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Ljubljana, 13. 3. 2019

POROČILO O DELU ZA LETO 2018
Poročilo je obravnaval Izvršni odbor na 25. seji dne 30. 1. 2019, Nadzorni odbor na seji dne
12. 3. 2019 in potrdil Zbor članov na seji dne 12. 3. 2019.

Leto 2018 je zaznamovala obeležitev
pol stoletja delovanja našega društva

Pravno-formalne zadeve
Izvršni odbor DBL se je v letu 2018 sestal na osmih sejah vodstva za mandatno obdobje 2015–
2019. Na sejah je IO DBL:
- obravnaval poslovno poročilo za leto 2018 s pojasnili k finančnim izkazom,
- predlagal člane za prejemnike stanovskih nagrad,
- predlagal člane za častne člane DBL in ZBDS
- predlagal člane za funkcije v strokovnih in delovnih telesih ZBDS,
- pripravil redni zbor članov (FSD, 28. 3. 2018), kjer so člani potrdili poslovno poročilo za leto
2017 in načrt dela za leto 2018,
- vzdrževanje domene pri ARNES.
Društvo je v letu 2014 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.
V ta namen je v predvidenem roku oddalo letno poročilo o delu na Ministrstvo za kulturo.
Uvrščeno je bilo tudi na seznam upravičencev do donacij za leto 2015, o čemer so bili člani
društva obveščeni preko e-pošte in zaprošeni za izbiro društva v ta namen. Odziv v letu 2018 je
bil 22,89 EUR.
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Članstvo
Društvo bibliotekarjev Ljubljana je v letu 2018 združevalo 340 članov, od tega jih je 294 imelo
294 s poravnano (ali priznano) članarino: 249 zaposlenih, 16 upokojencev, 22 študentov in 7
častnih članic. Višina članarine je bila 20 EUR za zaposlene, 15 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 revijo Knjižnica. V
primerjavi s preteklima dvema letoma je število članov stabilno.
Iz baze članov smo po sklepu s 23. seje (8. 10. 2018) brisali 138 članov, ki zadnji dve leti niso
poravnali članarine.
V letu 2018 je članica Irena Sešek (NUK) prejela Čopovo diplomo in Gregor Škrlj (O. Š. Prule)
Čopovo priznanje.
Za častne članice DBL smo predlagali 4 bivše in še živeče predsednice DBL (Lepša Šturm, Mihaela
(Miša) Sepe, Majda Jakše Ujčič, in Nada Češnovar). Prejeli smo tudi njihovo povratno soglasje.
Obveščanje članstva in promocija društva
Društvo je svoje člane in javnost redno obveščalo preko društvene spletne strani, z izmenjavo
mnenj preko omrežij Facebook in Twitter in s posredovanjem aktualnih obvestil članom preko epošte (listaDBL@list.arnes.si). Za člane vodstva je bila ustanovljena nova e-lista (listadblvodstvo@list.arnes.si). Spletna stran in Facebook skupina sta javno dostopni in namenjeni tudi
informiranju drugih zainteresiranih javnosti.
V luči 50. obletnice delovanja smo prenovili in posodobili logotip društva. Nova grafična podoba
je vgrajena tudi v prenovljeno spletno stran, ki je prenešena na novega (tudi brezplačnega)
ponudnika (ARNES) in sedaj ustreza novim zakonsko določenim varnostnim zahtevam, hkrati pa
za njihovo ažurno implementacijo novih zahtev skrbi ponudnik.
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Spletna stran 2009:

Spletna stran 2011:
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Spletna stran 2018:

