
 
 

 

Načrt Kluba prijateljev Univerzitetne knjižnice Maribor 

za leto 2018 

 

 

Članstvo  

Izhodišče delovanja kluba je povezano članstvo s skupnim ciljem – aktivnim delovanjem na 

najrazličnejših področjih, prispevanje k ugledu, strokovnemu razvoju in aktualnosti v prireditveni 

dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor.  

V letu 2018 si UKM zastavlja dva vsebinska poudarka, ki izhajata iz preteklosti, vendar se povezujeta s 

sodobno knjižnično problematiko – obeležitev 30-letnice namenske zgradbe v Gospejni ulici in 

sodelovanje v dogodkih ob obletnici prevrata, v t. i. Maistrovem letu.  

Ob 30-letnici zgradbe knjižnica pripravlja več dogodkov, namenjenih strokovni javnosti in širšemu 

občinstvu, v okviru Maistrovega leta pa bomo nagovorili z razstavami in z unikatno posebno zbirko 

UKM – Maistrovo knjižnico. Obe vsebini bomo povezali z aktualno problematiko Univerzitetne 

knjižnice: obletnico zgradbe s perečo problematiko arhivskega skladišča in arhivsko funkcijo knjižnice 

nasploh, Maistrovo leto pa z dolgoletnimi prizadevanji za razglasitev Maistrove knjižnice za kulturni 

spomenik državnega pomena.  

Člane kluba vabimo, da nas v prizadevanjih za ustrezno ovrednotenje arhivske funkcije, v iskanju 

rešitve prostorske problematike arhivskega skladišča in v prizadevanjih za razglasitev Maistrove 

knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena podprejo, in da, ko bo mogoče, tudi javno delujejo 

kot zagovorniki teh prizadevanj. Vabljeni pa so tudi, da s pobudami ali drugače aktivno sodelujejo v 

dogodkih ob obeh obletnicah – osrednja dogodka načrtujemo junija in novembra 2018.    

 

 

 



Aktivnosti 

Redna srečanja  

Načrtovana srečanja članov: 

- skupščina – 29 . marec 2018, 

- ekskurzija – pripravili bi jo ob vnaprej izraženem interesu članov, 

- majsko srečanje (sprehod po Vurnikovi koloniji ali kateri od lani predlaganih sprehodov), 

- prednovoletno srečanje. 

 

Finančni načrt 

Višina pričakovanega prispevka ostaja 25 eur ali več. Za člane, mlajše od 30 let, velja dogovorjeno 

znižan prispevek 5 eur. Iz naslova prispevkov članov načrtujemo nastanek fonda finančnih sredstev za 

namensko porabo. 

 

Namenska poraba prispevkov v letu 2018 

V letu 2018 je za namensko porabo že na voljo 1.309,02 eur prenosa iz prejšnjega leta, predviden pa 

je še priliv prispevkov za leto 2018.  

Predlogi namenske porabe bodo predstavljeni in prediskutirani na skupščini.  

 

V Mariboru, 29. 3. 2018 

 

 

 


