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Ljubljana, 13. 1. 2023 

 

POROČILO O DELU DBL ZA LETO 2022 
 

Poročilo je obravnaval in potrdil Izvršni odbor DBL na 29. seji dne 18. 1. 2023, Nadzorni odbor na 

seji dne 22. 2. 2023 in potrdil Zbor članov na seji dne 14. 3. 2023. 

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. 

Leta 2022 je bila dejavnost zaradi ukrepov glede koronavirusa še zmeraj omejena, vendar smo 

program uspešno izpeljali. Zelo dobro smo se prilagodili danim razmeram, ponovno organizirali 

srečanja »v živo« 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 2022 sestal v živo trikrat in preko platforme 

Zoom na treh sejah ter na dveh dopisnih sejah. Vseh sej je bilo tako v letu 2022 osem za mandatno 

obdobje 2019–2023. 

IO DBL je:  

− obravnaval Finančno poročilo DBL za leto 2021 s pojasnili k finančnim izkazom,  

− obravnaval finančni in programski Načrt dela DBL za obdobje 2022–2023, 

− pripravil redni Zbor članov DBL (preko Zooma, dne 10. 3. 2022), 

− preko svoje DS je pripravil predlog sprememb k Poslovniku o delu organov in delovnih 

teles Društva bibliotekarjev Ljubljana, 

mailto:info@dbl-drustvo.si


 
 Društvo bibliotekarjev Ljubljana   |  Trg republike 3,  1000 Ljubljana  |  info@dbl.si  |  www.dbl.si  
 
 

2 
 

− pripravil izredni Zbor članov DBL (v živo, dne 22. 11. 2022),  

− pripravil  štiri strokovna srečanja »Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj« (tri v hibridni 

obliki in eno preko Zooma), 

− organiziral in izpeljal jesensko strokovno srečanje – Strokovna ekskurzija DBL (Krško, 19. 

november 2022), 

− izvedel predavanje in predstavitev DBL študentom prvega letnika bibliotekarstva FF in 

vabilo k vpisu v DBL 25. oktobra 2022 (izvedla mag. Ana Zdravje), 

− sodeloval na »Popoldnevu z oddelkom BINK«, 

− organiziral tečaj angleščine za bibliotekarje, 

− izpeljal ogled Knjižnice Polje (21. 4. 2022),  

− predlagal kandidate in potrdil podporo nominacijam za Čopovi priznanji in diplomo, 

− izvedel nakup promocijskega gradiva DBL, 

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

 

Članstvo  

DBL je v letu 2022 združevalo 336 članov, od tega je 286 članov s poravnano (ali priznano) 

članarino: 251 članov s plačano redno članarino, 20 upokojencev in 4 študenti s poravnano nižjo 

članarino, 1 brezposeln, 2 invalida, 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 

članstvo brezplačno. Vsi člani lahko prejmejo revijo Knjižnica. V primerjavi s preteklima dvema 

letoma je število članov stabilno.  

Člane, ki zadnji dve leti niso poravnali članarine, bomo do konca februarja 2023, skladno z 21. 
členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004), izbrisali s 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 
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(listaDBL@list.arnes.si). Za člane vodstva obstaja tudi e-lista (listadbl-vodstvo@list.arnes.si). 

Spletna stran in Facebook skupina sta javno dostopni in namenjeni tudi informiranju drugih 

zainteresiranih javnosti.  

Leta 2022 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 v 

meniju na vrhu strani.  

 

 

Društvo je v letu 2022 svoje člane in javnost redno obveščalo o svojih dejavnostih: 

− z objavami na društveni spletni strani www.dbl.si (v letu 2022 je bilo 23 novih objav z 2.904 
ogledi; skupno je imela naslovna spletna stran do 11. 1. 2023 16.155 obiskov, celotno 
spletišče pa 27.569); dodali smo osnovne informacije o društvu tudi v angleščini. 

− z obveščanjem preko Novičnika DBL (18 številk) 

− z izmenjavo mnenj preko družabnega omrežja Facebook (505 članov, 178 objav in 378 
komentarjev ali drugih odzivov (všečkov), 

− s posredovanjem aktualnih obvestil članom preko e-pošte (listaDBL@list.arnes.si), 
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− za komunikacijo med člani vodstva je bila na voljo e-lista vodstva (listadbl-

vodstvo@list.arnes.si). 

 

V letu 2022 smo nadaljevali z rubriko Najnovejše objave s področja bibliotekarstva, informacijske 

znanosti in založništva v Novičniku. Objavam je dodan kratek povzetek ali izvleček prispevkov iz 

Cobissa oz. publikacije, kjer je bil prispevek objavljen (v slov. ali angl.). 

 

Družabno-strokovne aktivnosti 

Društvo je v letu 2022 izvedlo več dogodkov formalno-pravnega, družabnega in/ali strokovnega 

značaja.  

