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I 
 

Odziv profesorice Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru na izvedeno izobraževanje za študente v 

UKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

»… dovolite mi, da se vam zahvalim za visoko profesionalno in kvalitetno 

izpeljano izobraževanje s področja informacijske pismenosti, ki  ste ga 

sodelavci vaše ustanove izpeljali za naše študente v okviru  obveznega 

predmeta Pedagoško raziskovanje na področju družboslovja in 

humanistike. Profesorji Pedagoške fakultete se zavedamo, da je 

informacijska pismenost - v dobi poplave informacij - ena ključnih 

kompetenc študenta na univerzi ter intelektualca, ki se bo moral v 

procesu permanentnega izobraževanja učiti in izpopolnjevati vse življenje, 

če bo hotel biti konkurenčen in zaposljiv ves čas svojega aktivnega 

profesionalnega življenja. Znanje, ki ga v tem kontekstu dobijo študenti v 

izobraževalnem programu, oblikovanem za potrebe naše fakultete in 

našega študijskega programa, je zato neprecenljivo. 

 

V upanju na nadaljnje uspešno sodelovanje …« 
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Nekaj mnenj uporabnikov iz knjige pohval in pritožb Čitalnice ČUK. 
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ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

COBIB.SI – vzajemni katalog slovenskih knjižnic 

COBISS.SI – Kooperativni online bibliografski sistem in servisi 

CONOR.SI – normativna baza podatkov 

CTK – Centralna tehniška knjižnica 

DKUM – digitalna knjižnica Univerze v Mariboru 

ECD – Evropski dokumentacijski center 

EOD – e-knjige po naročilu 

FB - Facebook 

FRS – finančno računovodska služba 

IKT - informacijsko-komunikacijska tehnologija 

IZUM – Institut informacijskih znanosti 

KISUM – Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru 

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica  

OSIC - osrednji specializirani informacijski centri 

SCOPUS – bibliografska zbirka podatkov 

UKM – Univerzitetna knjižnica Maribor 

UM – Univerza v Mariboru 
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Leto 2013 je bilo praznično, saj smo obeleževali 110. 

obletnico ustanovitve UKM. Ob tej priložnosti smo prejeli 

tudi Listino Mestne občine Maribor. Dolga in bogata 

tradicija, jasno poslanstvo, umestitev v prostor, v katerem 

delujemo, in pripadnost zaposlenih univerzitetnemu 

knjižničarstvu so nanizali številne delovne uspehe, ki smo 

jih želeli deliti z našimi uporabniki v obliki različnih 

prireditev. Potekale so skozi vse leto z vrhuncem v maju, ko 

smo pripravili pregledno dokumentarno razstavo 

PreOBRAZbe 1903-2013, slavnostno akademijo, odmevna 

predavanja na temo gospodarstva, znanosti in umetnosti z 

uglednimi gosti (dr. Jadran Lenarčič, ddr. Nataša Golob in 

dr. Peter Kraljič), s koncertom Zorana Predina in z 

glasbeno-poetičnim večerom Vite Mavrič z gosti. Da bi 

zajeli in ohranili spomine naših obiskovalcev in zaposlenih v knjižnici, smo pričeli zbirati anekdote, 

ki so kakorkoli povezane z UKM. Ko se jih bo nabralo 110, jih bomo izdali v brošuri. 

 

Druga velika pridobitev UKM, ki je namenjena predvsem študentom mariborske univerze, je 

večnamenski prostor ČUK. Več čitalniških mest in možnost študija do polnoči nas postavlja ob bok 

tujim knjižnicam. To dokazuje tudi 1.400 obiskovalcev, ki v povprečju mesečno obiščejo dnevno-

nočno čitalnico. Da je knjižnična dejavnost ena najpomembnejših podpornih dejavnosti na vsaki 

univerzi, dokazuje tudi odločitev EUA - mednarodne evalvacijske komisije, da v času obiska 

Univerze v Mariboru obišče tudi našo knjižnico. 

 

Samozadostnost in zadovoljstvo zavirata razvoj. Torej se je treba ozirati po boljših v Evropi. Že 

drugo leto stopamo v mednarodno evalvacijo BIX, ki nam nastavlja ogledalo. Rezultati, nekateri 

so čisto na repu, nam pokažejo razloge za to. Rešitve moramo v specifičnem kriznem obdobju, ki 

se v tem letu še kar nadaljuje, poiskati sami. Varčevanje, predvidevanje tveganj, sprejemanje 

ukrepov in obveščanje akademskega okolja, ki mu v glavnem služimo, narekuje reorganizacijo 

delovnih procesov, ki smo se je lotili v tem letu in je zelo trd oreh. Odgovorno, analitično in 

postopno delo je naše vodilo pri tem. Najpomembnejši zanjo so motivirani kadri, zato smo izmerili 

delovno klimo in pripravili delavnico o zadovoljstvu na delovnem mestu. 

 

Digitalna knjižnica – DKUM – je bila rojena že prej, v letu 2013 pa smo s podpisom dogovora o 

sodelovanju z UM njen obstoj tudi formalizirali. UKM je postala njena skrbnica. Zagotavlja 

repozitorij UM za rezultate znanstvene dediščine in javno podpira odprti dostop do njenih 

rezultatov. 

 

Sodelovanje je danes nujno po strokovni in ekonomski plati. Zato sodelujemo s fakultetnimi 

knjižnicami na domači univerzi, z drugimi univerzami doma in v tujini, z Mariborsko knjižnico, z 

U V O D  r a v n a t e l j i c e  
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mestno občino, resornim ministrstvom in s strokovnimi združenji. Dogovor o sodelovanju v obliki 

vodenja fakultetne knjižnice smo podpisali tudi s Fakulteto za energetiko v Krškem. 

 

Pomembno sodelovanje smo skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve RS dosegli tudi z odprtjem 

Slovenske čitalnice v Deželni knjižnici v Gradcu. Tako ob knjigi s številnimi prireditvami 

promoviramo tudi slovensko umetniško besedo. 

 

Čeprav smo zaradi občutnega pomanjkanja sredstev v letu 2013 uspeli realizirati le tretjino 

načrtovanega nakupa knjig (1.870 knjig), je naša odločitev, da damo prednost ponudbi e-virov z 

njihovo izposojo utemeljena ( 106.000 izposojenih e-knjig!). Zaradi manjšega nakupa smo se lotili 

retrospektive in v letu 2013 zabeležili  v Cobissu milijonti izvod gradiva iz naše zbirke. Ob tem smo 

intenzivno pripravljali prehod v C3-okolje. 

 

Vse naše aktivnosti so seveda namenjene zadovoljnim uporabnikom knjižničnih storitev. Vsako 

leto z anketo preverjamo njihovo zadovoljstvo. Večina nam jih je še vedno zelo naklonjenih. Pri 

tem že od leta 2008 beležimo rahlo rast aktivnih uporabnikov (16.000), največja je pri dijakih in 

kategoriji »drugi«. En zaposleni knjižničar skrbi za 305 uporabnikov, vsak izmed njih si na leto 

izposodi v povprečju 27,5 knjige. Da je še vedno zelo pomemben osebni stik, dokazuje rast splošnih 

informacij pri informacijskem pultu. Z bogato knjižnično ponudbo in uvajanjem novosti je nujno 

seznanjati tudi potencialne uporabnike. Tega se v UKM dobro zavedamo. Oblikovali smo 14 

izobraževalnih modulov. V letu 2013 beležimo preko 5.000 udeležencev na vseh oblikah 

izobraževanj. Intenzivno se pripravljamo tudi na uvedbo večnamenske izkaznice. Da bi našim 

članom olajšali dostop do gradiva, smo se odločili doslej ločeno zbirko učbenikov združiti s 

strokovnimi področji v prostem pristopu. 

 

Enota za domoznanstvo je v tem letu pripravila dva večja projekta: dokumentarno razstavo ob 

100-letnici mariborskega starega mostu, pripravljamo pa se tudi na prihajajoče Maistrovo leto. 26 

tematskih razstav in 165 različnih prireditev je zavidljiva bera, ki potrjuje, da želimo biti 

informativni, aktualni in pripravljeni na sodelovanje. Nekateri dogodki med njimi so skoraj že 

tradicionalni: literarni večeri v okviru Avstrijske čitalnice, Študentski oktober, sodelovanje v Noči 

raziskovalcev, Sprehodi iz knjižnice v mesto, projekt Filmika…  

 

Kljub doseženim rezultatom se zavedamo tudi številnih težav. Ob pomanjkanju sredstev za nakup 

gradiva je tu še zastarela računalniška oprema, premalo delovnih postaj za uporabnike, skrajšani 

poslovalni čas knjižnice za dve uri dnevno, čeprav svetovni trendi odprtosti knjižnic narekujejo 

drugače, intenzivnejša digitalizacija unikatnega gradiva, predvsem pa, da skupaj z Univerzo in MIZŠ 

najdemo primerno arhivsko skladišče in s tem izpolnimo svojo nacionalno obvezo. Seveda pa že 

snujemo nove načrte za prihodnje leto, čeprav se z zaključkom leta 2013 izteka moj prvi mandat… 

 

                                                                                                                  Dr. Zdenka Petermanec, 

                                                                                                                   ravnateljica UKM 
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U n i v e r z a  v  M a r i b o r u  

U n i v e r z i t e t n a  k n j i ž n i c a  M a r i b o r  

G o s p e j n a  1 0 ,  M a r i b o r  

 

R a v n a t e l j i c a :  d r .  Z d e n k a  P e t e r m a n e c  

 

P o s l a n s t v o  

Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, zbira, 

organizira, hrani in ohranja edinstvene zapise človeške misli in kreativnosti ter zagotavlja dostop 

do le-teh. Vzpodbuja in podpira intelektualno rast in uveljavlja pretok informacij in idej s prostim 

dostopom do vsega zapisanega znanja, informacij in stvaritev in s tem pedagoško, 

znanstvenoraziskovalno, strokovno in umetniško delo na Univerzi v Mariboru. Je varuhinja 

kulturne dediščine slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine Univerze v Mariboru ter 

domoznanske dokumentacije mesta Maribor in širše regije. Svojim uporabnikom zagotavlja 

učinkovit in celovit dostop do zapisanega znanja, ne glede na lastništvo in obliko. Univerzitetna 

knjižnica Maribor, učni center, s svojimi zbirkami in storitvami služi procesom izobraževanja, 

poučevanja in raziskovanja Univerze v Mariboru, intelektualni osebni in strokovni rasti in 

vseživljenjskemu izobraževanju vseh svojih uporabnikov. 

 

S p l o š n i  p o d a t k i  

Matična številka: 5052114  

Davčna številka: 11537213  

  

Telefon: Fax: 

02 25 07 400 (centrala) 

02 25 07 485 (ravnateljstvo) 

02 25 07 431 (informacije) 

02 25 07 430 (izposoja) 

02 25 07 420 (medknjižnična izposoja) 

02 25 26 087 (tajništvo) 

02 25 27 558 (medknjižnična izposoja) 

02 25 13 875 (akcesija) 

 

  

E-pošta: E-naslov: 

ukm@um.si http://www.ukm.si 

  

Odpiralni čas  

Po ― pe (1.1.―28.2.) 

Po ― pe (1.3.―30.6.) 

8.00 – 21.00 

8.00 – 19.00 

So (1.1.―31.12.) 9.00 – 13.00 

Po, to, če, pe (1.7.―31.8.) 8.00 – 14.00 

Sr (1.7.―31.8.) 8.00 – 17.00 

  

O S N O V N I  p o d a t k i  v  l e t u  2 0 1 3  

http://www.ukm.si/
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G l a v n a  d e j a v n o s t :  K n j i ž n i č n a  i n  i n f o r m a c i j s k a  d e j a v n o s t 1 

Število delavcev:  79 

Število strokovnih delavcev: 47 

Število enot knjižnega gradiva: 950.679 

Število naročenih periodičnih publikacij (naslovi): 36.532 

Število enot neknjižnega gradiva: 68.014 

Število zapisov v lokalni bazi COBIB.SI (na dan 31. 12. 2013): 490.813 

Število aktivnih članov: 15.069 

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva: 277.021 

Medknjižnična izposoja: 2.068 

Izobraževanje uporabnikov (število skupin): 87 

Izobraževanje uporabnikov (število uporabnikov): 5.184 

 

 

 

 

  

                                            
1 Splošni podatki so povzeti iz vprašalnika CeZar (statistične meritve o delu slovenskih knjižnic), razen št. zapisov v 

lokalni bazi COBIB.SI (statistike, ki jih opravlja IZUM) ter iz lastnih evidenc (št. delavcev in št. strokovnih delavcev). 
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1 SKUPNE NALOGE 

1.1 OCENA USPEHA PO PODROČJIH DEJAVNOSTI  V 

POROČEVALSKEM LETU  
 

1.1.1 Knjižnična dejavnost  

 

Doseganje zastavljenih ciljev na področju knjižnične dejavnosti je zadovoljivo in je izpolnilo 

zastavljena pričakovanja. Večino ciljev smo uresničili, dosegli načrtovane rezultate ali jih ponekod 

celo presegli. Od vseh zastavljenih ciljev smo jih realizirali 75 % (od tega smo jih 18 % presegli) in 

21,5 % delno realizirali. Nedoseženi ostajajo predvsem cilji, ki so povezani s pomanjkanjem 

finančnih in kadrovskih virov ali so odvisni od sistemskih rešitev na univerzi. Anketa o zadovoljstvu 

s storitvami UKM v letu 2013 je pokazala, da je 95 % od 1.391-ih anketirancev zadovoljnih ali celo 

zelo zadovoljnih z našimi storitvami. 97 % jih meni, da je UKM odprta in prijazna ustanova, 93 % 

jih meni, da UKM podpira njihov študij in raziskovanje, 88 % jih meni, da UKM pozitivno vpliva na 

kakovost in učinkovitost njihovega študija in dela ter nekaj nižji odstotek uporabnikov (78 %) meni, 

da ima UKM posluh za želje in potrebe uporabnikov ter sledi razvoju novih informacijskih 

tehnologij. 

