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Ali se je sploh mogoče naučiti hotenja?1
V letu, ki ga počasi zapuščamo, sem se v prvih mesecih v poročilu o opravljenem delu za leto 2015
spraševala o koprnenju. Ko sestavljam program dela iz dvaindvajsetih Wordovih datotek, ki, kljub
podanim enotnim smernicam, različnost odsevajo vse od poimenovanja datoteke, preko sloga do
obsega zapisa in natančnosti v zapisanem, ugotavljam, da se nekatere ujamejo v strukturi, v
določenih poglavjih, ki jih je na začetku tega mandatnega obdobja postavila predsednica strokovnega
odbora Tjaša Mrgole Jukič kot minimalni standard za pripravo poročila in plana, seveda v primeru
sekcij. V primeru društev smo to že imeli, saj je minimalni standard za pošiljanje poročil in planov
postavila nekdanja predsednica dr. Melita Ambrožič.
Struktura nas opredeljuje tudi pri najbolj banalnih stvareh na prvi pogled. Kako se podpišemo na
primer. Če si boste pobližje pogledali programe, poročila, letake ali še kaj, kar pripravljamo v Zvezi
bibliotekarskih društev Slovenije, boste lahko ugotovili, kako izjemno močno skrbi društvo za
promocijo kadra posamezne knjižnice. Ob članih izvršnih odborov sekcij ne boste našli navedenega
matičnega društva, kljub temu, da so si s članstvom v tem društvu pridobili pravico in dolžnost
opravljati funkcije v naši Zvezi, navedene boste našli knjižnice. Izjemna priložnost za promocijo knjižnic
v strokovnem okolju in širši javnosti.
Leto, v katerega res hitro prehajamo, bo strukturirano jubilejno. Praznovanje takšnega jubileja je sila
zanimiva stvar, saj imamo pestro izbiro možnosti, kako ga zastaviti. Na prvi pogled in skoraj vedno je
tako, da ta prvi pogled obrnemo nazaj, v zgodovino in se sprehodimo po prehojeni poti ter na koncu
natrosimo želje za srečno pot še v naslednjih letih. Drugi pogled je običajno tisti, s katerim zremo
naprej in nas zanima strategija razvoja našega društva, zanima nas vizija naše strokovne prihodnosti.
Odločili smo se za tretji pogled, tega ne uporabljamo radi, ker je neposreden, pogosto mu očitajo
pomanjkanje časovne distance za ugotavljanje objektivnih dejstev, to je pogled v sedanjost. V središče
jubilejnega leta slovenskega knjižničarskega društvenega delovanja bomo postavili branje in s tem
povezano sodelovanje in povezovanje vseh akterjev, ki so malo nori na knjige, branje in pisanje. Kljub
poetičnim prepričanjem, da je pisanje in branje pomemben del kulturnega udejstvovanja, je v bistvu
temelj gospodarskega delovanja. Če ne znamo brati in pisati, tudi gospodariti čisto prav ne moremo.
Ker jubilej ni dovolj, nas v tem letu čaka še cel postopek, ki pripelje do nove ekipe, ki bo vodila delo
našega društva naslednjo mandatno obdobje. Ko nekdo razmišlja o ZBDS-ju, rad razmišlja o nekem
objektu v Ljubljani, ki bi lahko to in ono ali pa še kaj drugega, kar nihče drug noče/ne more/ne zna/se
mu ne da opravljati, je daleč stran od resnice. Objektivizacija je postala strukturiran način, kako mi ni
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mar za nekaj, kar je zgolj objekt in v njem ne prepoznam subjekta. Objekt je zame pač nekaj, kar me
ne zanima, do njega sem lahko hladno kritičen, neopredeljen ali pa izjemno zahteven v pričakovanju,
kaj vse bo ta objekt naredil, da se bom jaz boljše počutil. Vsak dan v službi, za katero mi je mar ali pa
niti ne tako zelo. Pač pričakujem, da bo ta objekt, ki se imenuje Zveza bibliotekarskih društev
Slovenije, poskrbel, da bo meni končno kliknilo, kaj je na tem strokovnem področju bistveno.
Kaj je bilo naslovno vprašanje? Hotenje je kot igra, ki ima točno določeno strukturo, a se o njej
zavestno ne sprašujemo. Sprejmemo jo, učimo se je, učimo se z njo in vedno znova si jo zaželimo
ponoviti. Biti del društvene scene, soustvarjati program, sodelovati pri strateškem načrtu zbds tja
preko 2020, iskati nove ideje, pisati, risati, predavati, se povezovati in sodelovati, vse to pač moraš
hoteti. Tako kot se pač je fino igrati. Nisem še videla otroka, ki bi po uri, dveh, treh, ves umazan,
strgan, lačen ali žejen, mirno stopil stran od igre, otresel oblačila in rekel: «Sedaj pa imam tega
dovolj. Ne bom se več igral. Sedaj pa rabim čas zase in bom poskrbel le zase!« ter nekaj spil in pojedel.
Poskrbel zase. Tako kot drugje tudi na naši strokovni sceni vse bolj spoznavamo tisto staro pravilo, ki
ureja odnose: ko narediš nekaj za drugega, več narediš zase. In ne le ena knjižnica, en tip knjižnic, ena
sekcija, eno društvo, en knjižničar in dve knjižničarki, ne, sami ne bodo uspeli premakniti deleža
včlanjenih državljanov v slovenskih knjižnicah in stopnjo bralne pismenosti. Vsak z majhnimi koraki, če
ne drugače, v isto smer pa lahko ustvarimo državo bralcev.
V letu 2017 bomo prevzeli tudi dodatne naloge in sodelovali na Kulturnem bazarju, ponovno izpeljali
delavnico za funkcije v ZBDS in BD ter pripravili dva dokumenta: protokol delovanja Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije ter raziskovalne metode.
Vse ostalo ostaja nespremenjeno, vendar le po zunanji strukturi- Vsebina je vedno presenečenje, ki ga
je vredno sprejeti. Tako kot hotenje.
Sabina Fras Popović

PROGRAMSKA IZHODIŠČA

Vsebine, ki jih umestimo v program Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, izhajajo iz namena
društva. Le ta je opredeljen v temeljnem aktu društva, ki ne določa samo namena društva, temveč
tudi cilje, ki jih želijo člani z delovanjem v društvu doseči.
V Zvezo se društva in druge osebe združujejo z namenom, da:
 pospešujejo razvoj knjižničarske stroke in dejavnosti ter
 utrjujejo njen položaj v družbi,
 medsebojno sodelujejo in koordinirajo dejavnosti,
 obravnavajo ter razrešujejo strokovna vprašanja, ki so skupnega pomena,
 sodelujejo pri razvoju knjižničarske dejavnosti, knjižnic in knjižničnega sistema Slovenije ter
 zagotavljajo profesionalno integriteto knjižničnih delavcev v Sloveniji (5. člen Statuta).
Statut v 11. členu opredeljuje tudi cilje, zaradi katerih se posamezniki, društva ali druge pravne osebe
povezujejo v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. V društvo se združujejo zaradi uresničevanja
naslednjih ciljev:
– krepiti ugled knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti,
– zastopati družbene in profesionalne interese zaposlenih v knjižničarstvu ter se zavzemati za
njihovo profesionalno integriteto,
– zagotavljati najvišjo možno raven profesionalizma v stroki,
– vzpodbujati in podpirati izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev,
– krepiti položaj in vzpodbujati razvoj vseh vrst knjižnic,
– podpirati svoboden pretok informacij in vzpodbujati ustvarjanje pogojev za prost in
enakopraven dostop do informacijskih virov in informacij vsem državljanom,
– pospeševati razvoj informacijske pismenosti prebivalstva,
– širiti zavest o nujnosti trajnega ohranjanja pisne kulturne dediščine slovenskega naroda.
Zveza uresničuje namen in cilje z izvajanjem (11. člen Statuta) naslednje dejavnosti:
– skrbi za informiranje članov o zadevah skupnega interesa,
– koordinira delo med člani, krepi njihovo sodelovanje in skupno nastopanje v javnosti,
– skrbi za uveljavljanje strokovnih priporočil, standardov in normativov, Etičnega kodeksa
slovenskih knjižničarjev ter Manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva,
– izdaja strokovne publikacije,
– organizira strokovna srečanja in druge oblike neformalnega izobraževanja knjižničarjev,
– sodeluje z državnimi oziroma upravnimi organi, ko gre za urejanje zadev s področja
knjižničarstva,
– sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju zakonskih in drugih predpisov s področja
knjižničarstva,
– sodeluje z mednarodnim knjižničarskim združenjem IFLA in drugimi sorodnimi organizacijami
in društvi doma in v tujini,
– izvaja dogovorjene skupne akcije na področju delovanja Zveze.

