IZVRŠNI ODBOR DBG
Gregorčičeva ul. 1
4000 Kranj

ZAPISNIK 1. seje IO DBG

v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki je bila v ponedeljek, 22. maja 2018, ob 10.30 uri v sejni sobi
Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ul. 1, v drugem nadstropju.
Prisotne: Helena K. Nikač, Milena Enci, Maja Vunšek, Martina Klemenčič, Silva Kos, Barbara Kalan,
Majda Treven, Petra P. Kejžar in Maja Lesar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uvodni pozdrav
Ugotavljanje prisotnosti
Potrditev dnevnega reda
Pregled prejšnjega zapisnika
Strokovna ekskurzija 2018
Strokovna izobraževanja 2018 -19
Majice DBG
Nagrade predlog –domoznanska nagrada
Tehnični urednik: spletna stran, ...
Pridobivanje statusa društva v javnem interesu
Razno

Nova predsednica DBG Helena K. Nikač je prisotne pozdravila in začela sejo. Novi ekipi IO je želela
dobro in uspešno sodelovanje v okvirih, ki jih je zastavila že njena predhodnica, Maja Vunšek.
Ad2) Ugotavljanje prisotnosti
Ugotovljena je bila sklepčnost. V potrditev se predlaga:
Sklep 1: Na 1. seji IO DBG je bila ugotovljena sklepčnost, zato se nadaljuje s sestankom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad3) Potrditev dnevnega reda
V potrditev se predlaga:
Sklep 2: Dnevni red 1. seje IO DBG je sprejet.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad4) Pregled prejšnjega zapisnika
Zadnja seja IO DBG mandatnega obdobja 2014 – 2018 je bila dopisna, 17. po vrsti, kjer so se sklepi
nanašali na organizacijo in protokol na Občnem zboru DBG za l. 2017 (9. marec 2018) ter slavnostno
akademijo ob 50-letnici društva. Na zapisnik članice IO nismo imele pripomb
Sklep 3: Sprejme se zapisnik 17. seje IO DBG mandatnega obdobja 2014-2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad5) Strokovna ekskurzija 2018
Letošnja strokovna ekskurzija bo v Prago in sicer drugi vikend v oktobru (13. – 14. 10.). Zaradi dolge
poti se bomo poskusili dogovoriti, da gremo na pot že v petek (12. 10.) v popoldanskih urah. Helena
K.N. se poveže z Alpetourjem (Franci in Monika), da pripravita ponudbe za nočitve in prehrano.
Vsebino programa dorečemo skupaj ter se pozanimamo; za splošno knjižnico (Silva K. se poveže z
Mariborčani), za specialno knjižnico (Maja L. govori z Anko Polajnar), Helena K.N. prosi Melito A. za
program njihove ekskurzije, Petra P.K. ima stike z veleposlaništvom, Maja V. ima kontakt s Slovenko,
ki živi na Češkem (Ajda) za informacije o Brnu.
Do 15. junija zbiramo informacije in jih pošljemo Heleni K.N.
Ad6) Strokovna izobraževanja 2018-19
Dorečemo termin; sobota, 17. november 2018, ki mu damo delovni naslov: Izobraževalni dan DBG.
Silva poda predlog, da bi bilo tokratno izobraževanje organizirano v Radovljici (nova knjižnica), zaradi
česar pričakujemo, da bi bil tudi obisk večji. Izobraževanje bi bilo daljše (sklopi 2 – 3 predavanj +
predstavitev praks) na temo novih standardov v knjižničarski stroki. O podrobnem programu,
predavateljih in organizaciji se pogovorimo na naslednjem sestanku.
Ad7) Majice DBG
Zaradi povpraševanja o naročilu majic DBG članov društva smo se dogovorile, da Helena K.N. pošlje
vsem članom ponudbo o naročilu (velikost, model, barva). Nove pristopne članice IO-ja bodo majice