 

Leto 2013 je zaznamovalo praznovanje 110. obletnice obstoja Univerzitetne knjižnice Maribor. Z 

vrsto prireditev smo obeležili častitljivo obletnico. Vse od leta 1903 je knjižnica rastla in postala 

pomembna kot univerzitetna, regionalna in nacionalna ustanova. 

 

V letu 2013 smo lahko kupili bistveno manj tiskanega knjižničnega gradiva, z razpoložljivimi 

finančnimi sredstvi smo nabavili prednostno elektronske informacijske vire, pa še te s pomočjo 

sofinanciranja fakultet. S finančnim primanjkljajem smo se srečevali tudi v letu 2013 pri trajnem 

hranjenju in skladiščenju tiskanega knjižničnega gradiva. Dotok gradiva presega možnosti letnega 

nakupa arhivskih polic. Oprema arhivskega skladišča z ustreznimi kompaktnimi policami in 

nadomestna lokacija, ki bi rešila prostorsko stisko osrednje univerzitetne knjižnice in fakultetnih 

knjižnic ostaja cilj, za katerega si bomo prizadevali tudi v letu 2014. 

 

Med aktivnostmi preteklega leta bi posebej izpostavili formalizacijo že obstoječih delovnih 

aktivnosti in vzpostavitev novih dejavnosti v okviru osrednje univerzitetne knjižnice. Podpisali smo 

Dogovor o sodelovanju in koordinaciji pri izvajanju domoznanske dejavnosti med Mariborsko 

knjižnico in Univerzitetno knjižnico, Dogovor o vzdrževanju in nujnih nadgradnjah Digitalne 

knjižnice Univerze v Mariboru, Pogodbo o izvajanju knjižničnih storitev za Fakulteto za energetiko. 

UKM je skupaj z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Avstriji partner Slovenske čitalnice s 

sedežem v Deželni knjižnici Gradec. Če smo na področju domoznanske dejavnosti uspešno 

sodelovanje le formalizirali, smo z drugimi dogovori širili dejavnost UKM in jo umestili v sodoben 

koncept in organizacijo knjižnične dejavnosti v mednarodnem prostoru. 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor je v letu 2013 odprla nov prostor za uporabnike, čitalnico 

Univerzitetne knjižnice Maribor ČUK. Nahaja se v pritličju stavbe UKM in je ločena od osrednjega 

prostora za uporabnike. Prav zaradi tega je lahko ČUK odprt od 12.00 do 24.00 ure med tednom 
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in ob sobotah od 12.00 do 18.00 ure. V njem je uporabnikom na voljo dodatnih 66 študijskih mest 

in brezžični internet z dostopom do elektronskih informacijskih virov. Statistike kažejo, da je 89 % 

obiskovalcev študentov UM. Od aprila do septembra je ČUK obiskalo 12.035 uporabnikov oz. 

povprečno 2.006 uporabnikov na mesec. Z odprtjem ČUK-a se je delovni čas osrednje knjižnice 

ponovno vzpostavil le do 19.00 ure.  

 

 
Slika 1: S čitalnico ČUK, ki je prvenstveno prostor za študij, smo pridobili dodatna študijska mesta 

 

 

Leto 2013 so na področju prenove poslovnih procesov zaznamovale aktivnosti za prehod na novo 

platformo za vzajemno katalogizacijo COBISS3/Katalogizacija. V procese učinkovitega upravljanja 

s knjižničnim gradivom smo uvedli postopke izterjav za nevrnjeno oz. izgubljeno knjižnično gradivo 

v tiskani obliki. Da bi uporabnikom ponudili optimalnejšo organizacijo gradiva v prostem pristopu, 

smo inkorporirali knjižnično gradivo Učne zbirke v preostali prosti pristop in tako zmanjšali število 

različnih lokacij knjižničnega gradiva. Na področju učinkovitejšega upravljanja z elektronskimi 

informacijskimi viri smo testirali odprtokodne in komercialne programske rešitve za vzpostavitev 

naprednega iskalnika informacijskih virov. S kadrovskim načrtovanjem UKM sledi sodobnim 

smernicam dejavnosti in zaradi tega smo kadrovsko okrepili prav segment informacijske 

tehnologije oz. upravljanja z elektronskimi informacijskimi viri. Lotili smo se prenove spletne 

strani, ki bo zaživela v začetku leta 2014. 

Oblikovali smo nabor skupnih nalog knjižničnega informacijskega sistema Univerze v Mariboru, 

kamor sodijo nabava knjižničnega gradiva, predvsem e-virov, knjižnica kot podpora znanstvenemu 

komuniciranju, bibliografija Univerze v Mariboru, informacijsko opismenjevanje in Digitalna 

knjižnica Univerze v Mariboru. Z uvrstitvijo sistemskega financiranja teh nalog v Merila za 

razporejanje sredstev za študijsko dejavnost bi bilo načrtovanje in realizacija teh nalog bistveno 

lažja. 

 

Študentom in mladim raziskovalcem smo se posebej približali s celomesečnim programom v 

sklopu prireditve »Študentski oktober v UKM« ter vseevropske »Noči raziskovalcev«. Študentski 

oktober smo popestrili z zanimivi predavanji zunanjih gostov ter raznimi drugimi izobraževanji. Kot 
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zmeraj doslej je bila uspešna prodaja odpisanega gradiva, ki je potekala na prostem, poimenovana 

»Stojnica pod arkadami«. Pridružil se je tudi Klub mariborskih študentov. V letu 2013 smo 

načrtovani delež študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih 

sodelavcev v skupnem številu aktivnih uporabnikov presegli – ta je 68 % študentov, visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev v skupnem številu aktivnih 

uporabnikov. V pričakovanem trendu narašča uporaba elektronskih informacijskih virov. V 

izposojevalni službi UKM so pri izvajanju storitev sledili predvsem skrbi za njihovo kakovost ter 

zagotavljanju prijaznega okolja za uporabnike. Skrbeli smo za obisk in zadovoljstvo uporabnikov 

zaradi študijskega vzdušja, gradiva, uporabe storitev, enotne izkaznice in dobre lokacije knjižnice. 

Razmerje med čitalniško izposojo in izposojo na dom ostaja v prid izposoji na dom, pri čemer del 

evidence čitalniške izposoje gradiva ne temelji v celoti na računalniški statistiki. Število izposojenih 

enot gradiva na dom je povezano tudi z razpoložljivostjo gradiva. Približno 5.000 uporabnikov smo 

individualno ali skupinsko izobraževali na področju informacijske pismenosti. 

 

Z analizami različnih segmentov dejavnosti UKM ocenjuje kakovost svojih storitev že vrsto let. Leto 

2013 je na tem področju pomembno zato, ker smo se drugič podali v primerjavo s knjižnicami v 

evropskem prostoru. Sodelovali smo v evalvaciji knjižnične dejavnosti po metodologiji BIX (nem. 

Bibliotheksindex). Čeprav se tudi tokrat iz objektivnih razlogov nismo odrezali najbolje, so rezultati 

dragoceni. Potrebno se je zazreti v nastavljeno ogledalo, ob tem pa upoštevati tudi okoliščine, v 

katerih delujemo. 

 

Leto 2013 ocenjujemo kot ambiciozno tudi na področju projektne in prireditvene dejavnosti, kjer 

sledimo cilju UKM po vzpostavljanju mednarodnih vezi in utrjevanju vpetosti v lokalno okolje. 

Ustanovitev Slovenske čitalnice v Deželni knjižnici Gradec je primer uspešnega mednarodnega 

sodelovanja. Z uspešno prijavo na razpisu Javne agencije za knjigo je UKM v Slovenski čitalnici v 

Gradcu uspelo organizirati vrsto literarnih večerov, s katerimi smo poskrbeli za promocijo 

slovenske književnosti. Realizirali smo 26 razstav in 165 prireditev, prireditve in razstave je 

obiskalo 6.800 obiskovalcev. Posebej omenimo le domoznansko razstavo 100 let mariborskega 

Starega mostu. Z visoko medijsko prisotnostjo in pozitivnim odzivom smo prispevali k večanju 

ugleda tako univerzitetne knjižnice kakor tudi Univerze v Mariboru. 

 

  



9 

 

1.1.2 Člani  UKM v letu 2013 

 

 

Tabela 1: Člani UKM v letu 2013 

 

 
 

2013 
 

% 
 

2012 
 

% 
Indeks 
13/12 

Študenti-redni 7.930 52,6 8.031 54 99 

Študenti-izredni 495 3,3 605 4 82 

Študenti-podiplomski 1147 7,6 906 6 127 

Študenti skupaj 9.572 63,5 9.542 64 100 

Zaposleni na univerzi 705 4,7 680 4 104 

Študenti in zaposleni na univerzi 
skupaj 

10.277 68,2 10.222 68 101 

Srednješolci 950 6,3 893 6 106 

Zaposleni 2.274 15,1 2.381 16 96 

Nezaposleni 1.278 8,5 1.157 8 110 

Upokojenci 222 1,5 213 1,4 104 

Častni člani 20 0,1 35 0,3 57 

Tuji državljani 45 0,3 46 0,3 98 

Pravne institucije 3 0,0 0 0 0 

SKUPAJ 15.069 100,0 14.947 100 101 
 

 

V letu 2013 je bil v nasprotju s preteklimi leti zaznan manjši porast skupnega števila aktivnih 

članov, kar je delno posledica ponudbe novih storitev UKM (čitalnica ČUK). Največja rast je 

zabeležena pri kategoriji podiplomskih študentov, kar je povezano s kategorizacijo študentov v 

bolonjskem študijskem procesu, največji upad pa pri kategoriji izrednih študentov, kar je povezano 

s splošnimi družbenimi in socialnimi spremembami. Te spremembe so tudi razlog za porast 

kategorije nezaposlenih. 
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1.1.3 Celotni  knj ižnični  fond 2 

 

KNJIŽNO GRADIVO 

 

Tabela 2: Zbirka knjižnega gradiva UKM (inv. enote) 

 

 
Knjige, 
brošure 

Disertacije, 
mag., dipl., 
razisk. nal. 

 
Serijske 

publikacije 

 
 

Patenti 

 
 

Standardi 

 
 

SKUPAJ 

753.331 22.585 174.750 - - 950.679 

 

 

Tabela 3: Prirast knjižnega gradiva UKM (inv. enote) v 2013 

 

 
 

Knjige, 
brošure 

Disertacije, 
mag., dipl., 
razisk. nal. 

 
Serijske 

publikacije 

 
 

Patenti 

 
 

Standardi 

 
 

SKUPAJ 

Nakup 1.165 85 450 - 2 1.702 

Obvezni izvod po 
zakonu 

14.730 202 4.277 - 6 19.215 

Obvezni izvod 
ustanove 
(univerze, 
fakultete) 

153 213 56 - 0 422 

Zamena 70 1 59 - 0 130 

Dar 2.388 416 767 - 0 3.571 

SKUPAJ 18.506 917 5.609 0 8 25.040 

 

 

Tabela 4: Odpis knjižnega gradiva UKM v 2013 (inv. enote) 

 

 
Knjige, 
brošure 

Disertacije, 
mag., dipl., 
razisk. nal. 