Na tej osnovi vodstvo Zveze bibliotekarskih društev pripravlja letni program delovanja. Ob tem pa
skrbno vključuje tudi zavezo iz Statuta, ki določa, da se Zveza pri svojem delu zavzema za najvišjo
možno raven profesionalnega delovanja ter za razvoj in varovanje demokratičnih načel širše
družbene skupnosti (2. odstavek 5. člena).
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je društvo v javnem interesu in izvedbo programa omogoča
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Pridobivanje sredstev poteka na ministrstvu na dveh
nivojih: najprej prijava na dvoletni poziv in nato še prijava na letni poziv na sofinanciranje vsebin
nevladnih organizacij. Prijava na Ministrstvu za kulturo temelji na šestih vsebinskih sklopih:
1. delo nevladnih organizacij
2. izobraževalne vsebine
3. promocija
4. publikacije
5. mednarodno sodelovanje
6. informacijske storitve
Vsebinska struktura poziva predstavlja vsebinsko ogrodje letnega programa Zveze bibliotekarskih
društev Slovenije.
Kljub vedno znova izpostavljenemu interesu članov po organizaciji in finančnem pokritju prevozov v
sklopu strokovnih ekskurzij ali celotne strokovne ekskurzije tudi v letu 2017 društvo ne bo v program
finančnega sodelovanja vključevalo teh predvidenih stroškov. Pri udeležbi na mednarodnih
strokovnih srečanjih bo nadaljevalo prakso mreženja predsednikov društev, članov IO ali predsednike
Sekcij, spodbujalo in finančno podprlo sodelovanje članov z referati na dogodkih ter spodbujalo
udeležbo članov uredniške ekipe na svetovno najpomembnejši knjižničarski konferenci. Z udeležbo
na konferenci EBLIDA želimo nadgraditi stike sodelovanja in poskusiti povečati zanimanje za EBLIDO v
slovenskih knjižničarskih krogih. Na mednarodnih konferencah želimo podpreti predvsem
predstavitve tistih področji slovenskega knjižničarstva, ki temeljijo na sodelovanju in ob tem
predstavljajo hkrati tudi strokovni presežek v inovativnih rešitvah.
Dejavnosti, ki jih opredeljuje temeljni akt za uresničevanje namena in ciljev delovanja Zveze
bibliotekarskih društev, bomo v letu 2017 udejanjili z naslednjimi vsebinskimi aktivnostmi:
– skrb za informiranje članov o zadevah skupnega interesa posredovanje informacij preko
spletne strani, fb, elektronskih naslovov predstavnikov v društvu, objav v Knjižničarskih novicah,
na občnem zboru članov, sodelovanje na prireditvah, izpolnitev nominacijskega in
kandidacijskega postopka, izvedba volitev - naloga v programskem razpisu Ministrstva za kulturo
sodi v sklopu delovanja nevladnih organizacij
– koordiniranje dela med člani krepi njihovo sodelovanje in skupno nastopanje v javnosti
usklajevanje programa posameznih strokovnih sekcij, spodbujanje usklajevanja programa med
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člani Zveze (društvi), usklajevanje vsebinskih izjav ob strokovnih vprašanjih, posebna pozornost v
letu 2017 bo namenjena društvenemu jubileju, pomembno mesto bo imelo tudi pripravljanje
strateškega načrta za obdobje 2017-2022, naloga v programskem razpisu Ministrstva za kulturo
sodi v sklopu delovanja nevladnih organizacij
skrb za uveljavljanje strokovnih priporočil, standardov in normativov, Etičnega kodeksa
slovenskih knjižničarjev ter Manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva
strokovne aktivnosti, vezane na priporočila, standarde, normative, etični kodeks in manifest,
veže na izobraževalne dogodke in jih umešča v vsebinski sklop teh aktivnosti, opozarja na
dokumente z njihovimi predstavitvami v strokovni javnosti ter z članki, intervjuji in drugimi
objavami nanje opozarja tako strokovno kot tudi širšo javnost. Še posebej bo v tem jubilejnem
letu v ospredje postavljena povezava med strokovnimi osnovami, ki so zajete v teh dokumentih,
in profesionalizacijo stroke ter dvig zavedanja o nujnosti, vedno delati bolje. Opozarjanje na
uresničevanje etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev in njegov pomen je v ospredju vsako
leto ob podelitvi stanovskih nagrad. Naloga v programskem razpisu Ministrstva za kulturo sodi v
sklopa delovanja nevladnih organizacij in promocijo.
izdaja strokovne publikacije,
v letu 2017 bomo to nalogo uresničevali še naprej z naslednjimi publikacijami: znanstvena in
strokovna revija Knjižnica, strokovni reviji Potujoče novice in Štubidu, spomini predračunalniških
knjižničarjev, prevod IFLA smernic za šolske knjižnice, strokovna monografija ob mednarodnem
posvetovanju, zbornik ob jubileju Društva bibliotekarjev Maribor - naloga v programskem
razpisu Ministrstva za kulturo sodi v sklopa delovanja nevladnih organizacij in publikacije.
organizira strokovna srečanja in druge oblike neformalnega izobraževanja knjižničarjev,
v letu 2017 bomo organizirali kongres, ki bo povezal vse akterje okrog knjige, Dan specialnih
knjižničarjev, Dan dobrih praks splošnih knjižničarjev, Dan za funkcije v ZBDS, Bibliografije
raziskovalcev - naloga v programskem razpisu Ministrstva za kulturo sodi v sklop izobraževalne
vsebine.
sodeluje z državnimi oziroma upravnimi organi, ko gre za urejanje zadev s področja
knjižničarstva,
sodelovanje predstavnika ZBDS v Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost. V primeru
podzakonskih aktov, ki jih je potrebno pripraviti v letošnjem letu in v naslednjih dveh letih na
podlagi sprejetega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu, bomo v
vodstvu društva pripravljene dokumente v javni razpravi pregledali in glede na namen, cilje in
težnjo po zagotavljanju najvišje možne profesionalizacije v stroki tudi ovrednotili in podali pisno
mnenje. S pisnim stališčem se bomo odzivali tudi na morebitne druge javne dogodke, ki se bodo
dotikali naše stroke. Naloga v programskem razpisu Ministrstva za kulturo sodi v sklopu
delovanja nevladnih organizacij.
sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju zakonskih in drugih predpisov s področja
knjižničarstva,
aktivnosti so opisane pri prejšnji alineji in se med seboj povezujejo
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–

sodeluje z mednarodnim knjižničarskim združenjem IFLA in drugimi sorodnimi organizacijami
in društvi doma in v tujini,
društvo redno plačuje članarine v mednarodnih organizacijah, v katerih ima tudi svoje
predstavnike. Prav tako velja to za domače okolje (npr. članstvo v Slovenski sekciji IBBY. Tudi v
letu 2017 bomo članom članic omogočili udeležbo na mednarodnih konferencah (IFLA, ALA,
QQML, EBLIDA) in strokovnih srečanjih predvsem hrvaških kolegov.
izvaja dogovorjene skupne akcije na področju delovanja Zveze
v letu 2017 bodo to naslednje aktivnosti: Mesec šolskih knjižnic, Dan splošnih knjižnic, podelitev
stanovskih nagrad

