KALANOV SKLAD
Kalanov sklad je spominski sklad, ki so ga ustanovili slovenski knjižničarski delavci na zborovanju
7. novembra 1974 v Ljubljani. Namen sklada je, da v spomin na delo zaslužnega slovenskega
knjižničarskega delavca in vzgojitelja Pavla Kalana z nagradami spodbuja izdelavo in publiciranje
strokovnih in znanstvenih del s področja bibliotekarske in informacijske znanosti.

Člani Kalanovega sklada so fizične ali pravne osebe s področja
knjižnične in informacijske dejavnosti. Fizične osebe so knjižničarski
delavci (individualni člani), pravne osebe pa knjižnice (kolektivni člani).
Včlanijo

se lahko tudi druge pravne in fizične osebe. Prekinitev

članstva je treba sporočiti Upravnemu odboru pisno z odstopno izjavo.
Člani Kalanovega sklada s svojimi letnimi prispevki omogočajo
njegovo materialno delovanje in nagrajevanje avtorjev tistih
objavljenih strokovnih in znanstvenih del, ki pomembno prispevajo k
oblikovanju bibliotekarske in informacijske znanosti.
Pavle Kalan (Vir: dLib.si)

Upravni odbor sklada naproša tako posameznike kot knjižnice, da
pristopijo k članstvu in tako pomagajo, da bo Kalanov sklad lahko svoj namen uresničeval še naprej.

Najnižji prispevek v letu 2017 znaša za individualne člane 15 EUR, za kolektivne člane pa 80 EUR.
Letno članarino lahko poravnate tudi na TR NLB 02010-0014608845 s pripisom: za Kalanov sklad.
Prilagamo tudi pristopno izjavo – v kolikor je niste že posredovali, jo prosim izpolnite in posredujte
na sedež ZBDS.

Upravni odbor Kalanovega sklada

KALANOV SKLAD
Članska pristopna izjava
Fizična oseba (individualni član)
Ime in priimek: ______________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Zaposlen: ___________________________________________________________________
Osebna davčna številka: _______________________________________________________
Zavezanec za DDV (obkroži):
DA
NE
Dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe delovanja
Kalanovega sklada, in sicer v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

Na spletišču ZBDS dovoljujem objavo podatkov o članstvu, in sicer imena in priimka ter kraja
bivanja (obkroži):
DA
NE
Datum: ______________________________ Podpis: _______________________________

Pravna oseba (kolektivni član)
Knjižnica oz. druga organizacija: _________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Davčna številka: _______________
Zavezanec za DDV (obkroži):
DA
NE
Na spletišču ZBDS dovoljujemo objavo podatkov o članstvu, in sicer naziv in sedež organizacije
(obkroži):
DA
NE
Datum: _______________________ Podpis odgovorne osebe: ________________________
Žig