 
Serijske 

publikacije 

 
 

Patenti 

 
 

Standardi 

 
 

SKUPAJ 

2.025 8 1.545 0 0 3.578 

 

 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

 

Tabela 5: Zbirka neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih (inv. enote) 

 

 
Avdiovizualno 

gradivo 

Elektronske 
publikacije na fizičnih 

nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
 

SKUPAJ 

39.508 6.601 21.905 68.014 

                                            
2 Cezar, 2013. 
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Tabela 6: Prirast neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih po načinu pridobivanja v 2013 (inv. enote) 

 

 
 

Avdiovizualno 
gradivo 

Elektronske 
publikacije na 

fizičnih nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
 

SKUPAJ 

Nakup 98 27 28 153 
Obvezni izvod  
po zakonu 

5.213 634 1.165 7.012 

Obvezni izvod 
ustanove 
(univerze, 
fakultete) 

0 6 0 6 

Zamena 1 5 0 6 

Dar 25 53 108 186 

SKUPAJ 5.337 725 1.301 7.363 

 

 

Tabela 7: Odpis neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih v 2013 (inv. enote) 

 

Avdiovizualno 
gradivo 

Elektronske 
publikacije na 

fizičnih nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
SKUPAJ 

19 9 2 30 

 

 

SKUPAJ KNJIŽNIČNA ZBIRKA, PRIRAST IN ODPIS 

 

Tabela 8: Skupaj knjižnična zbirka UKM (inv. enote) 

 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

950.679 68.014 1.018.693 

 

 

Tabela 9: Skupaj prirast knjižničnega gradiva UKM v 2013 (inv. enote) 

 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 
25.040 7.363 32.403 

 

 

Tabela 10: Skupaj odpis knjižničnega gradiva UKM v 2013 (inv. enote) 

 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

3.578 30 3.608 
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ELEKTRONSKI VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO 

 

Tabela 11: Elektronski viri UKM, dostopni na daljavo (število naslovov na dan 31. 12. 2013) 

 

E-knjige: 
diplomske, 
magistrske, 

specialistične 
naloge in 

disertacije s 
celimi 

besedili 

 
 
 
 
 
 

Druge e-
knjige 

 
 
 
 
 

Naročene 
podatkovne 

zbirke 

 
 
 
 

Lastne 
kreirane 

podatkovne 
zbirke 

 
 
 
 
 

Drugi 
digitalni 

dokumenti 

 
 
 
 
 
 
 

SKUPAJ 

0 136.580 77 0 0 136.657 

 

 

TEKOČE NAROČENI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ 

 

Tabela 12: Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij UKM v 2013 (v vseh oblikah) (štejemo nakup, 

obvezni izvod, zameno, dar) 

 

Časopisi, časniki Druge serijske publikacije SKUPAJ 

35.948 584 36.532 

 

Od tega (iz zgornje tabele): 

Število naslovov, ki so naročeni samo v tiskani obliki 2.136 

Število naslovov, ki so naročeni samo v elektronski obliki 34.313 

Število naslovov, ki so naročeni v tiskani obliki, hkrati pa smo si zanje 

zagotovili tudi dostop na daljavo: 

 

 

83 
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1.1.4 Samoevalvaci jsko poroči lo UKM za študijsko  leto 2011/2012 

 

UPORABNIKI, STORITVE 

(obravnavano obdobje študijsko leto 2012/2013) 

 

 

Tabela 13: Delež (odstotek) članov – študentov visokošolskega zavoda glede na vse študente, vpisane na 

visokošolski zavod 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

30 % 35 % 44 % 49 % 49,27 % 

 

 

 

Tabela 14: Delež (odstotek) članov z visokošolskega zavoda glede na število članov knjižnice 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

53,8 % 55,4 % 67,2 % 67,9 % 68,38 % 

 

 

 

Tabela 15: Število izposojenih enot gradiva na člana knjižnice z visokošolskega zavoda 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  

26,7 
izposoj/uporab. 

na dom 

25,4 
izposoj/uporab. 

na dom 

36,48 
izposoj/uporab. 

na dom 

10,4 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

8,15 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

3,7 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

26,2 
izposoj/uporab. 

28,3 
izposoj/uporab. 

37,1 
izposoj/uporab. 

33,55 
izposoj/uporab. 

40,18 
izposoj/uporab. 

 

 

 

Tabela 16: Število izposojenih enot gradiva na člana knjižnice 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  

17,9 
izposoj/uporab. 

na dom 

17,3 
izposoj/uporab. 

na dom 

24,94 
izposoj/uporab. 

na dom 

7,1 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

5,5 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

2,53  
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

14,1 
izposoj/uporab. 

15,7 
izposoj/uporab. 

25 
izposoj/uporab. 

22,8 
izposoj/uporab. 

27,48 
izposoj/uporab. 
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Tabela 17: Povprečni čakalni čas (v minutah) za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave; od 

naročila do prejema za deset naključno izbranih publikacij) 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

6 minut/naročilo 
10 

minut/naročilo 
9 minut/naročilo 

10 
minut/naročilo 

9,51 
minut/naročilo 

 

 

Tabela 18: Povprečni čakalni čas (v delovnih dnevih) za medknjižnično naročeno gradivo (pri desetih 

naključno izbranih publikacijah) 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1,6 dni/naročilo 3,2 dni/naročilo 3,6 dni/naročilo 3,5 dni/naročilo 3,5 dni/naročilo 

 

 

Tabela 19: Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu (urejenost 

prostega pristopa; pri dvajset naključno izbranih publikacijah) 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

85 % 80 % 82 % 83 % 89 % 

 

 

Tabela 20: Število vpogledov (povzetek, polno besedilo) v elektronske vire na člana knjižnice z 

visokošolskega zavoda 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

38,5 
vpogledov/člana 

45,5 
vpogledov/člana 

40,4 
vpogledov/člana 

29,34 
vpogledov/člana 

27,24 
vpogledov/člana 

 

 

KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

(obravnavano koledarsko leto 2012) 

 

 

Tabela 21: Število enot knjižnične zbirke na člana z visokošolskega zavoda/univerze 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

118,73 enot 
gradiva/člana 

109,70 enot 
gradiva/člana 

94,95 enot 
gradiva/člana 

92,52 enot 
gradiva/člana 

96,84 enot 
gradiva/člana 

 

 

Tabela 22: Število enot knjižnične zbirke na skupno število članov 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

60,90 enot 
gradiva/člana 

57,45 enot 
gradiva/člana 

63,85 enot 
gradiva/člana 

62,88 enot 
gradiva/člana 

66,22 enot 
gradiva/člana 
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Tabela 23: Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, na člana z visokošolskega 

zavoda/univerze 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

0,64 enote 
gradiva/člana 

0,83 enote 
gradiva/člana 

0,66 enote 
gradiva/člana 

0,60 enote 
gradiva/člana 

0,26 enote 
gradiva/člana 

 

 

Tabela 24: Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, na skupno število članov 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

0,33 enot 
gradiva/člana 

0,43 enot 
gradiva/člana 

0,44 enot 
gradiva/člana 

0,41 enot 
gradiva/člana 

0,18 enot 
gradiva/člana 

 

 

Tabela 25: Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, na člana z visokošolskega 

zavoda/univerze (tiskane in elektronske publikacije) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

0,47 periodičnih 
publikacij/člana 

0,52 periodičnih 
publikacij/člana 

0,66 periodičnih 
publikacij/člana 

0,81 periodičnih 
publikacij/člana 

0,93 periodičnih 
publikacij/člana 

 

 

Tabela 26: Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, na skupno število članov (tiskane in 

elektronske publikacije) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

0,24 periodičnih 
publikacij/člana 

0,27 periodičnih 
publikacij/člana 

0,44 periodičnih 
publikacij/člana 

0,55 periodičnih 
publikacij/člana 

0,64 periodičnih 
publikacij/člana 

 

 

DEJAVNOST IZOBRAŽEVANJA 

(obravnavano obdobje študijsko leto 2012/2013) 

 

 

Tabela 27: Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro usposabljanja 
 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

3,57 uporabnikov/uro 4,03 uporabnikov/uro 8,07 uporabnikov/uro 

 

 

Tabela 28: Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro usposabljanja 
 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

3,56 uporabnikov/uro 3,37 uporabnikov/uro 1,00 uporabnik/uro 
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Tabela 29: Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro 
usposabljanja 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

23,54 uporabnikov/uro 50,53 uporabnikov/uro 24,14 uporabnikov/uro 

 
 

Tabela 30: Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro 
usposabljanja 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

7,17 uporabnikov/uro 15,30 uporabnikov/uro 25,60 uporabnikov/uro 

 

 

RAZVOJ POTENCIALOV KNJIŽNICE 

(obravnavano obdobje študijsko leto 2012/2013) 

 

 

Tabela 31: Število članov na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

272,28 
članov/delavca 

304,9 
članov/delavca 

284,54 
članov/delavca 

320,04 
članov/delavca 

305,06 
članov/delavca 

 

 

Tabela 32: Število članov z visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

146,45 
članov/delavca 

168,92 
članov/delavca 

191,35 
članov/delavca 

217,52 članov/ 
delavca 

208,61 članov/ 
delavca 

 

 

PROSTORI IN OPREMA 

(obravnavano obdobje študijsko leto 2012/2013) 

 

 

Tabela 33: Število članov na računalniško delovno mesto 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

370,0  
članov/ 

računalniško 
delovno mesto 

406,6  
članov/ 

računalniško 
delovno mesto 

379,38  
članov/ 

računalniško 
delovno mesto 

393,9  
članov/ 

računalniško 
delovno mesto 

355,9 
članov/ 

računalniško 
delovno mesto 
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Tabela 34: Število članov z visokošolskega zavoda/univerze na računalniško delovno mesto 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

199,0 
članov/ 

računalniško 
delovno mesto 

225,23 
članov/ 

računalniško 
delovno mesto 

255,13 
članov/ 

računalniško 
delovno mesto 

267,72 
članov/ 

računalniško 
delovno mesto 

243,38 
članov/ 

računalniško 
delovno mesto 

 

 

Tabela 35: Število članov na čitalniški sedež 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

44,4 
članov/čitalniško 

mesto 

48,78 
članov/čitalniško 

mesto 

44,29 
članov/čitalniško 

mesto 

44,92 
članov/čitalniško 

mesto 

36,64 
članov/čitalniško 

mesto 

 

 

Tabela 36: Število članov z visokošolskega zavoda/univerze na čitalniški sedež 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

23,3 
članov/čitalniško 

mesto 

27,02 
članov/čitalniško 

mesto 

29,79 
članov/čitalniško 

mesto 

30,53 
članov/čitalniško 

mesto 

25,05 
članov/čitalniško 

mesto 

 

 

IZDATKI KNJIŽNICE  

(obravnavano obdobje študijsko leto 2012/2013) 

 

 

Tabela 37: Prihodki knjižnice na člana v EUR 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

199,70  
EUR/člana 

205,96  
EUR/člana 

206,89  
EUR/člana 

199,58 
EUR/člana 

187,61 
EUR/člana 

 

 

Tabela 38: Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva na celotne prihodke knjižnice 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

20,6 % 18,3 % 16,1 15,6 12,44 
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1.1.5 Investici je in investici jsko vzdrževanje  

 

Univerza v Mariboru je že konec leta 2012 pričela s prenovo in ureditvijo prostora v pritličju, ki smo ga 

oddajali v najem in v katerem je bila knjigarna. Prenova je temeljila na izhodiščih, ki smo jih pripravili v 

UKM. V letu 2013 je UM delno uredila prostor, ki smo ga za uporabnike primerno opremili z lastnimi 

sredstvi. UKM je na več pobud študentov UM, katerim je prostor namenjen, dokončno uredila čitalnico 

univerzitetne knjižnice, ki smo jo poimenovali ČUK. V ta namen smo v prostoru med drugim uredili: 

 kontrolo pristopa (vstop s člansko oz. študentsko izkaznico), 

 avtomatska dvokrilna vrata, 

 ograjo pri vhodu v čitalnico, 

 ločeno prezračevanje, ogrevanje in hlajenje prostora s klimatom, 

 dodatne delovne površine,  

 videonadzorni sistem za večjo varnost uporabnikov, 

 sistem za javljanje vloma,  

 brezžični omrežni dostop z novo omrežno opremo (brezžična omrežja WiFiUKM, EDUROAM, 

LIBROAM), 

 koše za ločevanje odpadkov, 

 stojala za vrhnja oblačila in dežnike. 

 

UKM je v ureditev prostora vložila skoraj vsa letno načrtovana sredstva za nakup opreme v ČUK-u.  