Sredstva, ki jih društvo pridobi na razpisih, so namenjena izvajanju programskih vsebin. Sredstva, ki
jih društvo pridobi s članarino in s prispevki na strokovnih dogodkih, so porabljena namensko za
izvedbo programa.
Program društva se bo v letu 2017 v največji meri izražal skozi naslednje dogodke:
Naslov dogodka
Predstavitev ZBDS

termin
12. 1.

lokacija
Podčetrtek

organizator
IO ZBDS

Občni zbor
Dan za dobro prakso

23. 3.
pomlad

Dolenjska

Biblios

od aprila
do junija
12. 5.

IO ZBDS in UO DBD
IO Sekcije za splošne
knjižnice
Področna društva

Srečanje potujočih
knjižnic
Dan specialnih
knjižnic
Dan visokošolskih
knjižničarjev
Kongres

Pula

25. 5.

27. - 29. 9.

Predvidena višina kotizacije
40 € za nečlane+kosilo
20 € za člane+kosilo
40 € za nečlane,
20 € za člane
-

Podčetrtek

IO Sekcije za specialne
knjižnice
IO sekcije za
visokošolske knjižnice
IO ZBDS, organizacijski
in programski odbor

40 € za nečlane,
20 € za člane
40 € za nečlane,
20 € za člane
Prijava do 1.9.
Kotizacija za člane ZBDS
(društev)
Tri dni 210 EUR
En dan 90 EUR
Kotizacija za nečlane
ZBDS(društev)
Tri dni 290 EUR
En dan 120 EUR
Prijava do 10.9.
Kotizacija za člane ZBDS
Tri dni 290 EUR

En dan 150 EUR
Kotizacija za nečlane ZBDS
Tri dni 390 EUR
En dan 190 EUR
Obletnica
Praznovanje revije
Knjižnica
Volitve
Dan slovenskih
splošnih knjižnic
Podelitev stanovskih
nagrad in slavnostna
akademija

28. 9.
20. 11.

Podčetrtek

21. 12.

Ljubljana

IO Sekcije za študente
Uredniški odbor in IO
ZBDS
IO ZBDS
IO Sekcije za splošne
knjižnice
IO ZBDS, Komisija za
Čopove nagrade, NUK

-

FINANČNI PREDLOG
Finančno poslovanje društva bo v letu 2017 vezano na dotacije s strani Ministrstva za kulturo, ARRS,
članarine in lastna sredstva.
Finančni načrt glede na vsebinske sklope
1. izvedba izobraževanih vsebin
2. mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah
3. promocijske dejavnosti
4. izdajanje strokovnih publikacij
5. delo nevladnih organizacij
6. ponudba informacijskih storitev
Skupaj

40.050,00
12.000,00
10.500,00
47.286,00
22.500,00
23.000,00
155.336,00

Prihodke društva predstavljajo
1. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev (Ministrstvo za kulturo,
ARRS / Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)
2. Članarine in prispevki članov
3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev
4. Finančni prihodki - obresti od sredstev na vpogled
5. Donacija od dohodnine
Skupaj

85.100,00
15.538,00
53.794,49
3,93
900,00
155.336,42

Prihodki (prenosi vključeni)
1. ZBDS
2. Knjižnica
3. Kalanov sklad
4. Stepišnikov sklad
5. Hartmanov sklad
Skupaj

119.000,00
65.717,50
4.505,00
500,00
1.500,00
191.222,5

Primerjava: Zbirni obrazec vseh programskih sklopov v letu 2016
1. izvedba izobraževanih vsebin

1

38.050,00

11.000,00

2. mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih
konferencah
3. promocijske dejavnosti
4. izdajanje strokovnih publikacij
5. delo nevladnih organizacij
6. ponudba informacijskih storitev
Skupaj

3

7.929,00

5.850,00

4
2
1
1
12

8.400,00
46.288,00
21.600,00
23.000,00
145.267,00

5.500,00
16.500,00
15.000,00
23.000,00
76.850,00 MzK

FINANČNI NAČRT: usklajen z Ministrstvom za kulturo
I. Programski sklop

1. izvedba izobraževanih vsebin
2. mednarodna dejavnost
3. promocijska dejavnost
4. izdajanje strokovnih publikacij
5. ponudba informacijskih storitev2
6. koordinacija knjižnične dejavnosti za celotno območje
Slovenije
Skupaj
II. Posredni stroški
Skupaj
Skupaj I. in II.

Št. enot

Celotna vrednost
V EUR

2
4
2
1
1
1

43.000,00
11.667,00
8.650,00
30.100,00
25.000,00
7.500,00

Zaprošena
sredstva MK v
EUR
13.000,00
8.000,00
5.000,00
13.000,00
25.000,00
5.000,00

11

125.917,00

69.000,00

8.850,00

7.000,00

134.767,00

76.000,00

Predlogi programov strokovnih sekcij pri ZBDS za leto 2017
DELOVNI NAČRT SEKCIJE ZA ŠOLSKE KNJIŽNICE
Na dopisni seji dne, 26. 9. 2016 smo člani IO Sekcije za šolske knjižnice soglasno sprejeli program dela
Sekcije za leto 2017. Predsednica Sekcije je Mirjam Klavž Dolinar (nadomešča jo Urška Bajda), člani
sekcije so: Tinka Fric Kočijaž, Gregor Škrlj, Nevenka Poteko, Marija Debevc Rakoše in Urša Bajda.
OSNOVNO DELOVANJE SEKCIJE: 2 redni letni seji IO sekcije v letu 2017 zaradi načrtovanja dela ter
korespondenčni sestanki po potrebi.
ORGANIZACIJSKA IN STROKOVNA DEJAVNOST:
 Potrditev in sprejem smernic za šolske knjižnice in povezovanje s Sekcijo za izobraževanje in
kadre, Centrom za razvoj CeZaR, Nuk , ZRSŠ … V kolikor bodo letos predlagane.
 Pridobivanje novih članov. Predstavitev po društvih. V sodelovanju z ZRSŠ – promocija
strokovnega povezovanja v sekciji na 1. sklicu študijske skupine.
 Sodelovanje v projektih: Rastem s knjigo in Mednarodni mesec šolskih knjižnic (koordinacija
projekta).
 Sodelovanje s knjižnicami (splošne, UKM, NUK) in vsemi Sekcijami ZBDS.
 Sodelovanje s Slovensko sekcijo IBBY in Bralnim društvom Slovenije.
 Sodelovanje z društvom Bralna značka Slovenije (Knjižni sejem Bologna).
 Sodelovanje z Oddelkom za bibliotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski
fakulteti v Ljubljani.
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: Udeležba predstavnikov na prireditvah povezanih z delom šolskih
knjižničarjev (ZBDS, ZRSŠ, SirIKT, VIVID, Oko besede, Knjižni sejem …).
PROMOCIJA: predstavitve Sekcije po društvih, pridobivanje novih članov ter povezovanje z lokalno
skupnostjo. Objavljanje na družbenih omrežjih.
MEDNARODNA DEJAVNOST:
 Proljetna škola školskih knjižničara Hravtske. Za leto 2017 aktivna udeležba s prispevkom.
- Sodelovanje s Sekcijo za školske knjižnice pri Hrvatskem knjižničarskem društvu
(HKD).
- Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice - bralni projekt s hrvaškimi šolskimi
knjižnicami – vodenje in koordinacija projekta.
- IASL - Internatinal Assotiation of School Librarianship - v okviru meseca oktobra
 Mednarodni projekti preko spletnega omrežja eTwinning – OLL (Our Little Library)
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST:
 Objava strokovnega članka o izobraževanju oz. strokovni ekskurziji.
 Objavljanje prispevkov v povezavi z delom šolskih knjižnic, promocijo Sekcije.
- Spletna stran ZBDS – povezave do združenja IASL, ENSIL, Zavod za šolstvo – skupine za
knjižnično dejavnost, idr.

