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Ljubljana, 2. 2. 2022

POROČILO O DELU DBL ZA LETO 2021
Poročilo je obravnaval Izvršni odbor DBL na 21. seji dne 10. 2. 2022, potrdil na 22. (dopisni) seji
dne 16.–18. 2. 2022, Nadzorni odbor na seji dne 22. 2. 2022 in potrdil Zbor članov na seji dne 10.
3. 2022.
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 2021 je bilo zaradi ukrepov glede koronavirusa zelo omejeno, vendar smo program v celoti
uspešno izpeljali, nekaj aktivnosti pa smo prestavili v naslednje leto. Zelo dobro smo se prilagodili
danim razmeram in veseli smo, da je društvo močno in deluje ne glede na okoliščine in izzive.

Pravno-formalne zadeve
Izvršni odbor DBL (v nadaljevanju IO DBL) se je v letu 2021 sestal preko platforme Zoom na petih
sejah vodstva in štirih dopisnih sejah. Vseh sej je bilo v letu 2021 devet za mandatno obdobje
2019–2023.
IO DBL je:
− obravnaval poslovno poročilo za leto 2020 s pojasnili k finančnim izkazom,
− obravnaval finančni in programski načrt DBL za obdobje 2021–2022,
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− ustanovil Delovno skupino o volitvah delegatov na občnih zborih ZBDS, z vodjo Lejo
Borovnjak in člani dr. Majo Peteh, mag. Ano Zdravje, Tomažem Ulčakarjem in Martino
Kerec,
− pripravil redni zbor članov DBL (preko Zooma, dne 9. 3. 2021),
− pripravil štiri strokovna srečanja »Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj« preko Zooma,
− v okviru tretjega srečanja »Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj«pripravil nagradno
igro – DBL podarja en izvod knjige Berem, da se poberem;
− predlagal člane za Volitve ZBDS 2021 za novo mandatno obdobje,
− organiziral in izpeljal jesensko strokovno srečanje – okroglo mizo preko Zooma: »Nova
pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva«,
− izdelal promocijski video za ZBDS in DBL,
− izpeljal mednarodno sodelovanje (Zagreb): 3. okrogla miza DBZ »Današnja vloga
strokovnih knjižničarskih društev«
− predlagal kandidate in potrdil dva predloga za natečaj in za nagrado Kalanovega sklada,
− predlagal kandidate in potrdil podporo nominaciji za Čopova priznanje,
− oblikoval pismo podpore Nagrada Mestne občine Ljubljana za leto 2021 za Mestno
knjižnico Ljubljana,
− pripravil dokument s predlogi in pripombami k Osnutku strokovnih standardov in
priporočil za visokošolske knjižnice,
− potrdil vzdrževanje spletne strani in domene pri ARNES (dbl.si).

Članstvo
DBL je v letu 2021 združevalo 388 članov, od tega je 272 članov s poravnano (ali priznano)
članarino: 237 članov s plačano redno članarino, 18 upokojencev in 5 študentov s poravnano nižjo
članarino, 4 brezposleni, 6 častnih članov DBL in 2 častna člana ZBDS. Višina članarine je bila 25
EUR za zaposlene, 16 EUR za študente in upokojence, za brezposelne iskalce zaposlitve (s
potrdilom ZRSZ) z bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim izpitom pa je bilo
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članstvo brezplačno. Vsi člani prejemajo revijo Knjižnica. V primerjavi s preteklima dvema letoma
je število članov stabilno.
Člane, ki zadnji dve leti niso poravnali članarine, bomo do konca februarja 2022, skladno z 21.
členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004), izbrisali iz seznama.

Obveščanje članstva in promocija društva
Društvo je svoje člane in javnost redno obveščalo preko društvene spletne strani, z izmenjavo
mnenj preko omrežja Facebook in s posredovanjem aktualnih obvestil članom preko e-pošte
(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.
Leta 2021 smo nadaljevali z obveščanjem naših članov z izdajanjem Novičnikov DBL, kjer smo
zbrali vse pomembne novice in jih oblikovali v relevantne informacije za naše člane. Novičnik je
dostopen v obliki PDF na spletni strani DBL desno pod rubriko Aktualno in v svojem zavihku na
vrhu strani.
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Društvo je v letu 2021 svoje člane in javnost redno obveščalo o svojih dejavnostih:
− z objavami na društveni spletni strani www.dbl.si (v letu 2021 12 objav in 1440 ogledov;
skupno je imela spletna stran do 3. 2. 2022 11.495 obiskov)
− z obveščanjem preko Novičnika DBL (20 številk)
− z izmenjavo mnenj preko družabnega omrežja Facebook (515 članov, 188 objav),
− s posredovanjem aktualnih obvestil članom preko e-pošte (listaDBL@list.arnes.si),
− za komunikacijo med člani vodstva je bila na voljo e-lista vodstva (listadblvodstvo@list.arnes.si).
V letu 2021 smo uvedli novo rubriko v Novičniku – najnovejše objave s področja bibliotekarstva,
informacijske znanosti in založništva. Zraven je dodan kratek povzetek, izvleček prispevkov iz
Cobissa oz. publikacije, kjer je prispevek objavljen (v slov. ali angl.).