 

 
Slika 2: Po potrebi se ČUK iz študijskega prostora prelevi v prostor za družabne dogodke 

 

 

Glazerjeva dvorana, ki jo oddajamo v najem tudi zunanjim uporabnikom, je primerna za različne 

konference, simpozije ali predavanja. V letu 2013 smo se odločili, da je zaradi pogostih tehničnih težav 

in zastarelosti treba posodobiti avdiovizualno opremo. Dvorano smo opremili s sodobno avdio opremo, 

ki omogoča tudi priklop naprav za zajemanje zvoka. Videoprojekcijo smo posodobili na višjo ločljivost 

(polna visoka ločljivost – Full HD) ter omogočili brezžični prenos slike iz mobilnih naprav na projektor. 
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Tako kot vsako leto smo tudi v letu 2013 kupili kovinske prevozne regale za letni prirast knjižničnega 

gradiva. 
 

Zaradi dotrajanosti smo nadomestili stole v učnih celicah. 
 

1.1.6 Finančno poroči lo  
 

V letu 2013 smo nabavili za 310.537,91 EUR knjižničnega gradiva, od tega so darovi Avstrijske čitalnice 

3.144,90 EUR. 
 

V UKM smo v letu 2013 pridobili osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 62.103,58 EUR 

(9.580,35 EUR na podlagi darilnih in donatorskih pogodb, 52.505,23 EUR nakup, financiran s presežki 

iz preteklih let), in sicer: 
 

POHIŠTVO IN POLICE: 

 5 omar za DVD-je, 

 2 arhivski omari, 

 2 kovinska prevozna regala, 

 12 miz, 

 20 stolov, 

 30 konferenčnih stolov. 
 

RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA: 

 2 strežnika in diskovno polje, 

 7 računalnikov, 

 10 monitorjev, 

 1 tablica IPAD, 

 4 tablični računalniki SAMSUNG GALAXY. 
 

DRUGA OPREMA: 

 projektor in brezžični vmesnik Wiewsonic, 

 projekcijsko platno Reflecta, 

 kamera in trdi disk (videonadzor), 

 2 brezžična mikrofona, 

 3 namizni mikrofoni, 

 DVD mikro stolp, 

 digitalni fotoaparat, 

 predvajalnik Sony, 

 ojačevalec, 

 2 kameri za videonadzor in snemalnik, 

 prezračevalna naprava – klimat, 

 mikrovalovna pečica, 

 avtomatska dvokrilna drsna vrata. 
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Tabela 39: Izkaz prihodkov nad odhodki - povzetek3 

 

št. naziv 2013 2012 
Indeks 

2013/2012 
Struktura 

2013 

I. prihodki    % 

        

a prihodki od poslovanja      

b finančni prihodki  2.327.084 2.463.626 95 99,5 

c drugi prihodki 243 608 40 0 

č prevrednot. posl.prihodki 8.924 53.086 17 0,4 

    2.275 2.324 98 0,1 

D celotni prihodki     

II. odhodki 2.338.526 2.519.644 93 100 

        

e stroški blaga, mat. in stor.     

f stroški dela     

g amortizacija 684.941 648.449 106 29,2 

h rezervacije 1.640.099 1.781.078 92 70 

j drugi stroški 3.645 2.483 147 0,2 

k finančni odhodki   0 0 #DEL/0! 0 

l drugi odhodki 13.709 13.329 103 0,6 

m prevrednot. posl.odhodki 371 6 6.183 0 

    998 2.479 40 0 

n celotni odhodki 0 12 0 0 

        

o presežek prihodkov 2.343.763 2.447.836 96 100 

        

p presežek odhodkov -5.237 71.808   

        

  davek od dohodka pravnih oseb 5.237 -71.808   

        

  

presežek prihodkov obračunskega 

obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka 

0 367   

  

presežek odhodkov obračunskega 

obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka 

    

  

                                            
3 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov: 

v izkazu prihodkov in odhodkov so, v skladu z računovodskimi predpisi, prikazani prihodki za tekoče poslovanje knjižnice. 

Sredstva, namenjena nakupu knjižničnega gradiva in opreme, niso zajeta v izkazu prihodkov, saj so v skladu z Zakonom o 

računovodstvu in podzakonskimi predpisi vodena v bilanci stanja, v skupini kontov 94 kot sklad premoženja. Ob nakupu 

knjižničnega gradiva in opreme (osnovnih sredstev in drobnega inventarja) se amortizacija pokriva v breme navedenih 

sredstev in ne vpliva na izkaz prihodkov in odhodkov oziroma na rezultat poslovanja. Na podlagi dopolnjenih Meril in sodil za 

razporejanje prihodkov, odhodkov in časovnih razmejitev za opravljanje javne službe in tržne dejavnosti v UKM del stroška 

obračunane amortizacije, ki se nanaša na oddajo prostorov v najem ali uporabo, bremeni dejavnost, na katero se nanaša. 
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1.1.7 Kadrovska polit ika in razvoj  kadrov  

 

1.1.7.1  Kadrovska struktura  

 

Delo v UKM so v letu 2013 opravljali (po enotah): 

 

Ime in priimek Delovno mesto Strokovni naziv 

 

Ravnateljstvo 

  

dr. Zdenka Petermanec ravnateljica bibliotekarska višja 

svetnica 

Vlasta Simonič tajnica ravnateljstva  

 

 

Enota za obdelavo knjižničnega gradiva 

mag. Branka Kerec4 vodja Enote za obdelavo knjižničnega 

gradiva  

bibliotekarka specialistka 

 

Akcesijska služba 

Bojan Oštir vodja Akcesijske službe višji bibliotekar 

Kornelija Sorger bibliotekar akcesor obveznih izvodov bibliotekarka 

Renata Močnik5 bibliotekar akcesor knjižnega in 

neknjižnega gradiva 

bibliotekarka 

Žižek Irena višji knjižničar akcesor knjižnega in 

neknjižnega gradiva 

višja knjižničarska 

referentka 

Žigon Irena knjižničar upravljalec zaloge  

 

Služba za obdelavo periodičnih publikacij 

mag. Dunja Legat vodja Službe za obdelavo periodičnih 

publikacij, bibliograf 

bibliotekarka specialistka 

Hermina Križovnik bibliotekar v službi periodičnih 

publikacij 

bibliotekarka 

Aleksandra Grajfoner 

 

bibliotekar katalogizator periodičnih 

publikacij 

knjižničarska referentka 

Suzana Kikl knjižničar katalogizator periodičnih 

publikacij 

knjižničarska referentka 

Danica Jalšovec knjižničar ― upravljalec zaloge knjižničarka 

Angela Sivka 

Bernarda Korez 

Rosvita Kocbek Pavalec 

knjižničar ― upravljalec zaloge 

bibliograf 

višji knjižničar – akcesor periodičnih 

publikacij 

knjižničarka 

bibliotekarka specialistka 

višja knjižničarka 

 

                                            
4 B. Kerec je hkrati tudi vodja Katalogizacijsko-redakcijske službe; v letu 2013 je opravljala tudi naloge strokovne referentke 

za področje bibliotekarstva. 
5 S 1. 7. 2013 je R. Močnik za polovični delovni čas pričela z delom strokovne referentke za področje uporabnih ved, tehniških 

ved, računalništva, kemije, arhitekture. 
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Katalogizacijsko-redakcijska služba 

Božica Selinšek bibliotekar za obdelavo novega gradiva  bibliotekarka 

Nataša Stadler bibliotekar za obdelavo novega gradiva  samostojna bibliotekarka 

Jože Šildenfeld knjižničar katalogizator  knjižničarski referent 

Angela Kositer knjižničar katalogizator  knjižničarska referentka 

Irena Rozman bibliotekar za obdelavo novega gradiva knjižničarka 

Majda Lebreht knjižničar redaktor prostega pristopa višja knjižničarska 

referentka 

Flurije Berisha6 oprema gradiva  

 

Enota za domoznanstvo 

dr. Vlasta Stavbar vodja Enote za domoznanstvo, 

bibliotekarka – strokovna referentka za 

področje zgodovine, zemljepisa, 

arheologije, vodja Rokopisne zbirke in 

Zbirke raritet ter Maistrove knjižnice 

višja bibliotekarka 

specialistka 

Nina Lončar  bibliotekarka za domoznansko 

dejavnost 

bibliotekarka 

Dejan Kac bibliotekar za domoznansko dejavnost bibliotekar 

Patricija Remšak  višja knjižničarka za domoznansko 

dejavnost  

knjižničarka 

mag. Karmen Salmič 

Kovačič 

vodja Glasbene in filmske zbirke, 

bibliotekarka – strokovna referentka za 

področje glasbe in filma 

višja bibliotekarka 

Gabrijela Kolbič vodja Zbirke drobnih tiskov in 

Kartografske zbirke, bibliotekarka – 

strokovna referentka za Zbirko drobnih 

tiskov in Kartografsko zbirko 

bibliotekarka 

 

Enota strokovnih referentov 

Mirjana Gazvoda vodja enote strokovnih referentov in 

zbirk gradiva (VII.), bibliotekarka – 

strokovna referentka za področje 

psihologije, pedagogike, etnologije, 

umetnosti, gledališča, športa, 

koordinatorica javnih del, 

koordinatorica delovne prakse 

višja bibliotekarka  

Boža Janžekovič bibliotekarka – strokovna referentka za 

področje naravoslovja, biologije, 

medicine, kmetijstva 

višja bibliotekarka 

                                            
6 F. Berisha je bila s sporazumom prerazporejena iz Tehnične službe; zaposlena je polovični delovni čas. 
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Dajana Kristan Plošnik7 bibliotekarka – strokovna referentka za 

področje uporabnih ved, tehniških ved, 

računalništva, arhitekture, kemije 

višja bibliotekarka 

Miloš Petrovič bibliotekar – strokovni referent za 

področje splošnega, filozofije, verstva, 

prava, ekonomije, vodja Evropskega 

dokumentacijskega centra (EDC) 

višji bibliotekar 

Mateja Škofljanec 

 

bibliotekarka – strokovna referentka za 

področje jezikoslovja, književnosti, 

vodja Avstrijske čitalnice, prevajanje za 

potrebe UKM in naloge iz naslova 

mednarodnega sodelovanja 

višja bibliotekarka 

 

Enota za delo z uporabniki 

mag. Aljoša Nikl vodja Enote za delo z uporabniki, vodja 

Informacijske službe-sistemski 

administrator, programer 

 

 

Informacijska služba 

 

Kristina Šrot bibliotekar - informator - pedagog bibliotekarka 

Vitodrag Vodnik bibliotekar informatik – programer bibliotekar 

Primož Šrot sistemski vzdrževalec  

Marko Višić informatik - programer  

 

Izposojevalna služba 

 

Sandra Kurnik Zupanič vodja Izposojevalne službe bibliotekarka 

specialistka 

Marinka Černetič bibliotekar - informator bibliotekarka 

Vesna Lorenc  bibliotekar - informator bibliotekarka 

Jerneja Grašič bibliotekar - informator bibliotekarka 

Brigita Ačko knjižničar - izposojevalec knjižničarska referentka 

Dušan Poropat knjižničar - izposojevalec knjižničarski referent 

Doris Serčič knjižničar - izposojevalec  knjižničarka 

Andrej Pečnik knjižničar - izposojevalec  

Borut Gombač knjižničar - nadzornik časopisne 

čitalnice 

knjižničarski referent 

Nela Jergović knjižničar - nadzornik časopisne 

čitalnice 

knjižničarka 

Andreja Kaučič Vajngerl knjižničar - nadzornik prostega pristopa knjižničarska referentka 

Zdenka Gregurec knjižničar - nadzornik prostega pristopa  

Valerija Pukšič knjižničar - nadzornik prostega pristopa knjižničarka 

Irena Verlič knjižničar - nadzornik prostega pristopa knjižničarska referentka 

                                            
7 D. Kristan Plošnik je v letu 2013 opravljala štiriurno delo (v maju je bila upokojena za polovični delovni čas). Za polovično 

upokojitev ni bilo nadomestila, dodatno pa je prevzela še strokovno referentstvo za področje kemije. 
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Jelka Roškar knjižnični manipulant  

Dunja Kohek knjižnični manipulant  

Igor Sušec knjižnični manipulant  

Karmen Zupančič knjižnični manipulant  

Danica Polše knjižnični manipulant  

 

Medknjižnična izposoja 

Vlasta Višić knjižničar za medknjižnično izposojo knjižničarska referentka 

 

V enoti je zaposlena tudi: 

dr. Jerneja Ferlež samostojna svetovalka-bibliotekarka višja bibliotekarka 

 

Tajništvo  

Vodstvo tajništva  

Borut Gaber tajnik UKM  

Sebastijan Holcman samostojni strokovni delavec VII/2  

Olga Marič administrativni in strokovni referent (V.)  

