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Poročilo o delu za leto 2011
Gradivo za Zbor članov, 26. marec 2012
Članstvo
Društvo bibliotekarjev Ljubljana je v letu 2011 združevalo 370 članov s poravnano članarino: 322
zaposlenih, 22 upokojencev, 25 študentov in 1 častna članica. 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.
Člani DBL so prejeli stanovska priznanja
-

Nagrajenci Kalanovega sklada v letu 2011:

-

Tanja Merčun - nagrajenka Kalanovega sklada v letu 2011,

-

Zoran Krstulovič (skupaj z Karmen Štular Sotošek) - nagrajenec Kalanovega sklada v letu
2011,

-

Tereza Poličnik-Čermelj – prejemnica Čopovega priznanja v letu 2011,

-

Tilka Jamnik– prejemnica Čopove diplome v letu 2011,

-

Silva Novljan - častna članica ZBDS,

-

Anja Frković - dobitnica priznanja za najbolj dejavno in uspešno delovanje na domoznanskem
portalu Kamra,

-

Ivanka Učakar – prejemnica srebrnega priznanja Občine Kamnik za "širjenje kulture in znanja
v občini Kamnik in v slovenskem prostoru s promocijo branja, medkulturnega dialoga,
pripadnosti domovini in lokalni skupnosti."

Pravno-formalne zadeve
Izvršni odbor DBL se je sestal na 7 rednih sejah in:
-

obravnaval poslovno poročilo za leto 2010 s pojasnili k finančnim izkazom,

-

obravnaval Poslovnik o delu o delu organov in delovnih teles Društva bibliotekarjev Ljubljana,

-

predlagal člane za prejemnike stanovskih nagrad,

-

pripravil redni občni zbor.

Redni (volilni) Zbor članov DBL (Ljubljana, MKL-KOŽ, 28. marec 2011) je potrdil poslovno poročilo za
leto 2010, načrt dela za 2011 in izvolil novo vodstvo za obdobje 2011-2015.
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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 2011 izvedlo tri strokovna srečanja:
-

Predavanje Veronike Potočnik »Drobni tisk - tudi to je knjižnično gradivo« (Ljubljana, BF, 15.
februar 2011); 32 udeležencev;

-

Strokovno srečanje »Gradnja in oprema knjižničnih prostorov« (Ljubljana, BF, 9. april 2011);
67 udeležencev;

-

Strokovno srečanje »E-knjige in slovenske knjižnice« (Ljubljana, MKL-KOŽ, 26. november
2011), 94 udeležencev.

DBL je na Ministrstvo za kulturo in ZBDS podalo Komentar k Pravilniku o bibliotekarskem izpitu.
DBL je na Državni zbor in ZBDS podalo Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah zakona o
knjižničarstvu.
Pripravila predsednica DBL
mag. Maja Božič
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