Družabno-strokovne aktivnosti
Društvo je v letu 2021 izvedlo 5 dogodkov formalno-pravnega, družabnega in strokovnega značaja.
•

Zbor članov DBL (torek, 9. februar 2021, ob 14.00, Zoom), 31 udeležencev

Predstavili smo Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2020 ter Finančni in programski načrt
DBL za obdobje 2021–2022.
•

Prvi Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: Vloga in pomen osrednjih območnih
knjižnic v sistemu splošnih knjižnic, dr. Andreja Videc (ponedeljek, dne 12. aprila 2021,
ob 14.00, Zoom), 45 udeležencev

Dr. Andreja Videc, ki je koordinatorica posebnih nalog osrednje območne knjižnice za Celjsko
območje, je predstavila glavne zaključke raziskave, ki jo je izvedla v okviru priprave doktorske
disertacije z naslovom Vloga in pomen osrednjih območnih knjižnic v sistemu splošnih knjižnic.
Na predavanju so bili predstavljeni glavni zaključki raziskave, ki jo je avtorica izvedla v okviru
priprave doktorske disertacije z enakim naslovom. Predstavila je, kakšna je razvitost sistema
slovenskih splošnih knjižnic, kako uspešne so osrednje območne knjižnice (OOK) pri izvajanju
posebnih nalog, katere posebne naloge so po mnenju deležnikov najpomembnejše in kakšen je
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po njihovem mnenju vpliv izvajanja teh nalog na celoten sistem ter kakšno je zadovoljstvo z
njihovim izvajanjem. Dr. Videc je predstavila nekaj predlogov za izboljšanje sistema OOK.
•

Drugi Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: »Promocija branja in kakovostnih
mladinskih knjig: vloga in pomen Slovenske sekcije IBBY«, dr. Tina Bilban (ponedeljek,
10. maj 2021, ob 14.00, Zoom), 34 udeležencev

Predavala je predsednica Slovenske sekcije IBBY dr. Tina Bilban.
Pridružila se ji je tudi predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije dr. Sabina Fras Popović,
ki je predstavila novo spletno stran https://druzina.pismen.si/, katero soustvarjamo knjižničarji.
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je kolektivna članica Slovenske sekcije IBBY in njen partner
v različnih projektih (npr. Slovenia Loves Reading).
Slovenska sekcija IBBY je del Mednarodne zveze za mladinsko književnost – IBBY, katere vodilo je
»bringing books and children together« (povežimo otroke in knjige). Temu sledi tudi slovenska
sekcija; negujemo in spodbujamo promocijo branja in kakovostnih mladinskih knjig v domačem
in tujem prostoru, predvsem pa oba prostora povezujemo. Delo sekcije je v veliki meri odvisno od
sodelavcev, ki aktivno soustvarjajo aktivnosti in širijo informacije. Prizadevamo si za tisto, kar res
šteje največ: branje.
•

Tretji Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: »Kaj vse poberem, ko berem«, dr. Miha
Kovač (ponedeljek, 7. junij 2021, ob 14.00, Zoom), 47 udeležencev

Dr. Miha Kovač je predavatelj založništva na ljubljanski Filozofski fakulteti, ki se že vrsto let ukvarja
s preučevanjem branja in bralnih navad, zadnjih pet let pa je sodeloval tudi v mednarodni mreži
strokovnjakov Eread Cost, namenjeni raziskovanju sprememb, ki jih v bralnih navadah in
razumevanju prebranega povzročajo zaslonske tehnologije. Doslej je izdajal večinoma strokovne
knjige in članke, knjiga Berem, da se poberem, pa je njegova prva poljudna.
Knjiga Berem, da se poberem prinaša deset odgovorov na to vprašanje in je namenjena širokemu
krogu bralcev, zlasti pa ljudem, ki se poklicno ukvarjajo s knjigo oziroma promocijo branja, staršem
(pomenu branja otrokom je posvečeno vse poglavje) in sploh vsem, ki potrebujejo nekaj
spodbude, da posežejo po dobri knjigi, oziroma namigov, da bodo lažje našli svoje razloge za
branje in se prepričali o smiselnosti tega početja. Kajti, kot pravi Miha Kovač, prihodnost bo
knjižna – ali pa je sploh ne bo.
•