 
Finančno-računovodska služba 

Majda Belec vodja Finančno-računovodske službe  
Karmen Žolger samostojni računovodja  

Lučka Klemenčič strokovni sodelavec VI  
Danica Drobir strokovni sodelavec VI  
 
Tehnična služba 
 Matjaž Hrovatin tehnik-skrbnik skladišča  

Drago Votolen hišnik-kurir-kurjač  

Andrej Strelec hišnik-kurir-kurjač  

Jasmina Peček vratar-telefonist  

Julijana Šauperl vratar-telefonist  

Majda Pečuh garderober  

Lidija Radić garderober  

Saliha Mulaosmanović garderober  

 Knjigoveznica   

Jožica Červek višji grafični delavec — vodja Knjigoveznice  

Darko Dolenc knjigovez  

Nevenka Sambolec knjigovez  

Tanja Štefanec knjigovez  

 

V letu 2013 so bili v knjižnici preko programa javnih del zaposleni tudi naslednji sodelavci: 

Nevenka Veble – januar / december (Enota za obdelavo gradiva), 

Miljana Jernejšek – januar / december (Enota za domoznanstvo), 

Erik Oblak – januar / marec (Knjigoveznica), 

Terezija Karneža – marec / december (Knjigoveznica). 
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Realizirane so bile tri načrtovane spremembe glede kadrovske zasedbe (prezaposlitev, nova zaposlitev, 

sprememba pogodbe o zaposlitvi), dve pa sta ostali nerealizirani in sta se prenesli v prvo četrtletje 

2014. Realizacija kadrovskega načrta za l. 2013 odstopa od pričakovanega, saj skladno z veljavno 

zakonodajo in izvedbenimi navodili UM zaradi varčevalnih ukrepov nismo izpeljali presistemizacij, ki so 

bile načrtovane. 

 

 

Tabela 40: Knjižnični delavci dne 31. 12. 2013 (stanje po delovnih mestih) 

 

 
Naziv 

redni-polni 
del.čas 

finan.mšš 

redni-krajši 
del.čas 

finan.mšš 

redni-polni 
del.čas;finan. 

občina mb 

redni dol. 
čas 

skupaj 

ravnatelj 1 - - - 1 

bibliotekar 18 1 5 1 25 

informatik 4 - - - 4 

višji knjižničar 3 - 1 - 4 

knjižničar 18 - - - 18 

knjižničarski 
manipulant 

5 - - - 5 

knjigovez 4 - - 1 5 

tehnični delavci 7 2 - - 9 

uprav.-adm.delavci 8 - - - 8 

skupaj 68 3 6 2 79 
 

1.1.8 Delovna praksa v knj ižnici  

 

V letu 2013 sta delovno prakso v UKM opravljala dva dijaka. 22. 2. 2013 je prakso v okviru izbirnih 

vsebin opravljala Mediha Serčič, dijakinja Srednje ekonomske šole v Mariboru. Prakso je opravljala 14 

dni v različnih službah oz. enotah. V Informacijski službi pa je prakso opravljal Boštjan Vodnik, dijak 

Srednje elektro-računalniške šole v Mariboru. Praksa je potekala v mesecu novembru, trajala je 14 dni, 

koordinator pa je bil mag. Aljoša Nikl. 

 

1.1.9 Javna dela v knj ižnici  

 

V letu 2013 smo nadaljevali z izvajanjem javnih del Pomoč pri delu v knjižnici. Sodelovali so trije 

udeleženci s V. stopnjo strokovne izobrazbe. V enem primeru je prevzela naročništvo Mestna občina 

Maribor, in sicer za domoznansko dejavnost. Regres pa je v vseh treh primerih izplačala UKM. 

 

Opravljali so delo v Enoti za obdelavo knjižničnega gradiva, Enoti za domoznanstvo in v Knjigoveznici, 

pomagali pa so tudi pri izvajanju inventure knjižničnega gradiva. 
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Udeleženci so opravljali dela, kot smo jih načrtovali v programu za javna dela Pomoč pri delu v knjižnici 

za leto 2013 in so prispevali k dvigu kvalitete knjižničnih storitev UKM. Brez pomoči udeležencev iz 

programa javnih del bi ostala tovrstna dela le delno realizirana.  

 

Ob ustreznem mentorstvu so se seznanili z organiziranostjo in z delom v knjižnici. 
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2 DELO ORGANIZACIJSKIH ENOT 
 

Univerzitetna knjižnica Maribor ima naslednje organizacijske enote: ravnateljstvo, enoto za obdelavo 

knjižničnega gradiva, enoto za domoznanstvo, enoto strokovnih referentov, enoto za delo z 

uporabniki in tajništvo UKM. 

Slika 3: Organigram Univerzitetne knjižnice Maribor 

 

2.1 RAVNATELJSTVO 
 

Dejavnost  

Najpomembnejše delo ravnateljice je oblikovanje vizije razvoja in izpolnjevanje poslanstva knjižnice. 

Je koordinatorica dela vseh enot in služb in analitik izvedbe delovnih procesov, ki jih mora UKM v okviru 

javne službe opravljati za univerzitetno, regijsko in nacionalno okolje. Pri svojem delu mora upoštevati 

finančne, kadrovske in prostorske možnosti. 
 

Pomembna naloga ravnateljice je tudi poročanje o delovnih rezultatih Univerzi, resornemu ministrstvu, 

ARRS in Mestni občni Maribor kot njenim financerjem. 
 

Opravljene naloge –  realizacija v letu 2013  

Vsebina in projekt i:  nadzor nad izpolnjevanjem zastavljenih razvojnih ciljev, ki so bili opredeljeni v 

letnem načrtu dela za leto 2013. Najpomembnejše v tem letu je bilo sooblikovanje strategije UM na 

področju knjižnične dejavnosti za obdobje 2013-2020. Proces reorganizacije je potekal ob preučevanju 

teorije različnih modelov, na sestankih ožjega tima, oddelčnih sestankih in dveh zborih zaposlenih. 
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Pomemben projekt je bilo odprtje večnamenskega prostora ČUK, Slovenske čitalnice v Gradcu in 

praznovanje 110. obletnice UKM.  
 

S prorektorjem za informacijsko tehnologijo in sodelavci izposojevalne in IKT službe je pripravljala 

projekt uvedbe večnamenske izkaznice. Dobra spletna stran ustanove je njena osebna izkaznica. Mi 

smo se intenzivno lotili njene prenove.  
 

Na pobudo ravnateljice smo v knjižnici izmerili delovno klimo in preverili stopnjo zadovoljstva 

zaposlenih. V UKM lahko ti odločitve kolegija spremljajo v zapisanih dogovorih, ki jih ažurno objavljamo 

na intranetu. Seznanjeni so z možnostjo osebnih razgovorov pri ravnateljici, ki je z vodji enot in služb 

opravila tudi letne razgovore. 
 

Letošnja strokovna ekskurzija je bila namenjena obisku univerze in njenega sodobnega učnega centra 

v Salzburgu. 

 

Sliki 4, 5: V letu 2013 nas je strokovna ekskurzija vodila na ogled Salzburga, kjer smo si poleg mesta ogledali tudi 

univerzitetno knjižnico 

 

 

Mednarodno sodelovanje:  sprejeli smo goste iz tujine (bibliotekarje iz Češke, direktorja Deželne 

knjižnice Gradec, namestnika veleposlanika v Avstriji...). 
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Ravnateljica se je udeležila srečanja direktorjev knjižnic na Dunaju, ki gostijo avstrijske čitalnice po 

Evropi in srečanja Društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva. Kot članica programskega odbora se je 

udeležila mednarodne konference na temo informacijskega opismenjevanja ECIL. V okviru Erazmus 

izmenjave je v tem času obiskala tudi Bilgi University v Istanbulu. 
 

2.2 ENOTA ZA OBDELAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA  
 

D e j a v n o s t  

Poleg redne dejavnosti (pridobivanje, obdelava in oprema vseh vrst knjižničnega gradiva) so potekale 

še druge aktivnosti: izdelovanje bibliografskih CIP-zapisov za založnike s področja Maribora in 

severovzhodne Slovenije ter svetovanje založnikom glede pridobivanja CIP-zapisa in ISBN, redakcija old 

zapisov, permanentna delovna inventura zaloge, retrospektivna katalogizacija, redakcija Bibliografije 

Univerze v Mariboru, vnašanje osebnih bibliografij raziskovalcev, priprava, vodenje in analiza delne 

letne inventure knjižničnega fonda UKM, izločanje in odpis poškodovanih in odvečnih izvodov, 

dokončna obdelava novega gradiva, predvsem obveznih izvodov, vlaganje knjižničnega gradiva v 

skladišču in arhivskem skladišču, tiskanje inventarnih knjig zaloge UKM in drugih delovnih izpisov, skrb 

za stike z IZUM-om (pridobivanje novih uporabniških imen, delovnih licenc in privilegijev za delo v 

okolju COBISS.SI za zaposlene v UKM), urejanje delovnih šifrantov, mentorsko delo v knjižnici in zunaj 

nje, dežurstvo in nadomeščanje v informacijski službi, prostem pristopu in v čitalnicah. 
 

Zaradi zmanjšanja sredstev za nakup je bilo več dela posvečenega preverjanju darov, prejetih že v 

preteklosti, vendar niso bili v prioritetni obdelavi. Več dela se je namenilo kvaliteti celotne zbirke, zato 

je bil poudarek na različnih redakcijah ob permanentni inventuri vključno z retrospektivno 

katalogizacijo – slednja je bila skoraj za dvakrat presežena od načrtovane. Zaradi prehoda na 

COBISS3/Katalogizacijo je bilo vse leto namenjeno dejavnostim, povezanim s tem (priprava gradiva za 

katalogizacijo, udeležba na tečajih, testni zapisi, komunikacija z IZUM-om in organizacija postopkov). 7 

zaposlenih strokovnih delavcev iz Enote za obdelavo knjižničnega gradiva je (od skupaj 11-tih) 

sodelovalo pri izvajanju knjižnične dejavnosti za Fakulteto za energetiko UM. 

 
Slika 6: V UKM smo v letu 2013 inventarizirali milijonti izvod knjižničnega gradiva 

Tabela 41: Obdelava knjižnega in neknjižnega gradiva ter periodike v letu 2013 in 2012 
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 Knjižno gradivo Leto 2013 Leto 2012 Indeks 13/12 

1. redno ― za prosti pristop 2.863 4.735 60 

2. redno ― za skladišče 10.568 8.970 118 

3. arhivski izvodi 7.738 7.330 106 

4. učna zbirka8 0 212 0 

5. raritete 22 18 122 

1.―5. skupaj 21.191 21.265 100 
 

 Neknjižno gradivo Leto 2013 Leto 2012 Indeks 13/12 

6. muzikalije 157 172 91 

7. muzikalije ― arhivski 133 152 87 

8. zemljevidi 77 139 55 

9. zemljevidi ― arhivski 74 116 64 

10. drobni tiski (DT, RZ, Č, S) 293 828 35 

11. drobni tiski ― arhivski 126 612 20 

12. Kasete 75 27 278 

13. kasete ― arhivski 2 3 67 

14. Diskete 1 0 0 

15. diskete ― arhivski 0 10 0 

16. Videokasete 0 105 0 

17. videokasete ― arhivski 0 20 0 

18. CD plošče (CD, CD-Rom, CD-R …) 818 591 138 

19. CD plošče ― arhivski 1.088 380 286 

20. DVD 1.646 1.059 156 

21. DVD― arhivski 1.458 874 167 

22. filmi, diapozitivi 0 31 0 

23. predmeti 0 16 0 

6.―23. skupaj 5.948 5.135 116 

 Periodika (inv. št.) Leto 2013 Leto 2012 Indeks 13/12 

24. periodika 3.323 3.443 97 

25. periodika ― arhivski 2.366 2.411 98 

26. periodika ― CD, DVD 387 87 445 

27. periodika ― mikrofilmi 6 0 / 

24.― 

27. 
skupaj 6.082 5.941 102 

1.― 

27. 
SKUPAJ 33.221 32.340 103 

 

Tabela prikazuje samo novo (dokončno) obdelano gradivo, ki ga je bilo treba opremiti. 

Samo arhivskih izvodov je bilo 13.692 (leta 2012 11.930). 

                                            
8 V letu 2013 je bila Učna zbirka inkorporirana v prosti pristop. 
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2.2.1 Akcesijska služba  

 

D e j a v n o s t  

V letu 2013 smo opravljali naslednja splošna dela: oblikovanje in izvajanje nabavne politike, delovnih 

načrtov in letnih ter vmesnih poročil, racionalna poraba namenskih pogodbenih sredstev, naročanje, 

nakupovanje, dopolnjevanje, obnavljanje nacionalnega fonda in reklamacije knjižnih in neknjižnih 

gradiv (obveznih izvodov, nakupov, kontinuand, stalnih naročil), sodelovanje z izdajatelji, založniki in 

dobavitelji, obdelava računov, pridobivanje darov, stalno pridobivanje in pošiljanje gradiv v zameno 

(pretežno s/v tujino), obnavljanje letnih pogodb z izbranimi dobavitelji knjižničnih gradiv (v skladu z 

izvajanjem ZJN), akcesijska obdelava gradiva, sodelovanje s strokovnimi referenti in drugimi enotami 

UKM, pridobivanje gradiva in informacije o gradivu na prodajnih in knjigotrških razstavah (doma in v 

tujini) ter v mariborskih in drugih slovenskih antikvariatih. Sodelovali smo pri izvedbi inventure. 