DELOVNI NAČRT SEKCIJE ZA DOMOZNANSTVO IN KULTURNO DEDIŠČINO
Člani IO sekcije smo na svoji dopisni seji v petek, 7. 10. 2016 sprejeli naslednji delovni načrt. IO
Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino sestavljajo: mag. Peter Štoka (predsednik), Srečko
Maček (OOK Celje, član IO), Mira Petrovič (OOK Ptuj, članica IO), Irena Tul (OOK Nova Gorica, članica
IO), dr. Vlasta Stavbar (UKM, članica IO), mag. Teja Zorko (OOK Ljubljana, članica IO), Maja Medic
(OOK Novo mesto, članica IO). Zapisala Mira Petrovič.

REDNO DELO: V letu 2017 načrtujemo 2 redni seji izvršnega odbora sekcije, po potrebi bomo
aktualne zadeve usklajevali tudi na dopisnih sejah. Sprejeli bomo letno poročilo in pripravili letni
delovni načrt dela sekcije. Zaradi daljše bolniške odsotnosti predsednika sekcije bomo posamezne
zadolžitve za izvajanje programa sekcije prevzeli posamezni člani izvršnega odbora. Redne seje bo po
dogovoru sklicala Mira Petrovič.
PROJEKTI: V letu 2017 samostojnih projektov nismo predvideli.
IZOBRAŽEVANJE: Udeleževali se bomo pomembnejših domoznanskih dogodkov knjižnic v Sloveniji in
izobraževanj, vezanih na domoznansko dejavnost.
Sekcija bo organizirala strokovno ekskurzijo po Sloveniji, ki bo realizirana v primeru zadostnega
števila prijav.
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST: Mestna knjižnica Ljubljana bo v letu 2017 pripravila knjižico iz svoje
domoznanske zbirke Kulturna dediščina za družine na temo, ki bo obeleževala 20. obletnico
ustanovitve Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino. Knjižica bo namenjena promociji
domoznanske dejavnosti med mladostniki. Za pripravo in koordinacijo je zadolžena Teja Zorko.
DRUGO DELO: Še naprej si bomo prizadevali za promocijo domoznanske dejavnosti in večje
povezovanje domoznancev v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM. Člane bomo po e-pošti redno
obveščali o aktivnosti sekcije. V letu 2017 bomo posebno pozornost namenili pridobivanju novih
članov. Sodelovali bomo tudi z delovno skupino domoznancev OOK in na skupnem posvetovanju
sekcij 2017.

DELOVNI NAČRT SEKCIJE ZA KADRE
Predsednica: Lidija Črnko
1. Organizacijska in strokovna dejavnost
- Redna seja sekcije, dopisne seje po potrebi.
- Pridobivanje novih članov.
- Sodelovanje s Strokovnim odborom ZBDS.
2. Raziskovalna dejavnost
3. Informacijska dejavnost
4. Publicistična dejavnost
Spletna stran ZBDS, ažuriranje podatkov
5. Promocija
Aktivnosti za vključevanje v sekcijo ter ažuriranje članskih podatkov (preko spletne strani
ZBDS, FB ipd.)
6. Mednarodna dejavnost
Spremljanje dela in aktivnosti mednarodnih strokovnih združenj na področju izobraževanja,
poklicnih kvalifikacij in strokovnih licenc.

DELOVNI NAČRT SEKCIJE ZA SPLOŠNE KNJIŽNICE
Članice IO sekcije smo na svoji 2. dopisni seji, dne 10. 10. 2016, sprejeli naslednji delovni načrt. Izvršni
odbor Sekcije za splošne knjižnica pri ZBDS v letu 2017 (do volitev) bodo sestavljali: Predsednica:
Urška Lobnikar Paunović, Valvasorjeva knjižnica Krško; Članice: Petra Kovič, Knjižnica Mirana Jarca
Novo mesto; Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper; mag. Breda Podbrežnik Vukmir,
Matična knjižnica Kamnik in Maja Vunšek, Mestna knjižnica Kranj.

REDNO DELO: Sekcija za splošne knjižnice načrtuje 4 redne seje IO sekcije zaradi načrtovanja, izvedbe
in evalvacije programov.
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST:
Dan za dobro prakso: Knjižničar knjižničarju tretjič
V spomladanskem času načrtujemo dan predstavitve dobrih praks. V letih 2015 in 2016 smo v
sodelovanju z Združenjem splošnih knjižic izvedli dva uspešna dneva dobrih praks. Predstavljeni so
bili nekateri projekti z natečaja za najboljši projekt v splošnih knjižnicah, ki poteka pod okriljem
Združenja splošnih knjižnic in nekaj povabljenih projektov. Ta dan načrtujemo tudi delavnico priprava
in izvedba odmevnega dogodka v knjižnici, ki bi jo izvedel knjižničar (za katerega se načrtuje honorar).
Namen tega dneva je, da se splošne knjižnice med seboj še bolj spoznamo in si delimo znanje ter
izkušnje, ki jih vsakodnevno pridobivamo pri svojem delu.
Udeležba članov sekcije (s poudarkom na izvršnem odboru) na strokovnih dogodkih
V letu 2017 bo potekal kongres IFLE zelo blizu, v Wroclavu na Poljskem. Načrtujemo udeležbo na
kongresu IFLA vseh 4-ih članic in predsednice IO Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS. ZBDS pokrije
stroške le eni članici IO.
Strokovna srečanja
Predsednica Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS bo sodelovala v programskem odboru 11.
savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, ki bo potekalo od 11. do 13. oktobra v
Crikvenici. Načrtovana tema (ki še ni dokončno potrjena) je Mreža narodnih knjižnica – suradnja u
razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti. ZBDS pokrije potne stroške za dve članici.
PROMOCIJSKA (PUBLICISTIČNA) dejavnost
Dan slovenskih splošnih knjižnic
Dan splošnih knjižnic je uveljavljen način promoviranja pomena in delovanja splošnih knjižnic širši in
tudi ožji strokovni javnosti. Tema Dneva splošnih knjižnic bo povezana z bralno kulturo in navadami
branja oziroma popularizacija bralnih navad in spodbujanje branja tradicionalnih medijev. ZBDS
pokrije stroške dogodka.
V ta namen načrtujemo naslednje promocijske aktivnosti: Organizacija dneva knjižnic s
predstavitvijo vsebine, Priprava promocijskega gradiva, Obveščanje javnosti

