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Ljubljana, 2. 2. 2021

POROČILO O DELU DBL ZA LETO 2020
Poročilo je obravnaval Izvršni odbor DBL na 12. seji dne 9. 2. 2021, Nadzorni odbor na seji dne
2. 3. 2021 in potrdil Zbor članov na seji dne 9. 3. 2021.
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 2020 je bilo posebno, predvsem zaradi ukrepov glede koronavirusa, vendar smo program
skoraj v celoti uspešno izpeljali, nekaj aktivnosti pa smo prestavili v naslednje leto. Veseli smo,
da je tako, ker to potrjuje, da je društvo močno in deluje ne glede na okoliščine in izzive. Zaradi
izjemnih razmer v letu 2020 je moralo Društvo prilagoditi svoj načrt dela za obdobje 2020–21
in ni moglo izvesti mednarodnih sodelovanj, potovanj med občinami znotraj države ter
potovanj v tuje države.
Pravno-formalne zadeve
Izvršni odbor DBL se je v letu 2020 sestal na petih sejah vodstva za mandatno obdobje 2019–
2023 (10. 2., 15. 6., 26. 8. – 1. 9. (dopisno), 22. 9., 8. 12.). Na sejah je Izvršni odbor DBL:
-

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

-

pripravil redni zbor članov (v Trubarjevi hiši literature, Mestna knjižnica Ljubljana, dne
10. 3. 2020), kjer so člani potrdili Poslovno poročilo DBL za leto 2019 in Načrt dela DBL
za leto 2020 in 2021,

-

izrekel podporo Zagrebškemu knjižničarskemu društvu ob prijavi na razpis za sredstva,
ki je tudi ob naši podpori uspešno pridobilo sredstva,

-

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

-

Čopovo priznanje 2020 (pismo podpore): člani IO DBL so sklepom v 9. (dopisni) seji
soglasno podprli Mestno knjižnico Ljubljana pri kandidaturi Veronike Rijavec Pobežin
za Čopovo priznanje 2020.
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Članstvo
DBL je v letu 2020 združevalo 372 članov, od tega je 255 članov s poravnano (ali priznano)
članarino: 229 članov s plačano redno članarino, 14 upokojencev in 1 študent s poravnano
nižjo članarino, 8 častnih članov in 3 brezposelni. Višina članarine je bila 25 EUR za zaposlene,
16 EUR za študente in upokojence, za častne člane DBL ali ZBDS in 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 računovodkinji. V primerjavi s preteklima dvema letoma
je število članov stabilno.
Iz baze članov smo po sklepu 7. seje IO DBL 10. 2. 2020 brisali 32 članov, ki zadnji dve leti niso
poravnali članarine, en član je izstopil. Upad članstva je posledica brisanja neaktivnih članov
in odpovedi posveta ZBDS.
Obveščanje članstva in promocija društva v letu 2020
Leta 2020 smo nadaljevali z izdajanjem Novičnika DBL, ki je namenjen obveščanju članov, v
katerem so zbrane najpomembnejše novice in obvestila. Arhiv Novičnikov je dostopen v obliki
PDF na spletni strani DBL. V letu 2020 je bilo izdanih 14 Novičnikov.
Društvo je v letu 2020 svoje člane in javnost redno obveščalo o svojih dejavnostih na načine:
-

z objavami na društveni spletni strani www.dbl.si (15 objav in 2845 ogledov),

-

z izmenjavo mnenj preko družabnega omrežja Facebook (442 članov, več kot 120
objav, kar je 52 članov več kot v letu 2019) ter

-

s posredovanjem aktualnih obvestil članom preko e-pošte (listaDBL@list.arnes.si).

Spletna stran www.dbl.si in Facebook skupina sta javno dostopni in namenjeni tudi
informiranju drugih zainteresiranih javnosti.
Za komunikacijo med člani vodstva je bila uporabljena e-lista vodstva (listadblvodstvo@list.arnes.si).
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Družabno-strokovne aktivnosti
Društvo je v letu 2020 izvedlo štiri dogodke formalno-pravnega, družabnega in strokovnega
značaja:
•

Zbor članov DBL in predavanje (torek, 10. marec 2020, ob 15.30, v Trubarjevi hiši
literature), 12 udeležencev

Dnevni red: Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2019, Finančni in programski načrt
DBL za obdobje 2020–2021.
Predavanje Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 članice
DBL Milene Bon.
Milena Bon, koordinatorica izvajanja posebnih nalog OOK, Center za razvoj knjižnic, NUK, in
članica delovne skupine za pregled in dopolnitev NSRBP, je predstavila ogrodje dokumenta
Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030
https://www.gov.si/novice/2020-01-15-nacionalna-strategija-za-razvoj-bralne-pismenosti-
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za-obdobje-2019-2030/, ki je bila sprejeta v decembru 2019; vsebina strategije bo tudi v
akcijskem načrtu. Predstavitvi je sledila razprava.

