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Iz zgodovine društva: 

 

Društvo knjižničarjev Celje je bilo 

ustanovljeno 5. maja 1976.  

Prvi predsednik društva je bil Vlado 

Novak. 

 

Leta 1997 se je društvo preimenovalo v 

Društvo bibliotekarjev Celje. 

 

Leta 2001 je društvo praznovalo  

25-letnico ter ob tem organiziralo posvet 

“Kaj lahko bibliotekarska društva 

prispevajo k razvoju stroke” in izdalo 

zbornik. 

 

Leta 2016 društvo je praznovalo 40-
letnico delovanja. 

 

 

 
 

KONTAKTNE OSEBE: 
 

PREDSEDNICA 

Brina Zabukovnik Jerič, Knjižnica Velenje 

brina.zabukovnik-jeric@vel.sik.si 

 

Tel.: 03 898 25 50 
 
 

PODPREDSEDNIK 

Matej Jazbinšek, Knjižnica Laško 
 

Tel.: 03 734 43 02 
 

matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si 

 

TAJNICA 

Maja Praprotnik, Knjižnica Velenje 

maja.plazar@gmail.com 

 

  

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV 

SLOVENIJE 
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DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV CELJE 

je prostovoljna strokovna organizacija 

bibliotekarjev in knjižničarjev na 

celjskem pokrajinskem območju. 

 
* * * 

 
Društvo bibliotekarjev Celje združuje 
knjižničarje splošnih, šolskih in specialnih 
knjižnic iz Celja, Laškega, Žalca, Velenja, 
Mozirja, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, 
Rogaške Slatine, Slovenskih Konjic, 
Hrastnika, Trbovelj, Zagorja ob Savi in 
drugih manjših krajev v njihovi okolici. 
Njegovi člani so tudi študenti in upokojenci. 
 

* * * 
 
Društvo uresničuje svoje cilje in naloge z 
organizacijo strokovnih predavanj, 
posvetovanj, seminarjev in z izdajanjem 
strokovnih publikacij. Pri obravnavi vprašanj, 
ki zadevajo stroko in zakonodajo s področja 
knjižničarstva, sodeluje s sorodnimi 
strokovnimi društvi, skupnostmi, državnimi 
organi in mediji.  
Pomembni dejavnosti društva sta tudi letno 
srečanje članov v eni izmed splošnih knjižnic 
na območju ter eno- ali večdnevne strokovne 
ekskurzije po Sloveniji in tujini. 
 

 P o s t a n i t e   n a š   č l a n. 
 
 Včlanite se tako, da izpolnite pristopno 

izjavo, ki jo najdete na spletni strani 
(www.dbce.si) ter v kateri se zavežete, 
da boste spoštovali društvena pravila 
in plačali letno članarino.  

 
 Izpolnjeno pristopno izjavo pošljete po 

e-pošti ali klasično na naslov Knjižnica 
Velenje, Šaleška cesta 21, 3220 
Velenje. 

 
Člani društva so redni in častni. 

 
 Redni član društva lahko postane vsak 

polnoletni državljan Republike 
Slovenije, ki se profesionalno ali 
ljubiteljsko ukvarja s strokovnim delom 
na področju knjižničarstva, kar 
vključuje tudi študente in upokojence.  
 

 Naziv častnega člana društva se lahko 
na občnem zboru podeli le fizični osebi. 
Častni član lahko postane občan, ki 
ima izredne zasluge za uspešno delo 
društva ali za razvoj slovenskega 
knjižničarstva. 

 
 Član društva lahko postane pod 

enakimi pogoji tudi tuji državljan. 
 

Članstvo v društvu je prostovoljno. 

  
ČLANARINA ZA LETO 2018/2019 

 
ZAPOSLENI: 21,00 EUR 

ŠTUDENTI IN UPOKOJENCI: 12,00 EUR 
 
 

* * * 
 
 

ČLANI DRUŠTVA IMAJO NASLEDNJE 
UGODNOSTI: 
 

 brezplačno članstvo v večini 

slovenskih splošnih knjižnic, 

 popust pri plačilu kotizacije za 

seminarje in posvetovanja, ki jih 

organizira DBC ali ZBDS, 

 ugodnosti pri nakupu vstopnic izven 

abonmaja SLG Celje (20%), 

 možnost koristiti popust pri nakupu 

publikacij Mohorjeve družbe Celje (10 

%, skladno z zakonom o enotni ceni 

knjige), 

 popust pri storitvah v Thermani Laško 

(10 %) 

 popust pri storitvah v Rimskih Termah 

(10–30 %). 

 
Člani prejemajo strokovno revijo Knjižnica. 
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