 

Posebej naj izpostavimo naslednje dejavnosti: koordinacija in izvedba javnega razpisa za serijske 

publikacije za obdobje 2014, izjemno intenzivne aktivnosti ob nakupu informacijskih virov na koncu 

leta, predstavitve novih e-virov s strani UKM in predstavnikov ponudnikov, organizacija testiranj e-

virov in predstavitev, izvajanje procesa obveznega izvoda Univerze v Mariboru in obveščanje 

zavezancev, uporabnikov in dekanov, izvajanje obvezne elektronske ogledne dobavnice in evidence 

ogledov, primerjalno spremljanje evidence računov Akcesijske službe in FRS, delo na razrezu in 

operacionalizaciji Dokumenta nabavne politike, koordinacija in sodelovanje pri pogajanjih nakupov 

konzorcijev, koordinacija in nakup baz podatkov, ki se kupujejo pod okriljem UKM in so sofinancirane 

s strani Univerze v Mariboru, koordiniranje in nakup baz podatkov, ki jih UKM nabavlja samostojno, 

koordiniranje in sodelovanje pri usklajevanju pridobivanja sredstev s strani članic Univerze v Mariboru 

za nakup informacijskih virov. 

 

Tabela 42: Dotok gradiva v letu 2013 (enote) 

 

Gradivo 

Knjižno gradivo 
2013 

Serijske 
publikacije 

2013 

Neknjižno gradivo 
2013 

Skupaj 2013 Skupaj 
2012 

Indeks 
13/12 

Načrt. Real. Načrt. Real. Načrt. Real. Načrt. Real. 

Obvezni 
izvodi 

15.000 14.962 4.600 4.312 6.400 4.180 26.000 23.454 22.181 106 

Nakupi 4.100 1.349 450 369 1.250 174 5.800 1.892 2.438 78 

Zamene 160 81 30 59 10 1 200 141 223 63 

Darovi 2.000 2.485 400 643 2.100 5.977 4.500 9.105 8.200 111 

Obv. izv. 
UM 

410 371 50 56 40 10 500 437 564 77 

Ostalo9 50 0 50 114 50 0 150 114 26 438 

Skupaj 21.720 19.248 5.580 5.553 9.850 10.342 37.150 35.143 33.632 104 

 

Knjižnica nima vpliva na količino prejetega gradiva iz naslova obveznega izvoda. Nakupi tiskanega in 

neknjižnega gradiva ne dosegajo načrtovane vrednosti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in 

prednostnega nakupa elektronskih virov. Skupni dotok pri nakupu je pod načrtovanim, predvsem 

                                            
9 Gradivo pridobljeno v okviru članarin, subvencij, kotizacij, stari fond ipd. 
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zaradi zmanjšanega nakupa. Zaradi primerljivosti statistik se nakup Ebrary in drugih elektronskih virov 

šteje kot ena enota. Tudi darovi odražajo podarjene e-knjige v sklopu servisa SpringerLink. Stolpec 

neknjižno gradivo zajema podatke iz spodnje tabele (vse razen elektronskih serijskih publikacij). 

 

Tabela 43: Dotok elektronskih publikacij in drugih elektronskih virov v letu 2013 

(zajeto tudi v dotoku celotnega gradiva v letu 2013) 

 

Gradivo 

Elektronske knjige 
2013 

Elek. serij. publik.10 
2013 

Podatkovne 
zbirke 2013 

Skupaj 2013 Skupaj 
2012 

Indeks 
13/12 

Načrt. Realiz. Načrt. Realiz. Načrt. Realiz. Načrt. Realiz. 

Obvezni 
izvodi 

10 0 20 52 0 0 30 52 66 79 

Nakupi 470 105.881 3.960 34.381 63 77 4.493 140.339 77.719 181 

Zamene 5 0 0 1 0 0 5 1 0 / 

Darovi 5 4.681 20 9 0 0 25 4.690 4.758 99 

Obv. izv. 
UM 

5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

Ostalo
9
 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

Skupaj 500 110.562 4.000 34.443 63 77 4.563 145.082 82.543 176 

 

Preseganje načrta pri elektronskih knjigah je posledica nakupa (najema) paketa elektronskih knjig 

Academic Complete v okviru informacijskega servisa ProQuest Ebrary, dostopnih e-knjig v okviru 

informacijskega servisa EBSCO, statistika pa zajema tudi podarjene e-knjige v okviru informacijskega 

servisa SpringerLink. Pri elektronskih serijskih publikacijah je izjemno visoko povečanje nad načrtovano 

vrednostjo posledica poenotenja metodologije z drugimi statistikami (CEZAR, BIX) in vključitve novih 

informacijskih virov. Ta podatek je približen in zajema le polnotekstovne serijske publikacije. 

 

2.2.2 Katalogizaci j sko-redakcijska služba  

 

Dejavnost  

V Katalogizacijsko-redakcijski službi skrbimo za strokovno obdelavo knjižničnega gradiva. Primarna 

naloga je opisna katalogizacija, pri obveznih izvodih in redakcijah zapisov smo v zadnjih letih prevzeli 

tudi vsebinsko obdelavo (t. i. dokončna katalogizacija). 

 

Klasični listkovni katalog uporabljamo predvsem pri vseh redakcijah, preverjanjih, pri retrospektivni 

katalogizaciji in pri odpisovanju. V računalniškem katalogu (COBIB.SI) skrbimo za transparentnost in 

kakovost tako lokalnega kot tudi vzajemnega kataloga ter normativne baze avtorjev CONOR.SI. 

V letu 2013 smo še delali vzporedno v okolju COBISS2 (katalogizacija) in COBISS3 (zaloga), primarne so 

bile priprave za prehod okolja katalogizacije na COBISS3. 

 

Pri zalogi (na izvodih) gradivo tudi opremljamo (nitke, nalepke, kontrola signatur, vlaganje) in ga 

redaktiramo (delovna inventura, odpisi, manjša knjigoveška popravila). 

 

Zaradi zmanjšanja sredstev smo se usmerili v zvišanje kvalitete naše že obstoječe zbirke: v 

retrospektivno katalogizacijo in redakcijo zapisov, v vpisovanje zaloge, kjer ta še ni bila vpisana, v 

                                            
10 Podatki prikazujejo naslove. 
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permanentno delovno inventuro in opremljanje z nalepkami s črtnimi kodami, v pregledovanje že v 

preteklosti prejetih darov, v odpisovanje odvečnih izvodov ipd.  

 

R e d a k c i j e .  Nepovezani zapisi: z vzajemno bazo smo povezali 584 lokalnih zapisov (l. 2012 966). 

Starejši (old) zapisi: dopolnili smo 652 naslovov kratkih oz. nepopolnih bibliografskih zapisov (l. 2012 

814). 

Brisani zapisi: v letu 2013 je bilo brisanih 939 lokalnih zapisov kot posledica redakcij, napak ali 

povezovanja lokalnih zapisov z vzajemnim katalogom (l. 2012 1.224). 

 

Dokončna obdelava. Dokončno smo obdelali (določili gesla, vrstilce UDK in postavitve) 6.460 

naslovov (l. 2012 6.195 naslovov) – samo v Katalogizacijsko-redakcijski službi 2.099 naslovov in v 

Akcesijski službi 4.361 naslovov. 

Večina nove slovenike se namreč dokončno obdela v Enoti za obdelavo knjižničnega gradiva, ravno 

tako se vsebinsko obdela tudi vsa retrospektivna katalogizacija. 

 

R e t r o s p e k t i v n a  k a t a l o g i z a c i j a .  Retrospektivno smo katalogizirali 2.552 naslovov (l. 2012 

le 814 naslovov). ). Presegli smo načrtovanih 1.000 naslovov zaradi sistematičnega pristopa pri izvedbi 

prehoda na okolje COBISS3/Katalogizacija in zaradi povečanega dela na permanentni delovni inventuri. 

Vzrok je tudi v pregledovanju in uvrščanju starejših darov v knjižnični fond kot posledica zmanjšanega 

nakupa novega knjižnega gradiva. 

 

I n v e n t u r a . Permanentna delovna inventura se je tako kot doslej izvajala pri vseh redakcijah (old 

zapisih, retrospektivni katalogizaciji, povezovanju lokalnih zapisov, odpisovanju). Božica Selinšek je kot 

vodja inventurne komisije organizirala in vodila redni letni popis, nadaljevali smo z inventurnim 

popisom in urejanjem knjižničnega gradiva v skladišču. Skladno z dolgoročnim planom o inventurnem 

popisu smo pričeli tudi z urejanjem periodičnega gradiva v skladišču. 

 

D r u g o .  Leta 2013 je bila prednostna naloga prehod na aplikacijo COBISS3/Katalogizacija. Organiziran 

in voden je bil celoten postopek. Prvotno smo organizirali in pripravili analizo stanja in pregled licenc 

ter predlagali dejavnosti. Nato smo pripravili gradivo za katalogizacijo, da so vsi imetniki licenc zbrali 

zadostno število kreiranih zapisov v zadnjih treh letih. Zaposleni so se udeležili tečajev za prehod v treh 

skupinah in nato opravili zadostno število testnih zapisov. O dejavnostih smo vodili evidence in hkrati 

obveščali zaposlene. Do konca leta so zaposleni opravili večino obveznosti. Prehod smo iz 

načrtovanega 1.1.2014 prestavili na 1.2.2014.  

 

 

Tabela 44: CIP-zapisi — kataložni zapisi o publikaciji 
 

 
2013 

2012 
Indeks 
13/12 Načrtovano Realizirano 

Število zapisov 550 586 573 102 

 

 

2.2.3 Služba za obdelavo periodičnih publikaci j  
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Dejavnost  

Izvajamo kompleksno dejavnost na področju periodičnih publikacij oz. kontinuiranih virov, in sicer: 

bibliografska obdelava periodičnih publikacij na različnih medijih (tiskane izdaje, CD-ji, DVD-ji, 

mikrofilmi, spletne izd.), nabava in koordinacija nabave, izvedba javnih naročil in naročanja periodičnih 

publikacij, reklamiranje nepopolne zaloge, obnova nacionalnega fonda in likvidiranje računov, 

redakcija bibliografskih zapisov v lokalni in vzajemni bazi ter v normativnih bazah, bibliografska 

obdelava starega gradiva, kreiranje in kopiranje monografskih zapisov za tematske naslove periodičnih 

publikacij, retrospektivni vnos zaloge periodičnih publikacij, kontrola dotoka (inventarizacija) na 

področju obveznih izvodov, nakupa, darov in zamen periodičnih publikacij, upravljanje zaloge 

periodičnih publikacij (preverjanje in priprava gradiv za skladiščenje in vezavo, kontrola in redakcija 

zaloge v lokalnem katalogu, opremljanje, vlaganje gradiva in vlaganje arhivskega izvoda, izločanje, 

odpisovanje). 

 

 

Poleg osnovne dejavnosti potekajo še naslednje dejavnosti:  

 sodelovanje pri redakciji bibliografskih enot in svetovanju za potrebe osebnih bibliografij 

uporabnikov; 

 ureditev gradiva Knjižnice tehniških fakultet Maribor, ki je bilo spravljeno v skladišču UKM; 

 sodelovanje pri inkorporaciji učne zbirke UKM na prost pristop UKM; 

 prestavljanje arhiva periodike (65 m); 

 sodelovanje pri inventuri skladišča – na II (skupaj 94 ur); 

 samostojno izvajanje inventure skladišča – na P (skupaj 265); 

 sodelovanje pri pripravi odpisanih knjig UKM za prodajo; 

 urejanje spletnih povezav bibliografskih zapisov s polnimi besedili na dLib-u (492 naslovov); 

 ureditev in prestavitev celotne zaloge Uradnega lista RS in Uradnega lista SFRJ RS na prostem 

pristopu UKM; 

 redakcija starih podatkov o zalogi serijskih publikacij v sistemu COBISS (984 naslovov); 

 urejanje in sodelovanje v razvoju funkcionalnosti Digitalne knjižnice UM; 

 urejanje, ažuriranje in razvoj spletne strani UKM. 

