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Ljubljana, 27. 2. 2014 

 

Poročilo o delu za leto 2013 
 

Poročilo je obravnaval Izvršni odbor na 19. seji, 3. 2. 2014, Nadzorni odbor na seji dne 11. 2. 2014 in 

potrdil Zbor članov na seji 27. 2. 2014. 

 

Članstvo 
Društvo bibliotekarjev Ljubljana je v letu 2013 združevalo 300 članov s poravnano članarino: 260 

zaposlenih, 19 upokojencev, 19 študentov in 2 častni članici. Višina članarine je bila 20 EUR za 

zaposlene in 15 EUR za študente in upokojence. Sestavni del članarine je bila naročnina na strokovno 

revijo Knjižnica. V primerjavi s preteklim letom je število članstva upadlo (v 2012: 319), kar 

pripisujemo splošnim gospodarskim razmeram in spremembi zakonodaje, saj knjižnice kot delodajalci 

ne morejo plačevati članarine brez dodatnih obremenitev. Povečanje števila študentov pripisujemo 

načrtni promociji društva študentom in sodelovanju s Sekcijo študentov bibliotekarstva pri ZBDS. 

Člani DBL so prejeli stanovska priznanja: 

- Savina Zwitter (Gimnazija Bežigrad) in Matjaž Žaucer (v pokoju) – prejemnika nagrade 

Kalanovega sklada za leto 2013. 

Knjižnice z našega območja, ki so prejela priznanja: 

- Matična knjižnica Kamnik – prejemnica nagrade IBBY 2013, najvišjega državnega priznanja za 

promocijo mladinske književnosti, za spodbujanje mladih bralcev, 

- Mestna knjižnica Ljubljana – prejemnica nagrade Netko 2013, za najboljši digitalni projekt. 

 

Pravno-formalne zadeve 
Izvršni odbor DBL se je sestal na 8 rednih sejah in: 

- obravnaval poslovno poročilo za leto 2012 s pojasnili k finančnim izkazom, 

- predlagal člane za prejemnike stanovskih nagrad, 

- predlagal člane za funkcije v strokovnih in delovnih telesih ZBDS, 

- pripravil redni občni zbor. 

Redni Zbor članov DBL (Ljubljana, Filozofska fakulteta, 7. marec 2013) je potrdil poslovno poročilo za 

leto 2012, načrt dela za 2013. 
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Obveščanje članstva 
Društvo je svoje člane in javnost redno obveščalo preko društvene spletne strani, z izmenjavo mnenj 

preko omrežja Facebook in Twitter in s posredovanjem aktualnih obvestil članom preko e-pošte. 

 

Družabno-strokovne aktivnosti 
Društvo je v letu 2013 izvedlo tri strokovna srečanja: 

- strokovno predavanje na Zboru članov, »Vpliv informacijskega vedenja slovenskih 

raziskovalcev na knjižnične storitve« izvedbi doc. dr. Polone Vilar, prof. dr. Tomaža Bartola, 

doc. dr. Jana Pisanskega in prof. dr. Primoža Južniča (Ljubljana, Filozofska fakulteta, 7. marec 

2013), 27 udeležencev; 

- strokovno srečanje »Bibliografija raziskovalca – njen namen in razlike med vedami«; v 

sodelovanju s FF OHK in ZBDS SVK (Ljubljana, Filozofska fakulteta, 13. maj 2013), 65 

udeležencev; 

 

Foto H. Pavlica Kolman 
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- družabno srečanje »Spoznajmo Ljubljano II« (18. junij 2013), 20 udeležencev; 

Foto I. Kanič 

- ogled razstave »Skrita znanja - knjižne dragocenosti iz zbirk ljubljanskih specialnih knjižnic« 

(Narodni muzej Slovenije – Metelkova, 26. november 2013), 9 udeležencev, 

Foto M. Božič 

Foto I. Kanič 

- srečanje s člani Sekcije študentov bibliotekarstva ZBDS »Aktivnost je pogoj za uspešno delo« 

(MKL – Knjižnica Bežigrad, 16. december 2013), 12 udeležencev, 

 Foto M.Božič 
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- predstavitev stanovskih organizacij študentom 1. letnika bibliotekarska (FF, 17. december 

2013). 

 

V letu 2013 je skupina pod vodstvom Martine Kerec nadaljevala z zbiranjem in urejanjem 

društvenega arhiva. 

 

V letu 2013 je DBL objavil dva razpisa namenjena sofinanciranju izobraževanja svojim članom. Na 

Razpis DBL za sofinanciranje udeležbe na izobraževalnih knjižničarskih dogodkih v letu 2013 za 

študente, z namenom spodbujanja izobraževanja študentov, ki aktivno sodelujejo pri delovanju 

društva ali ZBDS, sta prišli dve vlogi. Obema študentkama je bilo sofinanciranje odobreno, vendar 

kasneje niso bili izpolnjeni (že v razpisu zahtevani) pogoji za izplačilo. Razpis DBL za sofinanciranje 

udeležbe na Strokovnem usposabljanju za kandidate za funkcije ZBDS je bil namenjen spodbujanju 

vključevanja članov DBL v delovanje ZBDS, na katerega pa ni prispela nobena vloga. 

 

Predsednica DBL je 14. novembra 2013 na povabilo predsednice Zagrebškega društva knjižničarjev 

Katje Matković Mikulčić, ravnateljice Gradske knjižnice Velika Gorica, obiskala Zagrebško društvo 

knjižničarjev in tam izvedla predavanje »Sadašnja organizacija i utjecaj slovenskih knjižničarskih 

organizacija na slovensko knjižničarstvo« ter pričela z idejnimi dogovarjanji o sodelovanju. 

 

Poslovno poročilo je priloga  k Poročilu o delu za leto 2013 in vsebuje tudi Podatke iz bilance stanja 

na dan 31. 12. 2013 ter Podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013. 

 

 

Pripravila predsednica DBL 

mag. Maja Božič 