• Zbor članov DBL (torek, 10. marec 2022, ob 14.00, Zoom), 34 udeležencev  

Predstavili smo Finančno poročilo DBL za leto 2021, Poročilo o delu DBL za leto 2021 in Načrt dela 

DBL za obdobje 2022–2023, ki vsebuje tudi finančni načrt. 

• Prvi Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: »Digitalno piratstvo med študenti in izzivi 

za knjižnice«, dr. Tjaša Jug in dr. Katarina Švab (ponedeljek, 11. aprila 2022, ob 14.00, 

Zoom), 40 udeležencev 

Kljub povečanju brezplačnega dostopa do raznovrstnih vsebin digitalno piratstvo ostaja prisotno 

tako na trgu zabavnih kot tudi izobraževalnih medijev. Študenti uporabljajo raznolike pristope za 

dostopanje do digitalnih vsebin, njihova percepcija glede piratstva pa se razlikuje od namena 

uporabe in tipov virov. Udeleženci srečanja so bili zadovoljni, odziv je bil dober. Prisotni so 

ugotavljali, da je področje piratstva med študenti čedalje bolj aktualna tema, o tej temi ni veliko 

znanega in se predvsem ne govori o tem. Mag. Ana Zdravje je izpostavila potrebo, da celotna 

knjižnična stroka skupaj s partnerji pripravi več srečanj in dokumentov na omenjeno temo. 

• Ogled Knjižnice Polje, MKL (četrtek, 21. aprila 2022, ob 17.00), 35 udeležencev 

V četrtek, 21. aprila 2022, ob 17. uri smo se člani Društva bibliotekarjev Ljubljana zbrali pred 

Knjižnico Polje (soseska Polje IV, Polje 383, 1260 Ljubljana Polje), kjer sta nas sprejela ga. Marjetica 

Škrlec, vodja Knjižnice Jožeta Mazovca, in vodja Knjižnice Polje, Matej Štendler. Sprehodili smo se 

skozi knjižnične prostore, si ogledali aktualno umetniško razstavo in spoznali posebnost te 

knjižnice – njeno Kreativnico. Ker je bil to prvi dogodek DBL po dveh letih, ki je potekal »v živo«, 

smo udeleženci prve minute izkoristili za stisk rok, objem, pozdrave in klepet s kolegi in kolegicami. 

mailto:info@dbl-drustvo.si
mailto:listadbl-vodstvo@list.arnes.si
mailto:listadbl-vodstvo@list.arnes.si


 
 Društvo bibliotekarjev Ljubljana   |  Trg republike 3,  1000 Ljubljana  |  info@dbl.si  |  www.dbl.si  
 
 

5 
 

Celotno poročilo z ogleda knjižnice je na naslovu https://dbl.splet.arnes.si/knjiznicarji-

spoznavamo-knjiznice-ogled-knjiznice-polje-21-4-2022-porocilo/ 

• Drugi Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: »Oblikovanje in vrednotenje sistemov 

ekspertnega ocenjevanja v znanosti«, dr. Doris Dekleva Smrekar (ponedeljek, 9. maja 

2022, ob 14.00, v dvorani KOŽ/MKL in preko Zooma), 45 udeležencev 

Veliko odločitev v znanstveni produkciji temelji na ekspertnem ocenjevanju. Verodostojno 

vrednotenje kakovosti znanstvene produkcije je postalo zelo pomembno, ko se je z znanstveno-

tehnološkim razvojem povečala tudi produkcija znanstvenih del in s tem tekmovalnost v znanosti 

ter pomembnost ustrezne delitve sredstev za raziskave. Mehanizem ekspertnega (kolegialnega) 

ocenjevanja je zgodovinsko utemeljen način zagotavljanja kakovosti v znanosti, s katerim 

znanstvena skupnost zagotavlja avtonomnost in verodostojnost znanstvenih dognanj. Poleg 

ekspertnosti je odločilen dejavnik pri odločanju tudi človeški faktor, zato so poglavitnega pomena 

profesionalne in osebne etične norme. 

Proučevanje sistema ekspertnega ocenjevanja v osnovi poteka z dveh vidikov: upravnega, 

katerega cilj je racionalizacija in posodobitev postopkov, in vsebinskega, katerega cilj je dosega 

maksimalne objektivnosti ocenjevanja. Pri vrednotenju delovanja sistemov ekspertnega 

ocenjevanja v znanosti so pomembna stališča vseh treh glavnih vključenih subjektov: 

raziskovalcev (prijaviteljev), ekspertnih ocenjevalcev (recenzentov) in administratorjev 

(strokovnih sodelavcev), ki vodijo postopke dodeljevanja sredstev za raziskave. Tem se 

pridružujeta še širša znanstvena skupnost in javnost. Tako je bilo usmerjeno tudi raziskovanje v 

sklopu predstavljene doktorske disertacije, katere rezultati podajajo usmeritve za oblikovanje in 

vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti ter aplikativne možnosti za njihovo 

racionalizacijo in posodabljanje, pričujoče predavanje pa širše razumevanje kompleksnosti te 

tematike. 

