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Ljubljana, 10. 3. 2022 
 

ZAPISNIK 
Zbora članov Društva bibliotekarjev Ljubljana (DBL),  

ki je bil dne 10. 3. 2022 ob 14.00 preko aplikacije Zoom 
 
Dnevni red: 

1. Otvoritev zbora članov, potrditev dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva Zbora 
članov in izvolitev verifikacijske komisije 

2. Pogovor s predsednico ZBDS Damjano Vovk 
3. Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2021 
4. Finančni in programski načrt DBL za obdobje 2022–2023 
5. Razno  

 
Ad/1 in 2 

 
Predsednica DBL mag. Ana Zdravje je pozdravila navzoče člane, ki so lahko spremljali Zbor preko 
aplikacije Zoom in preko pretočnega kanala YouTube ZBDS (za člane z neporavnanimi 
članarinami), se zahvalila članici DBL in predsednici ZBDS Damjani Vovk za tehnično podporo ter 
uradno otvorila Zbor članov DBL in predstavila dnevni red.  
 
SKLEP 1: 
Zbor članov je soglasno potrdil predlagani dnevni red.  
 
Predsednica mag. Ana Zdravje je predlagala člane delovnega predsedstva Zbora članov v sestavi: 
predsednik delovnega predsedstva: Tomaž Ulčakar, 
verifikacijska komisija in overovateljici zapisnika: Ana Češarek, mag. Andreja Grčar, 
zapisničarka: mag. Tanja Tavzelj. 
 
SKLEP 2: 
Zbor članov DBL je soglasno potrdil člane delovnega predsedstva Zbora članov v sestavi: 
Tomaž Ulčakar (predsednik), Ana Češarek, mag. Andreja Grčar (verifikacijska komisija in 
overovateljici zapisnika) in mag. Tanja Tavzelj (zapisničarka). 
 
Predsednik delovnega predsedstva Tomaž Ulčakar je pozval verifikacijsko komisijo, da poda 
poročilo o udeleženih članih na Zboru članov DBL. Komisija je pregledala seznam prisotnih, 
pripravila popis prisotnih za prilogo zapisniku in ugotovila, da je prisotnih 34 članov (29 članov 
preko Zooma in 5 drugih preko YouTuba), s čimer ni zagotovljene sklepčnosti. Prisotna bi morala
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biti vsaj polovica od 392 članov (stanje 10. 3. 2022). Skladno z 38. členom Pravil DBL je potrebno 
počakati 30 minut. 
 