DELOVNI NAČRT SEKCIJE ZA POTUJOČE KNJIŽNICE
Sekcija za potujoče knjižnice pri ZBDS združuje 12 slovenskih potujočih knjižnic (Ljubljana, Maribor,
Nova Gorica, Ajdovščina, Ptuj, Murska Sobota, Koper, Novo mesto, Postojna, Tolmin, Tržič in
Domžale- Kamnik) in matične knjižnice, ki oskrbujejo uporabnike s premičnimi zbirkami. Na volitvah
zbora ZBDS je bila za predsednico Sekcije za potujoče knjižnice pri ZBDS izvoljena Tjaša Mrgole Jukič.
Sekcijo bo v letu 2016 vodil izvršni odbor, ki ga sestavljajo: Mojca Gomboc, Miran Treplak, Rene
Mišak, Luka Mežan, Breda Podbrežnik Vukmir in Tjaša Mrgole Jukič. Članom se mandat izteče konec
decembra leta 2017. V sekciji za potujoče knjižnice deluje tudi Stepišnikov sklad, ki ga v tem mandatu
vodi Barbara Cesar. V letu 2017 bomo člani sekcije opravili naslednje (v srednjeročnem planu) že
načrtovano delo:
REDNO DELO: dva sestanka članov IO sekcije (Tolmin, Ptuj), izdelava statističnega pregleda delovanja
potujočih knjižnic, ki bo objavljen v Potujočih novicah, aktivno sodelovanje s člani sekcije,aktivno
sodelovanje z vsemi potujočimi knjižnicami v Sloveniji in tujini, priprava in izvedba strokovne
ekskurzije in udeležba na 7. festivalu hrvaških biblibousov v Puli 12. maja 2017, sodelovanje z ZBDS in

drugimi sekcijami, sprejem letnega poročila o delu.
IZOBRAŽEVANJE: Udeležba na enem strokovnem srečanju nemških potujočih knjižnic, Berlin.
(Povabilo je prišlo, datuma še ni- predsednica sekcije), Udeležba in referat na 13. okroglem stolu o
pokretnim knjižnicama u Republiki Hrvatski i 7. festivalu hrvatskih bibliobusa na temo: »Pokrenimo
bibliobus. Kako pokrenuti i održati službu pokretne knjižnicde?« Pula 12. maj 2017, Udeležba na
kongresu ZBDS (Olimje 27. – 29. september 2017)
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST: Tisk številke »POTUJOČE NOVICE« (uredniški odbor Tjaša Mrgole Jukič,
Mojca Gomboc, Melita Ambrožič, vsebino potrdi IO sekcije) in distribucija v vse slovenske splošne
knjižnice. Redno objavljanje na Facebook strani (imamo veliko sledilcev in pomeni dobro interno
komunikacijo.
DRUGO DELO: Promocija naše dejavnosti, Mreženje delavcev v potujočih knjižnicah, Skrb za ažurno
adremo, Obveščanje članov o aktivnostih, Sprejem letnega delovnega načrta, dopolnjevanje spletne
strani ZBDS/Sekcija za potujoče knjižnice in ZBDS/, delo za Stepišnikov sklad (predsednica Barbara
Cesar in člana)

DELOVNI NAČRT SEKCIJE ZA SPECIALNE KNJIŽNICE
Predsednica: Maja Vavtar
Sekcija za specialne knjižnice oziroma njen izvršni odbor bo nadaljeval začeto delo. V letu 2017 se
bomo sestali najmanj dvakrat. Poudarek bomo namenili izboljšanju komunikacije med specialnimi
knjižničarji, promociji in prepoznavnosti naših knjižnic in storitev med širšo publiko ter izmenjavi
znanja.



Sekcija bo organizirala Dan specialnih knjižnic, ki bo zadnji četrtek v mesecu maju, in sicer 25.
5. 2017. Predvideni stroški, ki zajemajo najem dvorane, pogostitev, plačilo enega avtorskega
honorarja ter ostali promocijski material, elektronska prijavnica, itd. 1000 evrov.
Strokovna ekskurzija v Komendo v Glavarjevo knjižnico (prevoz 120 eur) ZBDS ne pokrije
stroškov prevoza

PROGRAM DELA SEKCIJE ŠTUDENTOV BIBLIOTEKARSTVA
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2007

Sekcija študentov bibliotekarstva pri ZBDS združuje študente na Oddelku za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in jih povezuje s
stroko. Sekcijo vodi izvršni odbor, ki ga sestavljajo: predsednica: Urška Plaznik in člani: Miha
Fištravec, Neža Podjavoršek in Katja Šuler.
REDNO DELO: Prvi sestanek IO in študentov z Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo s Filozofske fakultete bo potekal v mesecu oktobru 2016. Izvršni odbor sekcije bo takrat
študentom predstavil program dela v študijskem letu 2016/2017 in jih povabil k sodelovanju.
Dejavnosti sekcije bodo člani IO urejali korespondenčno oz. z vmesnimi sestanki po potrebi.
Predsednica Sekcije se bo redno udeleževala Sej strokovnega odbora in sodelovala pri obveznostih
ZBDS.

PROJEKTI



Ogled NUK za študente 1. letnika na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo (11. oktober 2016). Prva seznanitev novih študentov z nacionalno knjižnico. Voden
ogled zgradbe, predstavitev ICBja in možnost včlanitve v knjižnico.
 Ogled digitalizacije knjige v NUK za študente 1. letnika na Oddelku za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo (18. oktober 2016). Predstavitev poteka izdelave e-knjige.
 Ogled CTK za študente 1. letnika na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo (19. oktober 2016)
 Predstavitev ZBDS in SŠB študentom 1. letnika na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo pri predmetu Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic (18.
oktober 2016).
 Sprejem in druženje s študenti 1. letnika na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost
in knjigarstvo oziroma t.i. 'brucovanje'. Pripravili bomo 'bibliotekarske igre', študentje bodo na
koncu podali tudi 'bibliotekarsko zaobljubo'. (november 2016)
 Strokovna ekskurzija v Sloveniji (november 2016). Odpravili se bomo v Kranj in si ogledali
Mestno knjižnico Kranj ter dve specialni knjižnici - knjižnico Gorenjskega muzeja in knjižnico
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, enota Kranj.
 Dan študentov BINK. Ta dan hranimo za ideje študentov bibliotekarstva in informatike.
 Predpraznično pitanje s tutorsko čajanko (december 2016). Tradicionalni dogodek Tekmovanje za najboljše pecivo, ki jih spečejo študentje sami in debate ob kavi/čaju,
izdelovanje prazničnih voščilnic.
 Povabilo k vpisu v društva in sekcije ZBDS (januar 2017). Povabimo del vodstva ZBDS oz.
aktivne člane, ki bi študentom 1. letnika predstaviti pomembnost sodelovanja v združenju.
 Vpis v društva in sekcije ZBDS (januar 2017). Na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo urejamo pristopne izjave in članarine za določena društva ZBDS.
 Strokovna ekskurzija v tujino (april ali maj 2017). Obiskali bomo Poljsko (Krakov in/ali
Varšava). 4-5 dnevni obisk, ogledi ločeni za bibliotekarje in založnike.
SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA STROKOVNIH SREČANJIH





Dan splošnih knjižnic (november 2017). Udeležba in prostovoljna pomoč pri izvedbi dogodka.
Dan specialnih knjižnic (maj 2017). Udeležba in prostovoljna pomoč pri izvedbi dogodka.
Kongres ZBDS 2017. Udeležba in prostovoljna pomoč pri izvedbi dogodka.
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST




Sekcija bo sodelovala pri nastanku revije študentov bibliotekarstva ŠTUBIDU.
V letu 2017 Sekcija študentov bibliotekarstva praznuje 20. letnico obstoja. V ta namen bomo
pripravili ali zloženko ali pregled delovanja v elektronski obliki.
DRUGO DELO




Sodelovanje na nacionalni knjižni kampanji Slovenija bere
Aktivno sodelovanje na družbenem omrežju Facebook: objava dogodkov ZBDS in njegovih
društev ter sekcij; priporočanje strokovne literature; aktualna strokovna vprašanja in
zanimivosti z našega področja. Plan imamo napisati Strategijo Facebooka profila Sekcije
študentov bibliotekarstva.