dobile brezplačno (Helena K.N., Barbara K., Majda T., Petra P. K. in Maja V. (večjo št.)). Cena majice za
ostale člane je 7 EUR. Denar bodo zbirale članice IO po posameznih knjižnicah. Martina K. bo
preverila pri tiskarju tudi za rumeno barvo, ki jo imamo v našem logotipu.
Sklep 4: Za nove članice IO DBG, vključno z eno št. večjo za Majo V., majice naroči in plača
DBG. Ostali člani DBG lahko majice naročijo preko predstavnic IO za ceno 7 EUR.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad8) Nagrade predlog –domoznanska nagrada
Nov razpis za podelitev stanovskih nagrad je že zunaj. Maja V. poda predlog, da se letos za
Goropevškovo priznanje (nagrada na področju domoznanstva) predlaga Natašo Kokošinek, za katero
je bila dokumentacija pripravljena že lansko leto (za Čopova priznanja). Nataša K. je tudi članica
Sekcije za domoznanstvo pri ZBDS, zato izpolnjuje vse pogoje. Lansko zbrano dokumentacijo o Nataši
K. pošlje Maja V. Petri P. K. Pregled razpisne dokumentacije in popravke pripravita Petra P. K. in
Helena K. N. Razpisno dokumentacijo je potrebno oddati do 31. 8. 2018.
Priporočila za Natašo K. bomo pridobili od direktorice Knjižnice Jesenice Veronike Osredkar,
direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice Irene L. Benedečič in direktorice Ljudske univerze
Jesenice mag. Majo R. Hajdič.
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Za Čopovo priznanje predlagamo Majo Vunšek, priporočila dobimo od direktorice Mestne knjižnice
Kranj Brede Karun, nekdanje predsednice Sekcije za splošne knjižnice Urške Lobnikar Paunović in dr.
Melite Ambrožič. Razpisno dokumentacijo je potrebno oddati do 14. septembra 2018.
Sklep 5: IO DBG predlaga dve članici DBG na razpisa ZBDS in sicer, Natašo Kokošinek za
Goropevškovo priznanje in Majo Vunšek za Čopovo priznanje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad9) Tehnični urednik: spletna stran, ...
Tehnični urednik nove spletne strani je Klemen Humerca (Knjižnica A. T. L. Radovljica), Helena K.N.
urgira za ukinitev starega spletnega mesta.
Prava stran se nahaja na naslovu: www.dbg.si (Arnes domena).
Anja B. ni več članica DBG (selitev) zato bo potrebno najti novo moč za oblikovanje priložnostnih
dokumentov. Silva K. vpraša Tino Opalk Knavs (Knjižnica A. T. L. Radovljica).
Ad10) Pridobivanje statusa društva v javnem interesu
Helena je začela z izpolnjevanjem obrazca v katerem morajo biti vključeni projekti zadnjih dveh let
(2016/2017). Povezala se je tudi že z ministrstvom. Vlogo je potrebno oddati do konca leta.
Ad11) Razno
Helena K.N. je stopila v stik z Gorenjskim muzejem, ki nam na člansko izkaznico zagotavlja popust pri
vstopninah na razstave in brezplačno vodenje (večja skupina). Petra P. K. pa se za podobno akcijo
dogovarja s Prešernovim gledališčem.
Maja V. pove, da so se za 29. septembra najavili knjižničarji iz Koprivnice in prosi za pomoč pri
organizaciji sprejema oz. gostovanja.
Od 15. junija do konca avgusta bo predsednica društva, Helena K. N. odsotna. V tem času jo bo
zamenjala podpredsednica Maja V.
Zaradi prihajajočih jesenskih aktivnosti bo Maja V. sklicala naslednji sestanke v začetku avgusta (5. –
9. 8.).

Seja je bila zaključena ob 12.45 uri.
Kranj, 23. maj 2018

Zapisala
Maja Lesar

Predsednica DBG
Helena K. Nikač
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