (s potrdilom ZRSZ) z bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim 

izpitom pa je bilo članstvo brezplačno. Vsi člani prejemajo tiskano revijo Knjižnica, razen če 

tega ne želijo, kar so vnaprej sporočili blagajničarki. V primerjavi s preteklima dvema letoma 

je število članov stabilno.  

Za častnega člana DBL smo na 3. seji 12. 9. 2019 potrdili bivšega predsednika DBL gospoda 

Ivana Kaniča.  

 

Obveščanje članstva in promocija društva  

Leta 2019 smo uvedli novo rubriko namenjeno obveščanju članov, Novičnik DBL, v katerem 

so zbrane najpomembnejše novice in obvestila za naše člane.  Arhiv Novičnikov je dostopen v 

obliki PDF na spletni strani DBL desno pod rubriko Knjižničarske revije. V letu 2019 je bilo 

izdanih 10 Novičnikov. 

 

 

 

Društvo je svoje člane in javnost redno obveščalo preko društvene spletne strani, z 

izmenjavo mnenj preko omrežij Facebook (skupina je imela 388 članov) in Twitter (in s 

posredovanjem aktualnih obvestil članom preko e-pošte (listaDBL@list.arnes.si). Za 
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komunikacijo med člani vodstva je bila uporabljena e-lista vodstva (listadbl-

vodstvo@list.arnes.si). Spletna stran in Facebook skupina sta javno dostopni in namenjeni 

tudi informiranju drugih zainteresiranih javnosti.  

Vodstvo je svoje člane spodbujalo k pripravi refleksij o udeležbi na različnih strokovnih 

dogodkih v obliki poročil. V letu 2019 so tako člani društva pripravili poročila o dogodkih, ki 

jih je organiziralo društvo. Poročila so bila objavljena na spletni strani, nekatera tudi v 

Knjižničarskih novicah.  

Na spletni strani je bilo v letu 2019 objavljenih 20 prispevkov, ki so imeli skupaj več kot 3000 

ogledov (podatek zabeležen na spletni strani). V Facebookovi skupini DBL je bilo v letu 2019 

objavljenih več kot 140 objav. 

 

Družabno-strokovne aktivnosti 

Društvo je v letu 2019 izvedlo 7 dogodkov formalno-pravnega, družabnega in strokovnega 

značaja.  

 Predstavitev funkcij v DBL: »Da bo odločitev lažja« (sreda, 13. februar 2019, ob 

15.30 v MKL, Trubarjevi hiši literature), do 20 udeležencev 

Na podlagi objavljenega Razpisa kandidacijskega postopka za organe Društva bibliotekarjev 

Ljubljana za mandatno obdobje 2019–2023 smo vse zainteresirane povabili na kratko 

predstavitev funkcij društva. Brez dlake na jeziku smo ob posameznih funkcijah predstavili 

osebne izkušnje, zakonske obveze, ki jih prinaša prevzem posamezne funkcije, obseg nalog in 

pričakovano časovno participacijo. Dogodek je bil uspešno izpeljan, saj so nekateri 

udeleženci potem uspešno kandidirali na volitvah za organe društva. 

 Zbor članov DBL in predavanja na temo predstavitev projektov, izmenjave 

knjižničarjev (Erasmus+) (torek, 12. marec 2019, ob 15.30 v MKL, Knjižnici Bežigrad), 

30 udeležencev 

Dnevni red: Predavanje Erasmus+, Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2018, 

Finančni in programski načrt DBL za leto 2019, volitev predsednika, podpredsednika, tajnika, 

blagajnika, Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za mandatno 

obdobje 2019–2023.  

Predavanja o projektu ERASMUS+ je moderirala dr. Katarina Švab. Dr. Simona Šinko in Anja 

Frković Tršan (Mestna knjižnica Ljubljana) sta predstavili projekt Erasmus+ »Po nova znanja 

za knjižnico«, Anja še podrobneje o mobilnosti na Irskem, dr. Nataša Siard (Biotehniška 

mailto:info@dbl-drustvo.si
mailto:listadbl-vodstvo@list.arnes.si
mailto:listadbl-vodstvo@list.arnes.si
http://www.dbl-drustvo.si/razpis-kandidacijskega-postopka-za-organe-drustva-bibliotekarjev-ljubljana-za-mandatno-obdobje-2019-2023/
http://www.dbl-drustvo.si/razpis-kandidacijskega-postopka-za-organe-drustva-bibliotekarjev-ljubljana-za-mandatno-obdobje-2019-2023/


 
Društvo bibliotekarjev Ljubljana | Trg republike 3,  1000 Ljubljana  |  info@dbl.si  | www.dbl.si   

 

4 

 

fakulteta UL, Knjižnica in INDOK Oddelka za zootehniko) je predstavila mobilnost Erasmus+ v 

Talinu. 