Sodelovanje v okviru Filozofske fakultete: Študentska organizacija Filozofske fakultete (ŠOFF)
in Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF).
Priprava dokumenta o delovanju revije Štubidu.
Spodbuda in pomoč pri pisanju strokovnih člankov in spodbuda pri sodelovanju na
konferencah.

V primeru uspešnega delovanja, bomo izpeljali še naslednje dogodke:
 Piknik SŠB (maj 2017). Če bo interes in dovolj financ.
 Bralni klubi. Izbor knjig s pomočjo spletne ankete ali foruma; mogoče bralna značka študentov
našega oddelka.
 Izmenjava s študenti iz Univerze v Zadru oz. članov društva Exlibris. Približno 5 dni, mi bi njim
predstavili knjižnični sistem v Sloveniji, ZBDS, študijski proces in ostale strokovne dejavnosti v
Sloveniji. Podobno bi oni nam predstavili njihove sisteme.
 Postavitev spletne strani študentov Oddelka za bibliotekarstva, informacijsko znanost in
knjigarstvo (Drupal). Tam bodo lahko vsi študentje z oddelka objavljali svoje zapiske, primere,
odprt bo tudi forum. SŠB bo tam objavljala dogodke in študente vabila k pisanju člankov za
Štubidu.
V prihajajočem letu bomo poskusili študenti z interesom še bolj povezati s stroko. Ker predsednica
opravlja zadnje leto mandata, bomo posebno skrb posvetili urejanju arhiva za bodoče
predsednico/predsednika.

DELOVNI NAČRT SEKCIJE ZA VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE
Člani Izvršnega odbora Sekcije za visokošolske knjižnice pri ZBDS smo na dopisni seji dne 10. 10. 2016
sprejeli naslednji program dela za leto 2017.
Sekcijo vodijo predsednica Nataša Knap (Fakulteta za varnostne vede, UM) in člani Izvršnega odbora
SVK: Leja Borovnjak, Teološka fakulteta, UL, Darko Majcenović, Centralna medicinska knjižnica, MF
UL, Martina Petan, Centralna ekonomska knjižnica, EF UL, mag. Maja Peteh, Gozdarska knjižnica, BF
UL, in Gozdarski inštitut Slovenije, Kristina Pritekelj, Osrednja humanistična knjižnica, FF UL, mag.
Darja Vajs, Centralna tehniška knjižnica, UL.
Sekcija za visokošolske knjižnice skrbi za proučevanje in razreševanje strokovnih vprašanj skupnega
pomena in podpira sodoben razvoj visokošolskega knjižničarstva. Zastopa strokovne interese
zaposlenih v knjižnicah slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Sekcija za
visokošolske knjižnice si prizadeva za uresničenje naslednjih ciljev:
 pospeševanje sodobnega razvoja visokošolskega knjižničarstva,
 spodbujanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami,
 uresničevanje profesionalnih interesov zaposlenih v visokošolskih knjižnicah,
 vzpostavljanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami in nosilci pedagoškega procesa na
univerzah,
 krepitev ugleda visokošolskih knjižnic na univerzah in v širši javnosti.

Sekcija za visokošolske knjižnice združuje 84 slovenskih visokošolskih knjižnic. Na Univerzi v Ljubljani
jih deluje 41, na Univerzi v Mariboru 13, na Univerzi na Primorskem 1, na Univerzi v Novi Gorici 1 in v
okviru samostojnih visokošolskih zavodov 28.
REDNO DELO: V letu 2017 načrtujemo 2 redni seji Izvršnega odbora SVK, aktualne zadeve bomo
urejali in usklajevali na morebitnih dodatnih in tudi dopisnih sejah. Predsednica bo redno sodelovala
v Strokovnem odboru ZBDS in sekcijo predstavljala v širši knjižničarski skupnosti. Skrbeli bomo za
aktivno komunikacijo s člani sekcije in poskušali spodbuditi visokošolske knjižničarje k včlanitvi v SVK.
PROJEKTI: V letu 2017 bomo uredili seznam e-naslovov članov SVK, saj ugotavljamo, da so mnogi enaslovi že nedelujoči ali zastareli. To nam bo v veliko pomoč pri komuniciranju s člani in njihovem
obveščanju o novostih v stroki.
Ponudili bomo svojo pomoč in znanje pri pripravi Kongresa ZBDS 2017.
Za leto 2017 načrtujemo ponovno izvedbo raziskave o značilnostih obdelave gradiva za potrebe
vodenja bibliografij raziskovalcev. Rezultate raziskave želimo širši javnosti predstaviti v obliki
znanstvenega članka.
Spremljali bomo postopke priprave sprememb Pravilnika o razvidu knjižnic; aktivno želimo sodelovati
pri določitvi minimalnih pogojev za vpis visokošolskih knjižnic v razvid.
V letu 2017 bomo pripravili enodnevno strokovno srečanje, za katerega čas in tematika še nista
natančno določena.
IZOBRAŽEVANJE: Tudi v letu 2017 se bomo redno udeleževali pomembnejših dogodkov s širšega
tematskega področja visokošolskih knjižnic v Sloveniji. Z aktivno udeležbo pa želimo sodelovati na
vsaj eni mednarodni konferenci. Po udeležbi na konferenci bomo poskrbeli za prenos pridobljenega
znanja slovenski strokovni javnosti (priprava poročila, izvedba predstavitve). Zaradi možnosti
vzpostavljanja stikov in sodelovanja bi bila zanimiva katera od konferenc Hrvaškega knjižničarskega
društva, ki pa še niso konkretno napovedane. ZBDS pokrije stroške udeležbe na tej konferenci.
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST: Pregledali bomo dostopnost zbornikov preteklih posvetovanj sekcije v
elektronski obliki in poskušali manjkajoče zbornike pripraviti v ustreznem formatu za objavo v »dLib:
Digitalno knjižnico Slovenije«. Pripravili bomo poročilo o izvedbi strokovnega srečanja »Bibliografije
raziskovalcev« (november 2016) in ga oddali za objavo v Knjižničarskih novicah.
DRUGO DELO: IO SVK bo aktivno skrbel za objavljanje novičk na spletni strani sekcije v okviru spletne
strani ZBDS ter na Facebook strani sekcije. Na spletni strani v okviru ZBDS bomo posodobili objavljene
informacije. Želimo si navezati in vzdrževati redne stike s hrvaškimi kolegi tako na formalni kot
neformalni ravni.