• Tretji Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: »Predstavitev spletne učilnice NUK: 

Medijska pismenost«, Tim Januška in Nataša Jordan (ponedeljek, 6. junija 2022, ob 14.00, 

v dvorani KOŽ/MKL in preko Zooma), 35 udeležencev 

Izrednega pomena je, da smo bralci medijskih vsebin v času bliskovitega razvoja tehnologije in 

družbenih omrežij opremljeni z ustreznimi znanji, veščinami ter orodji, ki so nam v pomoč pri 

navigaciji med različnimi teksti, videi in slikami. Skupek znanj in sposobnosti, ki nam v srečevanjih 

z zavajajočimi informacijami in manipulacijah omogočajo to navigacijo, imenujemo medijska 

pismenost. 
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V spletni učilnici v okolju Moodle so uporabniki spoznali osnovne opredelitve in teoretski okvir 

področja, izpostavljena pa je bila tudi vloga novinarstva in pojmi, kot so post-resnica in teorije 

zarote. Vodič zaključujejo navodila za lažje prepoznavanje lažnih novic in kviz. 

• Četrti Popoldan z DBL: cikel strokovnih srečanj: »Ej, ti pa v službi itak samo bereš!«,  dr. 

Sabina Fras Popović (ponedeljek, 17. oktobra 2022, ob 14.00, v dvorani KOŽ/MKL in 

preko Zooma), 38 udeležencev 

Branje raznovrstne literature predstavlja osnovno metodo dela strokovnih delavcev različnih 

strokovnih nazivov v različnih knjižnicah. Metodo dela razumemo glede na opredelitev v Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika kot obliko načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja 

za dosego kakega cilja. Pri tem je naš cilj spodbujanje bralne pismenosti in promocija bralne 

kulture. 

V stereotipno prepričanje zunanjih opazovalcev knjižničarskega poklica o tem, da pripadniki 

knjižničarskega poklica v službi le berejo, smo pogledali skozi perspektive, obravnavane v štirih 

prispevkih, ki jih je avtorica objavila v zadnjem letu. Pogledali smo, kakšno vlogo ima strokovna 

samozavest pri spodbujanju bralne pismenosti, zanimal nas je vpliv udeležbe strokovnih delavcev 

na strokovnih dogodkih na strokovno samozavest pri spodbujanju bralne pismenosti ter 

radovednost smo potešili z ugotavljanjem sodobnih strategij spodbujanja bralne pismenosti in 

gradnje bralne kulture, ki jih lahko uporabimo tudi pri razvijanju in krepitvi strokovne samozavesti. 

• Predstavitev DBL študentom bibliotekarstva (torek, 25. oktobra 2022, Oddelek za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta), 40 

udeležencev 

Naša predsednica, mag. Ana 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. 

• Jesensko strokovno srečanje: Strokovna ekskurzija DBL, Krško (sobota, 19. novembra 

2022), 12 udeležencev 

Veselo razpoloženi smo se v soboto, 19. 11. 2022, ob 8. uri srečali pod uro na glavni avtobusni 

postaji v Ljubljani, knjižničarji in člani Društva bibliotekarjev Ljubljana, da bi z vlakom odpotovali 

na strokovno ekskurzijo v Krško. Celotno poročilo z ekskurzije je na naslovu 

https://dbl.splet.arnes.si/utrinki-s-strokovne-ekskurzije-drustva-bibliotekarjev-ljubljana-krsko-

19-11-2022-porocilo/. 
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• Izredni Zbor članov (torek, 22. novembra 2022, ob 16.00, v dvorani Knjižnice Bežigrad), 

15 udeležencev 

Na Zboru je bil soglasno sprejet predlagani Poslovnik o delu organov in delovnih teles Društva 

Bibliotekarjev Ljubljana s spremembami in dopolnitvami.  

 

Dogodki, prestavljeni v prihodnje leto: 

• Sodelovanje z Zagrebškim knjižničarskim društvom (ZKD) 

3. 6. 2022 je Zagrebško knjižničarsko društvo izvolilo novo vodstvo. Nova predsednica Društva je 

Dorja Mučnjak. Želja je bila, da bi v letu 2022 izpeljali obisk DBL v Zagrebu (praznični decembrski 

čas), vendar je bil v luči novoizvoljenega vodstva ter ob dejstvu, da smo imeli strokovno ekskurzijo 

že 19. novembra, obisk Zagreba prestavljen na (predvidoma) december 2023. 

 

Finančno poročilo DBL za leto 2022 je priloga k Poročilu o delu DBL za leto 2022 in vsebuje tudi 

podatke iz bilance stanja na dan 31. 12. 2022 ter podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 

1. 1. do 31. 12. 2022. Pripravila ga je blagajničarka dr. Maja Peteh.  

 

Pripravila predsednica DBL  

mag. Ana Zdravje 
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