Zbor članov DBL je na tajnem glasovanju izvolil novo vodstvo za obdobje 2019–2023 v 

sestavi: predsednica mag. Ana Zdravje, blagajničarka mag. Maja Peteh, tajnica mag. Tanja 

Tavzelj, člani Izvršnega odbora Ana Češarek, Špela Velikonja, Maja Zorič Bolfek, Marijana 

Abe, Tomaž Ulčakar, Leja Borovnjak, Uršula Vimer Kovaček in Barbara Cesar, člani 

Nadzornega odbora Erika Žitko, Martina Kerec in Matej Gazvoda, člani Častnega razsodišča 

Irena Brilej, Anže Žugič in Anja Frković Tršan. 

 

Foto: Vodstvo DBL za obdobje 2019–2023 

 KEKec pleše solo (sreda, 22. maj 2019, Zagreb) – obisk Zagreba, ogled nekaj knjižnic 

+ Forum Zagrebškega knjižničarskega društva, 15 udeležencev 

Program srečanja: 

Po prihodu v Zagreb: 

- zajtrk v Gradski knjižnici, kratek ogled knjižnice (www.kgz.hr/hr); 

- sprehod do Nacionalne i sveučilišne knjižnice, kratek ogled knjižnice (www.nsk.hr); 

- kava in kratek sprehod do Filozofske fakultete, kratek ogled knjižnice 

(http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/); 

- kosilo; 

- ob 14h Forum »KEKec pleše solo« (Konferenčna dvorana FF) 

Referate so predstavili: 
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Urša Cilenšek – Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Knjižnica in Osnovna 

šola Ivana Cankarja Trbovlje, Knjižnica 

Ivanica Beg – Osnovna škola Ivana Cankara (Zagreb), Knjižnica 

Savina Zwitter – Gimnazija Bežigrad (Ljubljana), Knjižnica 

Iva Grisogono – Tehnička škola Zagreb, Knjižnica 

Mojca Krmelj – Fakulteta za matematiko in fiziku Univerze v Ljubljani, Fizikalna in 

meteorološka knjižnica 

Igor Zemljič – Inštitut za novejšo zgodovino (Ljubljana), Knjižnica 

Blanka Ceković- Knjižnica Staroslavenskog instituta (Zagreb) 

Vedrana Vrana – Središnja knjižnica Slovenaca u Republici Hrvatskoj 

- povratek v Ljubljano, na železniško postajo ob 20.57. 

 

 

Foto: Člani DBL in ZKD in mag. Bernard Šrajner, pooblaščeni minister in ekonomski 
svetovalec (Veleposlaništvo RS v Zagrebu, Gospodarski oddelek) 
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 Jesensko strokovno srečanje članov DBL z družinami: Knjižničarji spoznavamo 

knjižnice … v Trbovljah (sobota, 19. oktober 2019), 15 udeležencev 

Druženje članov DBL – spoznavanje knjižnic in kraja ter kulinaričnih dobrot – sta organizirali 

mag. Maja Peteh in Urša Cilenšek, bibliotekarka knjižnice Gimnazije in ekonomske srednje 

šole Trbovlje. 

 Strokovno srečanje v soorganizaciji DBM in DBC: “Uporabniki in knjižničarke – kaj 

pa knjižničarji?” (sobota, 16. november 2019, Velenje), 50 udeležencev  

Na družabno-strokovnem srečanju v soorganizaciji z Društvom bibliotekarjev Maribor in 

Društvom bibliotekarjev Celje smo razpravljali o trenutno aktualni temi, spolu v knjižnici oz. 

bibliotekarskem poklicu, feminizaciji bibliotekarskega poklica, kot odziv na uporabo ženske 

oblike v prispevku dr. Svetlane Slapšak o knjižničarkah v Sobotni prilogi Večera 1. 12. 2018 

(https://www.vecer.com/smrdljive-besede-in-tiste-druge-6622411 knjižničarja Mirka 

Nidorferja). 

 Advent v Ljubljani: Obisk članov Zagrebškega knjižničarskega društva (petek, 20. 

december 2019), 55 udeležencev 

Družabno-strokovni dogodek je obsegal ogled Semeniške knjižnice, Knjižnice Otona 

Župančiča (MKL) in Trubarjeve hiše literature (MKL), kosilo, ogled praznične Ljubljane in 

skupno udeležbo na podelitvi Čopovih priznanj in diplom. Dogodek je organiziralo DBL skupaj 

z ZKD. 

 Predstavitev društva študentom bibliotekarstva, 60 udeležencev 

Naša nova predsednica mag. Ane Zdravje je na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko 

znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti (v dogovoru s Sekcijo študentov bibliotekarstva 

ZBDS) predstavila delovanje društva in povabila študente k sodelovanju in včlanitvi v društvo. 

Poslovno poročilo je priloga k Poročilu o delu za leto 2019 in vsebuje tudi Podatke iz bilance 
stanja na dan 31. 12. 2019 ter Podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 
12. 2019. Pripravila ga je blagajničarka mag. Maja Peteh.  

 

Pripravila mag. Ana Zdravje 

predsednica DBL 
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