Predlogi programov bibliotekarskih društev v letu 2017
Društvo bibliotekarjev Koroške (predsednica Lea Vavkan)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pridobivanje in evidenca članov.
Organizacija strokovnega predavanja za člane društva.
Organizacija strokovne ekskurzije.
Udeležba na strokovnih srečanjih.
Udeležba in sodelovanje v predsedstvu, komisijah in sekcijah pri ZBDS.
Sklicati redni letni zbor članov s potrditvijo poslovnega poročila, bilance uspeha in izkaza
poslovnega izida, načrta dela.
7. Sprememba statuta DBK v skladu z novim Zakonom o društvih.
8. Sodelovanje z drugimi ustanovami, knjižnicami in društvi: sodelovanje na festivalu ČIČIzmeraj prinesi si koco! v grajskem parku in KOK (na začetku junija).
9. Obveščanje članov o delu društva, novostih v stroki, aktivnostih v sorodnih društvih in ZBDS.
Obveščanje javnosti o našem delu: urejanje spletne strani.

Društvo bibliotekarjev Maribor (predsednica mag. Branka Kerec)
V letu 2017 praznuje DBM 50-letnico obstoja, zato bomo največ pozornosti posvetili temu.
Predvidene dejavnosti, s katerimi bomo obeležili praznično leto, so: pohod članov na Triglav, izdaja
spominskega tiskanega zbornika (s sofinanciranjem ZBDS), fotozgodba na portalu Kamra, in zaključna
slovesnost z otvoritvijo priložnostne spominske razstave s slikovnim gradivom v decembru. Tem
dejavnostim bomo podredili druge dogodke (predstavitve novosti s strokovnih konferenc, izlet v
neznano, strokovna ekskurzija), glede na potrebne spremljevalne dejavnosti (urejanje fotoarhiva,
urejanje ostale pisne dokumentacije, komunikacija ob pripravi zbornika in iskanje sponzorjev, izbor
gradiva za razstavo ipd.)

Program dela Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske za leto 2017 (predsednica
Irena Škvarč)
1.


2.





3.

Sestanki:
IO in NS DBPN – skupni sestanki
Disciplinska komisija – po potrebi
Izobraževanja:
Mobilnost knjižničarjev »Čez planke nad zaplankanost«: predstavitev novosti
Angleški jezik za knjižničarje: nadaljevalni tečaj (prva izvedba 2016)
Usposabljanje voditeljev bralnih skupin v knjižnicah – letno srečanje voditeljev bralnih skupin
Novosti v katalogizaciji – izpopolnjevalni tečaj – izvedba prestavljena iz leta 2016
Domoznansko srečanje – letno srečanje domoznancev
Občni zbor:
 Sežana, 2. junij 2017
4. Strokovni ekskurziji:

 Večdnevna strokovna ekskurzija – zbiramo predloge: Češka, Slovaška … maj 2017
 Enodnevna strokovna ekskurzija – Štajerska, Dolenjska, jesen 2017
5. Ostale dejavnosti:
 Promocija društva,
 Promocija spletne strani DBPN
 Promocijski material
*Prilagoditev programa po aktualnih potrebah in željan članov društva.

Društvo bibliotekarjev Gorenjske (predsednica Maja Vunšek)
Načrt dela za obdobje 2017 – 2018 (glavna izhodišča)
5. oktobra 2016 je bila 12. redna seja IO DBG. Na tej seji smo članice IO DBG sprejele glavne iztočnice
za nov dvoletni načrt dela. Dokument bo dokončno oblikovan v februarju 2017 in bo zajemal obdobje
za leti 2017 – 2018. V marcu 2017 ga bo sprejemal in potrjeval redni občni zbor DBG. Pomembno je
zapisati, da je leto 2018 volilno leto za DBG in ob enem leto, ko društvo praznuje 50. let obstoja. Ker
smo v letošnjem letu že obeležili 40. let od kar se društvo imenuje Društvo bibliotekarjev Gorenjske,
za leto 2018 načrtujemo praznovanje v manjšem obsegu. Tudi v novem dvoletnem načrtu dela se
bomo držali začrtanih sklopov, znotraj katerih bomo izvajali različne dejavnosti. Ti sklopi so:
- POSLOVANJE (IO DBG),
- PROMOCIJA,
- IZOBRAŽEVANJE,
- DRUŽABNO-STROKOVNE AKTIVNOSTI,
- PRIPRAVE NA OBLETNICO.
1. POSLOVANJE (IO DBG) v obdobju 2017 – 2018
Ta del delovanja bo usmerjalo in vodilo vodstvo društva. Skrbelo bo, da bo društvo poslovalo v skladu
z zakonodajo, s Statutom, s pravilniki in Etičnim kodeksom slovenskih knjižničarjev. Načrtujemo
redne seje IO DBG vsake 2 do 3 mesece v letu. Vsako leto marca načrtujemo redni občni zbor društva,
leta 2018 bo ta volilni. Zaprosili bomo za status društva v javnem interesu. Pred koncem mandata
bomo pregledali društven Statut in pravilnike in jih po potrebi dopolnili. Spodbujali bomo člane k bolj
aktivnemu delovanju v sekcijah in drugih organih ZBDS. Leta 2017 je namreč volilno leto za ZBDS.
2. PROMOCIJA
Načrti za promocijo društva so naslednji:
- dokončna postavitev in ureditev spletne strani društva,
- sprožili smo ustno pobudo za postavitev spominskega obeležja v obliki manjše plošče na
Čopovi hiši v Žirovnici (DBG hrani vso dokumentacijo) – pridobiti moramo dovoljenje
skrbnikov hiše in odgovornih za ohranjanje kulturne dediščine,
- vsem zainteresiranim bomo ponudili gostovanje razstave Generacija za generacijo:
predračunalniške knjižnice na Gorenjskem,
- ZBDS leta 2017 praznuje 70 let delovanja, ob tej priložnosti sporočamo, da smo pripravljeni
pomagati pri pripravi kongresa ali drugih dogodkov (tudi s prispevkom na kongresu),
- izdali bomo e-verzijo spominskega zbornika Generacija za generacijo (dLib, spletna stran
DBG, Kamra),
- o našem delu bomo pisali prispevke v Knjižničarske novice in druge strokovne revije,