 

V okviru Službe za obdelavo periodičnih publikacij deluje tudi redaktor bibliografije Univerze v 

Mariboru. 
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Tabela 45: Prirast serijskih publikacij (kontinuiranih virov) v letu 2013 
 

 
Gradivo 

 
Tiskane 

serijske publikacije 
2013 

Elektronske serij. 
publikacije 

(fizični nosilec, 
dostop na daljavo) 

2013 

 
Skupaj 2013 Skupaj 

2012 
Indeks 
13/12 

Načrtovano Realizirano Načrt. Realiz. Načrt. Realiz. 

Nasl. Enote11 Nasl. Enote Nasl. Nasl./enote Nasl. Nasl. 

Obvezni 
izvodi 

1.800 4.600 1.826 4.313 20 52/111 1.820 1.878 1.986 95 

Nakupi 300 450 272 449 34.369 
34.381/ 
34.386 

34.669 34.653 7.851 441 

Zamene 30 30 45 59 0 1/1 30 46 51 90 

Darovi 250 400 273 642 20 9/15 270 282 244 116 

Obvezni 
izvod 
UM 

20 50 21 56 0 0 20 21 15 140 

Ostalo
9 10 50 41 113 0 0/0 10 41 33 124 

Skupaj 2.410 5.580 2.478 5.632 34.409 
34.443/ 
34.513 

36.819 36.921 10.180 363 

 

2.2.3.1  Redakci ja bibl iografi je  Univerze v Mariboru  
 

Dejavnost  

Redakci jska dejavnost  za potrebe bibliografije Univerze v Mariboru poteka skozi vse leto. Zajema 

spremljanje sprememb in novosti v pravilnikih, tipologijah, katalogizaciji in habilitacijskih postopkih. 

Pri tem je nujna tudi redna komunikacija z OSIC-i, IZUM-om, habilitacijsko komisijo, KISUM-om, 

rektoratom UM itd. Izvajajo se aktivnosti, povezane s spremembami vrednotenja 

znanstvenoraziskovalne uspešnosti.  
 

Anal iza znanstvenoraziskovalne uspešnosti  UM  

V letu 2013 UM še vedno ni uspela nabaviti bibliometričnih orodij, kot so InCites ali Scopus, saj so le-

ta dokaj draga. Predlagamo, da bi tovrstna orodja morala imeti licenco na nacionalnem nivoju. 

Opozarjamo tudi, da raziskovalci v Sloveniji nimajo enotnega dostopa in s tem enakovrednih možnosti 

za spremljanje in analiziranje svoje znanstvene uspešnosti ali znanstvene uspešnosti institucije v 

svetovnem merilu. 
 

Promocija znanstvenoraziskovalnega dela UM  

Doktorske naloge UM naj bi doktorandi sistemsko oddajali v Proquestovo bazo Dissertation & Thesis. 

Vzpostavljena je povezava preko DKUM-a. V ta namen je bila izdelana informacijska brošura v tiskani 

obliki in poslana referatom in knjižnicam vseh članic. V elektronski obliki je objavljena na spletni strani 

UKM in na spletnih straneh nekaterih članic.  
 

Promoviramo odprti dostop do znanstvenih informacij (licenca CC) in svetujemo avtorjem 

znanstvenoraziskovalnih prispevkov o načinih objavljanja, metodah ocenjevanja, tipologiji ARRS, 

pomenu OSIC-ev …  

                                            
11Pri periodičnih publikacijah predstavljajo enote posamezne letnike, medtem ko številke predstavljajo število posameznih 

zvezkov v okviru letnika. 
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Zapisi  za bibl iogr afi jo raziskovalcev v letu 2013  

 

Tabela 46: Realizacija načrtovanih zapisov za potrebe bibliografij v letu 2013 

 

 
Zapisi 

Članki in sestavki 
Monog. in druga 

zaključena dela 
Izvedena dela 

 
Skupaj 

načrt./realiz. načrt./realiz. načrt./realiz. načrt./realiz. 

Kreirani zapisi/ 
redaktirani zapisi 
(UKM) 

600/250 970/276 
300/ 
250 

405/99 
200/ 
100 

207/44 

1.100/ 
600 

1.582/ 
419 

Indeks načrt./realiz. 
1,43/0,69 

Kreirani zapisi/ 
redaktirani zapisi 
(druge knjižnice 
UM)12 

/ 
3.485/ 
1.036 

/ 
4.685/3

.213 
/ 

1.301/ 
300 

/ 
9.471/ 
7.004 

Skupaj / 
4.455/ 
1.312 

/ 
5.090/3

.312 
/ 

1.508/ 
344 

/ 
11.053/4

.549 

 

 

Rezultati povedo, da se je v UKM bistveno zmanjšalo število redaktiranih zapisov, kar nakazuje na vse 

večjo kvaliteto kreiranih zapisov in na večje zavedanje avtorjev o pomembnosti vnosov bibliografij in 

boljše poznavanje tipologije. Posledično je zaradi tega tudi manj popravkov in dopolnitev že obstoječih 

zapisov v COBISS.SI. Kljub temu je presežen načrt kreiranih zapisov v COBISS.SI za potrebe bibliografij. 

 

Tabela 47: Indeks rasti kreiranih zapisov za bibliografijo raziskovalcev v letu 2013 

 

Knjižnica 
2013 

Kreirani/redaktirani 
zapisi 

2012 
Kreirani/ 

redaktirani zapisi 

Indeks 
13/12 

Knjižnica tehniških fakultet 3.180/1.193 3.264/979 97/122 

Ekonomsko-poslovna fakulteta 947/555 1.325/803 71/69 

Miklošičeva knjižnica 2.191/1.055 2.539/1.324 86/79 

Pravna fakulteta 427/67 561/151 76/44 

Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede 

317/172 481/212 66/81 

Fakulteta za organizacijske vede 598/488 527/422 113/115 

Fakulteta za varnostne vede 709/476 734/367 96/129 

Fakulteta za zdravstvene vede 391/338 308/226 127/149 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
(UKM) 

1.582/419 1.781/433 89/96 

Fakulteta za energetiko 132/71 157/41 84/173 

Fakulteta za logistiko 324/85 283/115 114/74 

Medicinska fakulteta 252/49 205/48 123/102 

Vse knjižnice UM razen UKM 9.468/4.549 10.384/4.688 91/97 

Skupaj 11.050/4.968 12.165/5.121 91/97 

                                            
12 Ni podatka o številu načrtovanih zapisov v COBISS.SI za potrebe bibliografij. 
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Rezultati povedo, da se ni bistveno zmanjšalo število redaktiranih zapisov, kar nakazuje na večjo skrb 

za kakovost kreiranih zapisov. Je pa večina redaktiranih zapisov posledica tega, da avtorji ne podajo 

pravih dokumentov oz. je vse več dokumentov v založniško neformalni obliki, ki jo je težje katalogizirati 

(skupek predavanj s konferenc na USB ključkih, na spletnih straneh, brez kolofona, naslovnic ipd.). 

Nakazan je trend rahlega upadanja kreiranih vnosov v primerjavi s prejšnjim letom. To lahko po eni 

strani pomeni, da zaposleni na UM objavljajo manj znanstvenih in strokovnih prispevkov, po drugi 

strani pa, da zunanje institucije oz. delodajalci ne financirajo več vnosov za potrebe bibliografij in 

morajo avtorji, ki niso zaposleni na UM, sami plačati vnose. Kadar tega nujno ne potrebujejo zaradi 

habilitacije ali sodelovanja pri razpisih, ne naročajo več vnosov svojih del v COBISS.SI. 

 
Plagiatorstvo na UM 

Pravilnik o plagiatorstvu UM je že v živem okolju. Za ozaveščanje pa poskrbimo tudi z izobraževanjem 

v okviru Modula 14. 

 

Projektna dejavnost UKM  

Pripravljen je bil osnutek Pravilnika za projektno dejavnost v UKM. Skozi vse leto tečejo aktivnosti za 

registracijo UKM v registre znanstvenih ustanov, izobraževalnih ustanov in kulturnih ustanov. Ugotovili 

smo, da bi za registracijo znanstvenoraziskovalne dejavnosti moral vsaj eden izmed zaposlenih imeti 

pogoje za najvišji znanstveni naziv pri ARRS (znanstveni svetnik). Za registracijo v evidenco ustanov, ki 

izvajajo izobraževalno dejavnost, bi morali na MŠŠ prijaviti izobraževalni program, ki bi obsegal 

vsebino, načrt preverjanja znanja in naziv. Izobraževalni program mora verificirati MŠŠ. Za registracijo 

v evidenco ustanov, ki izvajajo zaščito kulturne dediščine, pa se bo UKM najtežje vpisala, saj je eden 

izmed pogojev sofinanciranje MK. 

 

2.3 ENOTA ZA DOMOZNANSTVO 
 

D e j a v n o s t :  

  izvaja domoznansko dejavnost (zbiranje, obdelava, hranjenje domoznanskega gradiva) za Maribor; 

  hrani knjižno in neknjižno domoznansko gradivo ter obsežne kataloge domoznanskih informacij, ki 

so nastali skozi zgodovino in ki se dnevno dopolnjujejo; 

  ima ustrezne depoje za hrambo vseh vrst gradiva, tudi dragocenega, rokopisnega in gradiva, ki je 

kulturni spomenik; 

 posreduje informacije oz. izvaja referalno domoznansko dejavnost za Maribor in nudi pomoč 

uporabnikom pri raziskovalnem delu; 

  izvaja promocijo domoznanskega gradiva in kulturne dediščine Maribora in regije (razstave, 

publicistična dejavnost, digitalne vsebine, prireditve); 

  digitalizira domoznansko gradivo; 

  sodeluje kot redaktor na regijskem domoznanskem portalu Kamra in je urednik e-Mariborskega 

biografskega leksikona; 

 sodeluje z domoznanskimi knjižnicami in kulturnimi institucijami v Mariboru in širše; 

  se stalno domoznansko strokovno izpopolnjuje z udeležbo na prireditvah, simpozijih in strokovnih 

srečanjih v Mariboru in širše; 

  izvaja svetovanje na področju izvajanja domoznanske dejavnosti; 
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  izvaja vodstvo po domoznanskih zbirkah in bibliopedagoško delo za učence, dijake, študente, 

raziskovalce in druge uporabnike; 

  zagotavlja ustrezne čitalniške prostore in možnost pregledovanja in skeniranja gradiva na 

mikrofilmih; 

  izdeluje bibliografije; 

  izvaja mentorstvo dijakom, študentom, knjižničarjem; 

  izvaja založniško in raziskovalno dejavnost; 

  sodeluje pri uredništvu najstarejše slovenske zgodovinske revije ČZN; 

  hrani posebne zbirke domoznanskega gradiva (znotraj Enote za domoznanstvo delujejo Zbirka 

drobnih tiskov, Glasbena in filmska zbirka, Rokopisna zbirka, Zbirka raritet in stare periodike, 

Maistrova knjižnica in Kartografska zbirka). 

 

Tabela 48: Delo enote v letu 2013 v številkah 

 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. 
enot informacij 

2013 

Število bibliografskih 
enot oz. enot informacij 

2012 

Indeks 
13/12 

Načrtovano Realizirano 

Bibliografska obdelava 
člankov 

3.000 3.113 3.549 136 

Vsebinska obdelava 
monografij 

80 444 266 79 

Redakcije 50 67 / / 

Posredovanje informacij 
(Domoznanstvo+zbirke) 

800 1.033 1.586 132 

Čitalniška izposoja 
(domoz. monografije) 

1.000 3.08113 643 / 

 

 

Sodelavci Enote za domoznanstvo skupaj s posebnimi zbirkami so presegli načrtovane vrednosti, zlasti 

pri obdelavi člankov in pri vsebinski obdelavi domoznanskih monografij. Tudi delo z uporabniki se je 

povečalo. 

 

Pomemben del Enote za domoznanstvo obsega razstavna in prireditvena dejavnost (nekatere izmed 

razstav so zajete pri zbirkah, ki delujejo znotraj Enote za domoznanstvo). Pri tem gre včasih za avtorske 

projekte, pogosto pa za sodelovanje s posamezniki in ustanovami. Eno izmed takšnih sodelovanj je bilo 

sodelovanje z zasebnim zbiralcem Primožem Premzlom pri pripravi razstave o Noordungu, ki smo jo v 

UKM pripravili že konec leta 2012, a smo v letu 2013 z razstavo gostovali v NUK-u. S Filozofsko 

fakulteto, natančneje z Oddelkom za umetnostno zgodovino, smo pripravili pogovor o Založbi Obzorja 

in njeni vlogi v Mariboru, s Sinagogo Maribor pa smo pripravili mednarodni posvet ŠOA, v sklopu 

katerega je bil izdan zbornik, predstavljen na posvetu. V marcu je obiskovalce - med njimi zlasti 

nekdanje dijake - v knjižnico privabila dokumentarna razstava ob 150-letnici III. gimnazije Maribor. 