Predavanje Milene Bon v okviru Zbora članov DBL

•

Strokovno srečanje DBL »So knjižnice dostopne?« (EF UL, TEOF UL, DBL, 19. november
2020, od 10.30 do 15. ure, preko aplikacije Zoom; organizatorja in moderatorja Leja
Borovnjak in Tomaž Ulčakar)

Predavanja: Dostopnost zanesljivosti in optimizma (prof. dr. Polona Vilar, UL Filozofska
fakulteta), Zagotavljanje knjižničnih storitev NUK v času koronavirusa (dr. Ines Vodopivec,
Narodna in univerzitetna knjižnica), Visokošolske knjižnice kot odprta platforma za deljenje
znanja (mag. Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica UL), CEK zunaj knjižnice – dostopnost
sodobne visokošolske knjižnice (Matic Bradač, Jana Logar, Martina Petan, UL EF Centralna
ekonomska knjižnica), Predstavitev nove šolske knjižnice na Podružnični šoli Lavrica (Špela
Bešter, OŠ Lavrica), Clericis et civitati: dostopnost Škofijske knjižnice Nadškofije Ljubljana
(Dragica Lovrić Anušić, Škofijska knjižnica Nadškofije Ljubljana), Posebne potrebe so potrebe
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vseh: praksa NUK (Damjana Vovk, Tim Januška, Narodna in univerzitetna knjižnica), Do-STOP
do knjižničnih storitev Mestne knjižnice Ljubljana (Barbara Cesar, Mestna knjižnica Ljubljana),
Poti od knjižnice do otrok s posebnimi potrebami (gluhota, avtistične motnje) (Nina Janžekovič,
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana), Knjižnice s posebnimi potrebami (okvare vida,
kombinirane motnje) (Nina Schmidt, Center IRIS), Individualne ali sistemske rešitve storitev za
uporabnike s posebnimi potrebami – premisleki iz prakse (Martina Kerec, UL, Fakulteta za
socialno delo).
Okrogla miza: Ali so (res) knjižnice dostopne? (sodelujoči: Marjan Gujtman, Ministrstvo za
kulturo, Maja Vunšek, ZBDS, Sekcija za splošne knjižnice, Mestna knjižnica Kranj, Nataša
Štrukelj in Katja Lončar, Elea IC, Špela Sanabor, študentka bibliotekarstva, Branko Jordan, UL,
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo).
Srečanje je bilo odlično organizirano in izpeljano, udeležencev je bilo veliko: ob začetku
srečanja je bilo prijavljenih 171 udeležencev, do konca srečanja oz. okrogle mize jih je bilo
prisotnih 134. Vse strokovno gradivo s srečanja je objavljeno na spletni strani DBL. Odziv
udeležencev je bil odličen, tudi s strani predsednic drugih bibliotekarskih društev. Glavna
zahvala in pohvale gredo članoma IO DBL Leji Borovnjak in Tomažu Ulčakarju, saj sta bila
organizacija in moderiranje zelo zahtevna, vseskozi oz. skozi ves potek spletnega srečanja,
praktično brez odmorov, sta bila pozorna na dogajanje in ažurno spremljala predavatelje.
•

Predstavitev DBL študentom bibliotekarstva, 40 udeležencev

Potekala je 20. oktobra ob 11.20 preko aplikacije ZOOM. 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.
•

Virtualno srečanje s Čopovimi nagrajenci, 21. december 2020

V ponedeljek, 21. 12. 2020, so bile prvič v virtualni obliki podeljene Čopove nagrade. Celotno
dogajanje ali posamezne predstavitve nagrajencev so na ogled na uradnem YouTube profilu
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije: https://youtu.be/Cm2-mvnihhA.
Še posebej smo ponosni, da sta dve nagrajenki tudi članici Društva bibliotekarjev Ljubljana.
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Prejemnica Čopove diplome za leto 2020, ki se podeli za izredno pomembno življenjsko delo
na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske
stroke, je dr. Alenka Kavčič - Čolić. Poleg nje je to najbolj prestižno nagrado prejela tudi mag.
Angela Čuk.
Prejemnica Čopovega priznanja, ki se podeli za enkratne dosežke, ki so plod izvirnih
strokovnih pristopov, ali za posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda
knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti ter za zasluge pri razvoju knjižnične
dejavnosti je Veronika Rijavec Pobežin. Poleg nje je bil te časti deležen tudi mag. Matjaž Eržen.
Dogodki, prestavljeni zaradi zdravstvenih ukrepov v času epidemije:
•

delavnica Reševanje sporov na delovnem mestu s pomočjo mediacije (predavateljici
Mojca Trtnik in Veronika Potočnik, NUK), ki je bila načrtovana 17. oktobra 2020, je
prestavljena na 15. maj 2021,

•

obisk Knjižnice Polje, prenovljene enote MKL (vodja organizacije Erika Žitko), ki je bil
načrtovan 12. novembra 2020, je prestavljen v leto 2021.

Pripravila predsednica DBL
mag. Ana Zdravje
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