V tem času je potekal pogovor mag. Ane Zdravje s predsednico ZBDS Damjano Vovk: od osebne 
predstavitve nove predsednice sta prešli na pogovor o bodočem in preteklem delovanju Zveze in 
področnih bibliotekarskih društev – v nadaljevanju nekaj glavnih poudarkov.  
Ob vprašanju o viziji delovanja ZBDS v prihodnosti je Vovkova izpostavila pripravo strategije 
delovanja Zveze do leta 2030, kjer se bodo zgledovali tudi po drugih strokovnih združenjih, kot 
so EBLIDA, IFLA ipd.; ZBDS bo predsednike in posamezne člane društev povabila k iskanju 
skupnih točk. V podobnem pristopu EBLIDE pri komuniciranju s predsedniki vključenih društev 
so se izpostavili trije elementi, katerim bodo v svoji strategiji sledili tudi v ZBDS: trajnostni razvoj 
in naravnanost knjižnic, avtorsko pravo oz. dostopi do avtorskopravno zaščitenih vsebin 
(evropska direktiva) ter digitalizacija oz. prilagajanje novim razmeram (npr. spletne 
izobraževalne vsebine, do katerih bi imeli dostop vsi člani področnih društev). V Zvezi načrtujejo 
tudi prenovitev etičnega kodeksa knjižničarjev, saj sedanji ne sledi današnji situaciji.  
Glede revije Knjižnica se pripravljajo na nov model izdajanja revije: v odprtem dostopu, 
elektronski obliki in s tiskom na zahtevo (trajnostna naravnanost). Za letos pripravljajo dve 
dvojni številki letnika 65, ki bosta izšli v elektronski obliki in se bosta na željo tudi natisnili (npr. 
za knjižnice in člane, ki si to želijo). Pomembna je usmeritev znanstvenega publiciranja v odprti 
dostop (prosto dostopnost) v okviru novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski 
dejavnosti, kjer pa se pojavi problem financiranja. Knjižnica bo še vedno brezplačna za avtorje in 
člane društev, sredstva za izhajanje revije bodo poskušali pridobiti na drug način. Zamenjalo se 
je uredništvo revije; novi urednici sta dr. Polona Vilar in dr. Mojca Rupar - Korošec. Oblikovali so 
delovno skupino za preoblikovanje modela izhajanja revije, v kateri sta tudi dva strokovnjaka, ki 
bosta sodelovala pri preoblikovanju revije v diamantno prosto dostopno publikacijo. 
O povezanosti knjižničarjev v Sloveniji v primerjavi s tujino Vovkova meni, da smo knjižničarji v 
Sloveniji povezani: imamo krovni zakon, vzajemni sistem (katalog), eno krovno združenje – vse 
troje je v tujini redkost. Sistem je zelo dobro naravnan k sodelovanju, od posameznika pa je 
odvisno, ali se želi vključiti v ta sistem. Imamo torej zelo dobre možnosti za skupno delovanje, 
od posameznikov pa je odvisno, kako te možnosti izkoriščajo. 
Področna društva so bila v preteklih letih obdobja epidemije COVID-19 različno aktivna in 
uspešna; nekatera so se dobro prilagajala razmeram. Vovkova je pohvalila DBL, ki je kot prvo 
društvo jeseni 2020 izvedlo srečanje na daljavo (preko Zooma); srečanje je bilo zelo dobro 
sprejeto in je pokazalo, da lahko v tej “novi realnosti” delujemo tudi na takšen način. Knjižničarji 
so v obdobju epidemije pokazali svojo iznajdljivost, entuziazem. Pojavljale so se dobre ideje in 
novosti v delovanju knjižnic, tako da so se uporabniki čim bolje soočali s posledicami novo 
nastalih razmer. Vovkova meni, da ZBDS in njena področna društva ogromno delajo, vendar o 
tem premalo poročajo. Določene izboljšave v knjižničarstvu so rezultati dela društev, vendar o 
tem premalo vemo. Potrebno bo torej še bolj promovirati svoje delo, in morda bomo s tem 
motivirali tudi druge oz. pokazali na prednosti sodelovanja v društvu. 
Ob koncu pogovora se je predsednica Damjana Vovk zahvalila članom za podporo, včlanitev in 
za delovanje v društvu; vse pobude so dobrodošle. Delovanje v društvu omogoča tudi drugačno 
doživljanje stroke, ki ga morda v službi zaradi različnih razlogov ne moremo spoznati, pa tudi 
spoznavanje ljudi, spodbujanje dobrih idej in skupno rast. 
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Po preteku tridesetih minut je verifikacijska komisija ugotovila sklepčnost, saj je bilo navzočih 
več kot 10 članov DBL. Popis prisotnih je priloga zapisniku. 

 
Ad/3 

 
Blagajničarka DBL dr. Maja Peteh in predsednica DBL mag. Ana Zdravje sta predstavili Poslovno 
poročilo DBL za leto 2021, ki je vsebovalo finančno poročilo, in Poročilo o delu DBL za leto 2021, 
ki je vsebovalo poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov. Poročili je pregledal tudi 
Nadzorni odbor in podal pozitivno mnenje. Poročilo NO je priloga zapisniku. 

 
SKLEP 3: 
Zbor članov DBL je soglasno potrdil Poslovno poročilo DBL za leto 2021 in Poročilo o delu DBL 
za leto 2021, ki sta prilogi zapisniku.  
 

Ad/4 
 
Predsednica DBL mag. Ana Zdravje je predstavila finančni in programski načrt DBL za obdobje 
2022–2023.  
 
SKLEP 4: 
Zbor članov DBL je soglasno potrdil Načrt dela DBL za obdobje 2022–2023. Načrt je priloga 
zapisniku. 
 

Ad/5 
 

Ob koncu je mag. Ana Zdravje pohvalila delo vodstva DBL, se zahvalila za podporo, pohvale in za 
udeležbo članov društva na Zboru ter zaključila Zbor članov z upanjem, da bo naslednji, volilni 
zbor, potekal »v živo«. 

 

Zbor članov se je zaključil ob 15.20. 
 
 
Zapisala:                        Predsednik delovnega predsedstva: 
mag. Tanja Tavzelj                         Tomaž Ulčakar 

                           ____ 
 
Overovateljici zapisnika: 
 
Ana Češarek     _____ 
 
mag. Andreja Grčar    _____ 