Z novim logotipom smo opremili tudi promocijska darila (skodelica in trakec).
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Družabno-strokovne aktivnosti
Društvo je v letu 2018 izvedlo 5 dogodkov formalno-pravnega, družabnega in strokovnega
značaja.
•
Digitalizacija arhiva
Arhiv je digitaliziran. Trenutno je združen na Dropboxu, ki pa ne predstavlja trajnega mesta
hrambe. Raziskujemo možnosti, kako in kje ga hraniti v prihodnosti.
•
Zbor članov DBL (Knjižnica FSD, 28. marec 2018), 19 udeležencev
Na Zboru članov je bilo potrjeno Poročilo o delu društva za leto 2017 in Načrt dela za leto 2018.
Zbor je potrdil rahel dvig članarine in nove delegate DBL za zbore članov ZBDS. Po zaključku je
sledil ogled prenovljene knjižnice FSD.
•
Pol stoletja DBL (Ljubljana, dvorana Centra Zalog, 4. junij 2018), 35 udeležencev
Jubilej smo slavnostno obeležili s kratko predstavitvijo društva, okroglo mizo, glasbenimi vložki
vokalne zasedbe Jazzy.si in zaključili z druženjem in ogledom prenovljene enote Mestne
knjižnice Ljubljana, Knjižnice Zalog, ki deluje v zgradbi, kjer se je dogodek odvijal (Center Zalog).
Na okrogli mizi sta sodelovala dva bivša predsednika DBL (Ivan Kanič in Smilja Pejanovič) in
večina predsednikov slovenskih bibliotekarskih društev (DBM – Branka Kerec, DBG – Helena
Krampl Nikač, DBC – Brina Zabukovnik Jerič in DBPN – Irena Škvarč). Razprava, ki sta jo vodili
Mojca Trtnik in Veronika Potočnik, je bila uvodoma odlična priložnost za predstavitev društvenih
aktivnosti prisotnih društev. Izredno bogat nabor strokovnih in družabnih aktivnosti je prisotne
navdušil, hkrati pa je pokazal raznolikosti in posebnosti, na katere vpliva velikost društva in
geografsko področje. Poslanstvo in aktivnosti Zagrebškega knjižničarskega društva je na kratko
predstavila njihova predsednica Blaženka Peradenić-Kotur. Omeniti velja, da z zagrebškimi
kolegi DBL že vrsto let aktivno in dobro sodeluje. Veljalo pa bi obuditi sodelovanje tudi s
knjižničarskimi društvi drugih sosednjih držav.
Sodelujoči so razpravljali, da je vodenje društva svojevrsten izziv, ki nam ponudi širši in drugačen
vpogled v knjižnično dejavnost in posamezniku omogoča osebni razvoj, osebnostno in strokovno.
Strinjali so se, da je bil v preteklosti interes za članstvo in delo v društvu bolj izražen kot danes,
tudi zaradi občutenja pripadnosti stroki. V vseh društvih so pred desetletjem zaznali večji upad
članstva in tudi negativen odnos vodstev knjižnic do društvenega udejstvovanja. In čeprav je
članstvo v društvu prostovoljno, kljub temu govorimo o članstvu v strokovnem društvu. Z
udejstvovanjem v društvenem življenju pridobimo dragocene osebne stike in vpogled v
dogajanje v stroki tudi na področjih, ki niso vezana na posameznikove delovne obveznosti, kar
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posredno pozitivno vliva na kakovost dela na delovnem mestu. V zadnjih letih se predsednice
društev pri svojem delu srečujejo predvsem z dvema tipoma vodij knjižnic; takšnimi, ki so
izrazito proti društveni aktivaciji svojih zaposlenih, na naše veselje pa se povečuje glas in vpliv
tistih, ki močno podpirajo stanovske aktivnosti. Izpostavili so občutek, da so nemalokrat društva
brez moči pri zavzemanju za celostni in enakomerni razvoj slovenskega knjižničnega sistema.
Izpostavili so neuglašenost med strokovnjaki in vodji, ki se zavzemajo le za razvoj določnega tipa
knjižnic ali celo posamezne knjižnice, ne oziraje se na celosten sistem.
Organizacijo dogodka sta usklajevali Maja Peteh in Tanja Tavzelj, povezovanje dogodka sta
prevzeli Mojca Trtnik in Veronika Potočnik.

Predsedniki DBL (foto: M. Trtnik)

Okrogla miza(foto: A. Grčar)

•
Knjižničarji spoznavamo knjižnice … v Litiji (Litija, sob., 27. oktober 2018, 14
udeležencev)
Geografsko področje, na katerem deluje DBL, je izredno široko in zajema ne le Ljubljano, temveč
širok obljubljanski obroč. Na tem območju deluje več kot 200 knjižnic vseh vrst z več kot 900
zaposlenimi. Ugotovitev vodstva DBL je bila, da se medsebojno slabo poznamo, predvsem pa ne
poznamo delovanja obljubljanskih knjižnic. Tako že vrsto let organiziramo obiske knjižnic v
Ljubljani (v okviru tradicionalnega spomladanskega srečanja Spoznajmo Ljubljano) in v okolici
Ljubljane (v okviru tradicionalnega jesenskega srečanja Knjižničarji spoznavamo knjižnice).
Spomladansko srečanje je namenjeno spoznavanju povezanosti mesta Ljubljane s knjižnično in z
njo povezanimi dejavnostmi, jesensko pa je namenjeno spoznavanju knjižnične dejavnosti v
okolici Ljubljane. V preteklosti smo tako obiskali Kamnik, Grosuplje, Medvode, Vrhniko.
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Letos smo se odpravili v Litijo, kjer sta pester program koordinirali šolska knjižničarka iz O.Š.
Litija Nevenka Mandelj in direktorica Knjižnice Litija Andreja Štuhec. Skupaj smo tako spoznali
pestro, mednarodnih projektov polno delovanje šolske knjižnice O. Š. Litija. V novo zgrajeni
šolski knjižnici smo spoznali tudi tam stalno zaposlenega knjižničarja Medota. V neposredni
bližini šole je lociran Mestni muzej Litija, ki predstavlja pestro zgodovino tega rudarskega,
železniškega in rečnega mesta. Po sprehodu z desnega brega reke Save smo na levem bregu, ob
železnici, obiskali Knjižnico Litija. Knjižnica, ki jo obiskuje vsak četrti prebivalec Litije in okolice,
ima eno krajevno enoto v Šmartnem in 10 potujočih knjižnic oz. premičnih zbirk, ki večinoma
delujejo v okviru podružničnih šol. Naš obisk Litije smo zaključili z rudarsko malico v rudniku
Sitarjevec. Rudnik, kjer so do leta 1965 kopali svinčevo, cinkovo, bakrovo, živosrebrno, baritno in
železovo rudo, so leta 2017 delno odprli za javnost.
Organizacija dogodka je bila v rokah Andreje Nagode Burger.