-

pripravili bomo društvene reklamne majice z našim logom in motivi Zorana Smiljanića,
pripravili bomo slavnostno akademijo ob 50. letnici obstoja društva,
pripravili bomo reklamni material (bloke, krpice za očala, kulije za grafične tablice (pisala na
dotik)),
- za promocijo društva in slovenskega knjižničarstva skrbimo tudi z obiski knjižnic v sosednjih
državah, za katere se vedno dogovarja predsednica društva.
3. IZOBRAŽEVANJE
Vsako leto bomo organizirali vsaj eno izobraževanje za člane DBG.
V letu 2017 imamo v načrtu naslednja predavanja:
- Mojca Dolgan-Petrič, mag. Špela Zupanc (Narodna in univerzitetna knjižnica): Pravilnik o
strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti in profesionalni razvoj zaposlenih v slovenskih
knjižnica,
- mag. Igor Podbrežnik (Zavod Lokvanj): Kako uporabniki ocenjujejo usposobljenost
knjižničnega osebja,
- predavanja članov DBG, ki so obiskali konference v tujini.
Predsednica društva bi si želela obiskati konferenco IFLA 2017, ki bo v Wrocław-u na Poljskem.
Pripravljena je tudi aktivno sodelovati (priprava plakata).
V primeru strokovne povezave DBG z Gradsko biblioteko Novi Sad, bomo gostili kolege iz Srbije.
Izrazili so željo, da bi jim prišli predstaviti dobre prakse slovenskih splošnih knjižnic na njihov
večdnevni kongres. V tem primeru bi prosili ZBDS za podporo pri sodelovanju.
4. DRUŽABNO-STROKOVNE AKTIVNOSTI
a) STROKOVNA EKSKURZIJA: Kot vsa leta tega mandatnega obdobja, bomo tudi prihodnji dve leti
organizirali dvodnevni ekskurziji, na katerih se srečujemo s stanovskimi kolegi iz sosednjih
držav. Pri organizaciji ekskurzij se bomo skušali bolj povezati z vsaj enim manjšim področnim
društvom, saj bi bila organizacija v takem primeru lažja in cenejša.
b) Z BDG OD LITERATURE DO FISKULTURE: Leta 2017 bomo strokovni pohod organizirali v Tržiču,
leta 2018 pa v Škofji Loki. Dejavnost bomo nadgradili z organizacijo prvega kolesarskega izleta
za člane DBG.
c) RAZSTAVE: Leta 2017 si bomo ogledali prenovljeno Narodno galerijo v Ljubljani.
d) PREDNOVOLETNO SREČANJE: Tradicionalno bo organizirano na zadnji petek v novembru.
e) SODELOVANJE: Na strokovni ekskurziji v Novem Sadu smo se z vodstvom Gradske biblioteke
dogovorili o medsebojnem strokovnem sodelovanju in povezovanju. Najverjetneje bomo
gostili knjižničarje iz Srbije tudi pri nas. Obljubili smo povezovanje tudi na višjem nivoju (ZBDS).
5. PRIPRAVE NA OBLETNICO
Aprila 2018 načrtujemo slavnostno akademijo ob praznovanju 50. letnice obstoja društva. Pripravili
bomo kulturni program in podelili priznanja zaslužnim in dolgoletnim članom DBG. V ta namen
želimo pripraviti tudi reklamni material, ki ga bomo poklonili članom in gostom ob obletnici. Izdelali
bomo majice z motivi, ki jih je za spominski zbornik narisal Zoran Smiljanić in druge materiale z našim
logom (bloke, krpice za očala, kulije za grafične tablice (pisala na dotik)).
Finančni načrti za leti 2017 – 2018 z udeležbo ZBDS
Za izvedbo vsega naštetega bomo potrebovali več finančnih sredstva. Ker sredstva pridobivamo samo
s članarinami to ne bo dovolj. Zaprosili bomo za status društva v javnem interesu, vendar ne vemo ali

ga bomo tudi dobili. ZBDS kot našo krovno organizacijo zato naprošamo za finančno pomoč pri
izvedbi naslednjih dejavnosti:
- plačilo stroškov za predavatelje, ki jih bo DBG povabilo v okviru sklopa IZOBRAŽEVANJE (za
vsaj eno izobraževanje na leto),
- prosimo za finančno podporo ali sofinanciranje udeležbe predsednice DBG na IFLI, ki bo leta
2017 v Wrocław-u na Poljskem,
- za leto 2018 načrtujemo aprila slavnostno akademijo ob praznovanju 50. letnice obstoja
društva, v ta namen prosimo za sofinanciranje priznanj, ki jih bomo podelili zaslužnim in
dolgoletnim članom, za sofinanciranje tiskovin (vabil) in reklamnega materiala, ki ga bomo
poklonili ob obletnici (bloke, krpice za očala, kulije za grafične tablice (pisala na dotik)),
- vse stroške aktivne udeležbe predsednice DBG na konferenci v Srbiji (v primeru povabila).

Program Društva bibliotekarjev Pomurja (predsednica Metka Sraka)












Redni občni zbor DBP
Upravni odbor DBP
Strokovna ekskurzija ( obisk kranjske knjižnice in slovenskega kulturnega doma v Reziji)
Strokovno izobraževanje na temo ( Pomen tiskanih knjig v digitalni dobi ali Bralna kultura in
bralna pismenost)
Sodelovanje s področnim društvi in Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije
Sodelovanje in srečanje s porabskimi knjižničarji
Sodelovanje s Slavističnim društvom Prekmurja , Prlekije in Porabja
Pridobivanje novih članov
Promocija DBP in pridobivanje sredstev
Ureditev spletne strani DBP
Sodelovanje pri izvedbi literarnih večerov s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota

Program Društva bibliotekarjev Celje (predsednik Matej Jazbinšek)







redni občni zbor
strokovna ekskurzija v tujino (april, maj)
obeležitev 40-letnice DBC
letno srečanje v Šmarju pri Jelšah (junij)
2 strokovni predavanji
eventualna enodnevna strokovna ekskurzija jeseni po Sloveniji

Program dela Društva Knjižničarjev Dolenjske (predsednica Brigita Lavrič)






Obeležitev 40. obletnice Društva knjižničarjev Dolenjske (1. 3. 2017), izdaja zloženke,
prireditev.
Posodobitev spletne strani društva.
Vključitev društva v socialna omrežja (facebook), z namenom promocije in sledenja
knjižničarski stroki v medijih, javnosti.
Logotip Društva knjižničarjev Dolenjske (natečaj).
Akcije za pridobitev novih članov in sponzorjev (predstavljanje društva na dogodkih).







Spodbujanje članov, da s svojim aktivnim sodelovanjem v društvu prispevajo k razvoju stroke,
hkrati tudi ozaveščanje o pripadnosti stroki (pošiljanje raznih idej za sodelovanje
predstavnikom društva).
Organizacija strokovne ekskurzije.
Organizacija strokovnega srečanja (tudi primeri dobre prakse).
Sodelovanje z ostalimi društvi in kulturnimi ustanovami našega območja.
Skrb za spoštovanje etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev.

Program dela Društva bibliotekarjev Ljubljane (predsednica mag. Maja Peteh)
V letu 2017 bo delo v Društvu bibliotekarjev Ljubljana usmerjeno v štiri sklope.
Članstvo:
- vzdrževanje aktualne baze članstva,
- poziv za plačilo članarine,
- promocija dejavnosti z namenom vključevanja novih članov in izboljšanje povezav predvsem z
obljubljanskimi knjižnicami.
Pravno-formalne zadeve:
- pregled in ureditev arhiva,
- redna srečanja izvršnega odbora,
- redni letni zbor članov (1 x letno),
- redno oddajanje finančnih poročil na AJPES in DURS,
- redno posredovanje programskih načrtov in poročil na ZBDS.
Obveščanje članstva:
- urejanje aktualne društvene spletne strani,
- izmenjava mnenj članov preko omrežja Facebook in Twitter,
- posredovanja aktualnih obvestil članom preko e-pošte.
Družabno-strokovne aktivnosti:
- zbor članov s strokovnim predavanjem,
- organizacija strokovnih srečanj z aktualno tematiko,
- tradicionalno družabno srečanje s strokovnim pridihom Spoznajmo Ljubljano VI(spomladi),
- tradicionalno družabno srečanje s strokovnim pridihom Knjižničarji spoznavamo knjižnice III
(jeseni),
- predstavitev društva študentom bibliotekarstva,
- obveščanje članov o novostih v stroki, aktivnostih v sorodnih društvih in na ZBDS,
- spremljanje sprememb na zakonodajnem področju in podajanje mnenj,
- predlaganje zaslužnih stanovskih kolegov za stanovske nagrade,
- urejanje društvenega arhiva.