Mednarodno sodelovanje (Zagreb): 3. okrogla miza DBZ »Današnja vloga strokovnih
knjižničarskih društev« (petek, 17. september 2021, Zoom)
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DBL je z mag. Ano Zdravje sodelovalo na 3. okrogli mizi Zagrebškega knjižničarskega društva z
naslovom »Današnja vloga strokovnih knjižničarskih društev«, ki je bila 17. septembra preko
Zooma, kjer je tudi predstavila prispevek o delovanju DBL v virtualnem okolju (avtorici Ana Zdravje
in Ana Češarek, prevod v angl. Matej Gazvoda).
•

Četrti Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj »Znanstvene objave in njihovo
vrednotenje v znanosti«, dr. Maja Peteh (ponedeljek, 18. oktober, ob 14.00, Zoom), 35
udeležencev

Predstavitev je bila namenjena knjižničarjem, ki se pri svojem delu primarno NE srečujejo z
znanstvenimi objavami in vodenjem bibliografij raziskovalcev. V luči trenutne poplave lažnih
informacij je bil predstavljen način znanstvene komunikacije, in sicer od trenutka, ko avtorji
znanstveno objavo pripravijo za oddajo v revijo, do njene objave po recenziji. Predstavljeno je bilo
vrednotenje znanosti v Sloveniji (tipologija COBISS, vrednotenje po merilih ARRS in habilitacijskih
merilih), predvsem v luči odprtega dostopa ter njun vpliv na razvoj in ugled znanosti.
•

Okrogla miza DBL: »Nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva« (četrtek,
18. november 2021, Zoom), 98 udeležencev

Nova pravila, novi standardi so stalnica na področju bibliotekarstva. Na tokratno jesensko
strokovno srečanje smo povabili različne predavatelje, da predstavijo, kaj je novega,
pomembnega. Čas je bil namenjen raznovrstnim aktualnim vprašanjem, na katera smo skupaj
iskali odgovore in rešitve.
Okrogla miza je bila vsebinsko razdeljena na dva sklopa:
1. sklop: Kratka predstavitev pravil, standardov oz. kaj je novega, pomembnega (do 5 min), z
razpravo na temo »nasloviti odnos standardov na zakonodajo in obratno« (15 min).
Sodelujoči so bili: Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo RS, dr. Melita Ambrožič, Narodna in
univerzitetna knjižnica, dr. Alenka Kavčič Čolič, Narodna in univerzitetna knjižnica, dr. Gorazd
Vodeb, Narodna in univerzitetna knjižnica, prof. dr. Polona Vilar, UL Filozofska fakulteta, Romana
Fekonja, Zavod RS za šolstvo.
Sledila je vabljena predstavitev novih standardov na Hrvaškem mag. Alke Stropnik, predsednice
Zagrebškega knjižničarskega društva(15 min).
2. sklop: Srečevanje s standardi in izvajanje v praksi, težave, rešitve, dobre prakse (do 5 min), z
razpravo na temo »nasloviti odnos standardov na stroko« (15 min).
Sodelujoči so bili: dr. Sabina Fras Popović, Mariborska knjižnica, mag. Aleš Klemen, Mestna
knjižnica Ljubljana, Barbara Kavčič, Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino,
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mag. Urša Bajda, Osnovna šola Tončke Čeč, mag. Mirjam Kotar, Fakulteta za družbene vede UL,
Sandra Kurnik Zupanič, Univerzitetna knjižica Maribor.
Okroglo mizo sta moderirali mag. Ana Zdravje, Mestna knjižnica Ljubljana, predsednica DBL in
Martina Kerec, Fakulteta za socialno delo UL.
Povzetek je bil objavljen na portalu Knjižničarskih novic: https://knjiznicarskenovice.si/novica/1234/pokazi.
•

Predstavitev DBL študentom bibliotekarstva (ponedeljek, 8. november 2021, Zoom), 40
udeležencev

Naša predsednica mag. Ane Zdravje je na Oddelku za bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti (v
dogovoru s Sekcijo študentov bibliotekarstva ZBDS) predstavila delovanje društva in povabila
študente k sodelovanju in včlanitvi v društvo.
Dogodki, prestavljeni zaradi zdravstvenih ukrepov v času epidemije:
•

Delavnica Reševanje sporov na delovnem mestu s pomočjo mediacije, ki je bilo načrtovana
17. oktobra 2020, je bila prestavljena na 15. maj 2021 (predavateljici Mojca Trtnik in
Veronika Potočnik, NUK). Reševanje sporov na delovnem mestu s pomočjo mediacije smo
ponovno prestavili na nedoločen čas.

•

Obisk Knjižnice Polje, prenovljene enote MKL (organizacijo bo vodila Erika Žitko) smo
ponovno prestavili na naslednje leto, oziroma ko se bodo umirile razmere.

Poslovno poročilo je priloga k Poročilu o delu za leto 2021 in vsebuje tudi Podatke iz bilance stanja
na dan 31. 12. 2021 ter Podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021.
Pripravila ga je blagajničarka dr. Maja Peteh.
Pripravila predsednica DBL
mag. Ana Zdravje
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