Skupinska izpred rudnika Sitarjevec (foto: M. Peteh)
•

“Izkušnje, novosti in pasti pri delu na izposoji” (Maribor, UKM, sob., 17.november2018),
56 udeležencev
V sodelovanju z DBM in UKM smo v Mariboru organizirali nadaljevanje tematike lanskega
srečanja na temo izposoje. Predavatelji so bili:
- dr. Silva Novljan: Vplivni JAZ, knjižničar informator;
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- dr. Sabina Fras Popović: 1 : 5;
- Miroslava Folnovič: Sistem COBISS: spletni vpis in podaljšanje članstva preko spleta;
- Sandra Kurnik Zupanič: Spletni vpis študentov Univerze Maribor z uporabo digitalne
identitete;
- Irena Brilej: Izposoja po šolsko: vpogled v delo šolskega knjižničarja izposojevalca;
- Miha Žitko, Igor Andrin: E-storitve v Mestni knjižnici Ljubljana;
- Mateja Karneža: Izposoja gradiva v Cobiss3 v OŠ Voličina.
Sledil je ogled UKM in predstavitev storitev podjetja Tenzor, za zaključek pa še (Po)Martinovo
druženje v Slovenskih goricah z ogledom vinogradniškega posestva Dveri Pax na Jareninskem
dvoru in poznim kosilom.
DBL je za člane udeležence organiziral avtobusni prevoz.
Soorganizacija z drugim društvom je prinesla nov način organizacije in poglobila naše
sodelovanje in poznanstva.
Ožji organizacijski odbor so sestavljale predstavnice DBM Branka Kerec in Sandra Kurnik Zupanič
ter predstavnice DBL Maja Peteh in Leja Borovnjak.
V letu 2019 bi organizacijo razširili tudi na DBG in srečanje organizirali na Gorenjskem. Predlagan
datum je sobota, 16. november 2019.

¸
Predavatelji in organizatorji

Druženje (foto: M. Nidorfer)

Izmed načrtovanih je ostal neizveden dogodek Letno spomladansko družabno srečanje
»Spoznajmo Ljubljano VII« v maju 2018. Razlog je bil predvsem v pomanjkanju organizacijske
sile. Dodatno smo konec leta, v sodelovanju z ZKD, organizirali še obisk adventnega Zagreba in
nekaj knjižnic, a zaradi nizkega števila prijav dogodek odpovedali.
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Sodelovanje z drugimi društvi
S soorganizacijo strokovnega srečanja “Izkušnje, novosti in pasti pri delu na izposoji” smo
sodelovali z DBM. Tako smo osebna poznanstva iz sodelovanj na nivoju ZBDS prenesli na
društveni nivo. V prihodnjem letu načrtujemo sodelovanje razširiti tudi na DBG.
V letu 2018 smo uspešno nadaljevali s sodelovanjem z Zagrebškim knjižničarskim društvom.
Predvsem smo si medsebojno izmenjevali informacije in vabila na strokovne dogodke. Kolegice
so se udeležile naše obeležitve 50-letnice delovanja in srečanja “Izkušnje, novosti in pasti pri
delu na izposoji” v Mariboru. Po drugi strani se je M. Peteh udeležila njihove skupščine. V
prihodnjem letu načrtujemo medsebojno obveščanje in obiska v obeh smereh.
Obisk pri bivših predsednikih
Bivše, še živeče predsednice DBL je IO
predlagal za častne članice društva.
Konec leta sta Maja Peteh in Tanja
Tavzelj obiskali prvo predsednico Lepšo
Šturm in ji tudi predali povabilo. Ostalim
smo obvestilo o predlogu častnega
članstva poslali po pošti.
Lepša Šturm in Maja Peteh (foto: T. Tavzelj)
Poslovno poročilo je priloga k Poročilu o delu za leto 2018 in vsebuje tudi Podatke iz bilance
stanja na dan 31. 12. 2018 ter Podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do
31. 12. 2018. Pripravila ga je blagajničarka Snježana Renko.
Pripravila predsednica DBL
mag. Maja Peteh
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