Jubilej ob okrogli obletnici svojega delovanja je v letu 2013 praznovalo eno izmed prepoznavnejših 

imen Maribora, Mariborski oktet. Ob tej priložnosti je bila v likovnem razstavišču postavljena razstava 

40 let Mariborskega okteta. 

                                            
13 Vključeno tudi gradivo posebnih zbirk. 
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Slika 7: Na otvoritvi razstave ob obletnici Mariborskega okteta je bilo v praviloma tihi knjižnici prijetno glasno 

 

V okviru 110 let UKM je knjižnica s ciljem kulturno-umetniškega opismenjevanja svojim uporabnikom 

in nasploh občanom mesta ponudila novost, poimenovano Sprehodi  iz knj ižnice v mesto . Gre za 

serijo enournih tematskih sprehodov, na katerih sprehajalce popeljemo od izbranih virov v knjižnici do 

z njimi povezanih prostorov v mestu. Sodelavci Enote za domoznanstvo smo sodelovali pri treh 

sprehodih, ki smo jih poimenovali: Zametki in nasledki , Pedagog Henrik Schreiner  in General  

in pesnik  Rudolf  Maister . 
 

Poleti smo obeležili 100 let mariborskega Starega mostu. Ob tem dogodku je bila v Knjižnem razstavišču 

postavljena razstava Živl jenje mostu, v likovnem razstavišču pa v sodelovanju z Umetnostno galerijo 

Maribor spremljajoča razstava Most stoletnik v barvah časa. Stari most je bil motiv različnim 

umetnikom; tako ni naključje, da je v spremljevalnem programu nastopila glasbena gostja Neca Falk z 

zimzeleno pesmijo Dravski most. Dogodek je bil izveden v okviru kulturnih projektov, ki jih sofinancira 

Mestna občina Maribor. Ob razstavi je izšel tudi katalog. 

 
Slika 8: Ob stoletnici mostu je za nekaj nostalgije poskrbela Neca Falk 

Visok jubilej je v preteklem letu slavilo Filatelistično društvo Maribor, ustanovljeno leta 1933 pod 

imenom Filatelistični klub Maribor. Nanj smo spomnili z razstavo 80 let  Fi latel ist ičnega kluba 

Maribor. 
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Dejavni smo bili tudi na področju digitalizacije. Kot pomembno dejavnost v letu 2013 je potrebno 

izpostaviti: 

 zaključek digitalizacije mariborskega časopisa Marburger Zeitung (izhajal v letih 1862-1945) v 

sodelovanju z NUK in knjižnico v Regensburgu ter avstrijsko nacionalno knjižnico na Dunaju; 

 digitalizacija rokopisnega fonda dr. Henrika Schreinerja (sodelovanje z Mariborsko knjižnico); 

 digitalizacija gradiva o Tamu - predvsem iz Zbirke drobnih tiskov (sodelovanje z Mariborsko 

knjižnico); 

 mariborsko rokopisno gradivo, ki je bilo digitalizirano v okviru projekta Iz zakladnice UKM, je 

poskusno dosegljivo na vzpostavljenem repozitoriju e-UkM; 

 objava digitaliziranega gradiva dr. Pavel Turner na portalu Kamra. 

 

V okviru promocije domoznanske dejavnosti, Enote za domoznanstvo, Maistrove knjižnice in posebnih 

zbirk so bile opravljene predstavitve za študente, raziskovalce in druge uporabnike (12 skupin, 230 

ljudi). 

 

Z Mariborsko knjižnico je UKM na področju domoznanstva podpisala dogovor o sodelovanju z 

namenom, »da domoznansko gradivo čim bolj približamo različnim ciljnim skupinam uporabnikov, 

okolje pa spodbudimo k čim večji uporabi domoznanskih informacij in domoznanskega gradiva«. 

 

2.3.1 Glasbena in f i lmska zbirka  

 

Dejavnost  

Formalna obdelava zvočnih posnetkov (kaset, CD-jev, gram. plošč), videoposnetkov (kaset, DVD-jev, 

blue-ray plošč) in notnega gradiva, vsebinska obdelava navedenega gradiva in vsebinska obdelava 

monografij s področja glasbe in filma, zbiranje domoznanskega gradiva in izbiranje novega gradiva za 

nakup, sortiranje, hranjenje, oprema in urejanje neknjižnega gradiva obeh zbirk, redakcija dostopnosti, 

postavitve, lokacije, formalnega ali vsebinskega dela bibliografskega zapisa, retrospektivna obdelava 

gradiva (vnašanje že inventariziranega neknjižnega gradiva v COBIB.SI), redakcija normativne baze 

CONOR.SI, nudenje informacij uporabnikom v zvezi z gradivom in pomoč pri iskanju literature 

raziskovalcem, študentom, izjemna izposoja čitalniškega gradiva na dom za raziskovalne namene, 

priprava razstav in dogodkov z domoznansko tematiko ali tematiko zbirke. 

 

Gradivo v zbirki je osnova za raziskovalno delo, kot so priprava zbornikov, biografskih študij in razstav, 

člankov, besedil za koncertne liste glasbenih dogodkov v mariborski regiji ter gesla v enciklopedijah in 

leksikonih ter dogodkov, ki promovirajo mariborske glasbenike in filmske umetnike. Tudi za urejanje 

zapuščin, ki morajo čim prej postati digitalno dostopne, je potrebno strokovno glasbeno znanje. 

 

V letu 2013 je zbirka začela z intenzivnejšo promocijo filmske kulture in neformalnim izobraževanjem 

s področja kulturno-umetniškega opismenjevanja. 

Vodja Glasbene in filmske zbirke, mag. Karmen Salmič Kovačič, je zasnovala in koordinirala 

izobraževalni projekt Filmika, ki  je potekal od 27. marca do 27. junija . Kot mentorji so pri 

njem sodelovali Marko Radmilovič, Bojan Labović, Vlado Novak, Uja Irgolič, Jurij Pervanje in Damijan 
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Vinter. »Zabavna šola filma za vse generacije« je pritegnila k vpisu 43 kandidatov. V dveh snemalnih 

dneh je bil posnet končni izdelek – kratek igrani film z naslovom Zaklonišče, ki je bil premierno prikazan 

v starem Lutkovnem gledališču 18. 10. ter v okviru Študentskega oktobra v čitalnici ČUK teden kasneje. 

 
Slika 9: Akcija in gremo 

 

 

Tabela 49: Delo v zbirki v letu 2013 

 

Opravilo 

Število naslovov oz. enot 
gradiva/informacij 

2013 

Število naslovov oz. enot 
gradiva/informacij 

2012 

Indeks 
13/12 

Načrtovano Realizirano 

Bibliografska 
obdelava 

1.750 
nasl./3.500 

enot 

1.838 nasl./4.346 
enot 

1.242 nasl./2.813 enot 
148 

nasl./154 
enote 

Vsebinska obdelava  1.700 1.939 1.423 130 

Redakcije 3.000 2.156 732 295 

Posredovanje 
informacij 

300 312 166 188 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

600 814 546 149 

 

 

Cilji so bili v glavnem doseženi, v nekaterih segmentih tudi preseženi. Visoki indeksi opravljenega dela 

v primerjavi z letom 2012 so posledica polovičnega bolniškega staleža referentke do konca junija 2012 

ter šesttedenski domoznanski projekt Domofil(m) – lokalne filmske pripovedi v okviru EPK 2012. 

 

2.3.2 Kartografska zbirka  

 

Dejavnost  
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Pridobivanje poteka iz naslova nacionalnega obveznega izvoda, darov in nakupov. V zbirki se zbira, 

hrani, obdeluje in posreduje klasično tiskano kartografsko gradivo, kot so zemljevidi, topografske in 

druge karte in atlasi. Gradivo se obdeluje celovito - od kreiranja ali kopiranja zapisa do vsebinske 

obdelave - in se tudi v celoti opremlja in pospravlja, tako osnovni izvodi kot arhiva. Vse leto je tekoče 

potekalo iskanje, vlaganje in izposoja gradiva. Zbirka nudi uporabnikom dostop do informacij in 

informacijskih virov s tega področja. 

 

Zanjo skrbi strokovna referentka za Zbirko drobnih tiskov. 

 

Tabela 50: Načrtovano delo v zbirki letu 2013 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. 
enot informacij 

2013 

Število 
bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2012 

Indeks 
13/12 

Načrtovano Realizirano 

Vsebinska obdelava  80 84 121 69 

Redakcije 5 13 25 52 

Posredovanje informacij 10 13 6 217 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

5/20 8/60 4/12 200/500 

 

2.3.3 Rokopisna zbirka  

 

D e j a v n o s t   

Rokopisna zbirka pridobiva (nakupi, darovi) rokopisno gradivo s poudarkom na domači regiji. 

Rokopisno gradivo se obdeluje na klasičen način, in sicer s tekočo inventarizacijo (vpis v inventarno 

knjigo) ter z vsebinsko obdelavo v določenih časovnih obdobjih (ob izdaji novih zvezkov Kataloga 

rokopisov UKM). Gradivo je pod posebnimi pogoji na razpolago v čitalnici Enote za domoznanstvo. 

 

Rokopisno gradivo je (ob upoštevanju posebnih pogojev) samostojno ali v sklopu drugih razstav 

predstavljeno širši javnosti. 

 

Nekatere aktivnosti v letu 2013: 

 digitalizacija rokopisnega gradiva (zapuščina Henrika Schreinerja); 

 sprehod Iz knjižnice v mesto – Henrik Schreiner – predstavitev zapuščine v UKM ter sprehod do 

Schreinerjevega spomenika; 

 digitalne rokopisne vsebine so dostopne na nekaterih portalih (Kamra – zapuščina dr. Pavla 

Turnerja, gradivo o Slovanski čitalnici); 

 strokovno usposabljanje (Strokovna usposobljenost za delo z dokumentarnim gradivom – opravljen 

izpit v Pokrajinskem arhivu Maribor, udeležba na delavnici Srednjeveški rokopisi in fragmenti); 

 sodelovanje pri delovni skupini za digitalizacijo v okviru Digitalne agende za kulturo 2020. 

Tabela 51: Delo zbirke v letu 2013 
 

Opravilo 
Število bibliografskih enot oz. enot 

informacij 
2013 

Število 
bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

Indeks 
13/12 
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Načrtovano Realizirano 2012 

Urejanje oz. obdelava 50 55 / / 

Posredovanje informacij 30 37 / / 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

70 78 131 60 

 

2.3.4 Zbirka drobnih tiskov  
 

D e j a v n o s t  

Zbirka drobnih tiskov vsebuje fotografije, razglednice in drugo slikovno gradivo, plakate, letake, 

čestitke, vabila in druge drobne tiske. Če ni drugače opredeljeno, označuje izraz “drobni tiski” v tabelah 

vse gradivo iz zbirke. 
 

Strokovna referentka v celoti skrbi za dotok, evidentiranje, bibliografsko in vsebinsko obdelavo, 

opremljanje in manipulacijo s fondom zbirke. Izposoja, posredovanje gradiva in informacije so sestavni 

del dela, kot tudi zahtevni in zamudni segment prepoznavanja in identifikacije posameznih slikovnih ali 

starejših enot, hranjenih v zajetnem starem fondu zbirke. Zbirka ohranja prvotni sistem hranjenja 

gradiva in specifiko signatur, ki odstopa od običajne ureditve knjižnega gradiva. Formati in oblike 

tovrstnega gradiva zahtevajo posebno obravnavo. Zaradi ohlapne določenosti pravil in standardov za 

obdelavo tovrstnega gradiva je obdelava zamudna in netipična, tudi z vidika oblikovanja zbirnih 

zapisov, ki odstopajo tako po statistiki (večja količina enot na enem zapisu in inventarni številki) kot po 

kreiranju in hranjenju. 
 

Gradivo zbirke redno dopolnjuje razstavno dejavnost UKM in drugih ustanov v mestu. Tako je bilo tudi 

na pregledni razstavi PreOBRAZbe UKM 1903—2013, ki je bila pripravljena ob 110. obletnici 

knjižnice in je predstavljala knjižnico in njene zaposlene skozi različna obdobja delovanja. 

 

Slika 10: Za razstavo je avtorica Gabrijela Kolbič uporabila fotografsko gradivo iz Zbirke drobnih tiskov UKM 

V okviru redne dejavnosti v letu 2013 je bila opravljena celovita redna inventura na segmentu voščilnic, 

pregledano in razvrščeno je bilo gradivo iz zapuščin, hranjenih v UKM (Mišo Jezernik in Fran Šijanec). 
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Uredil se je skladiščni prostor za hrambo lepakov iz naslova dotoka obveznega izvoda, prav tako pa 

smo prevzeli večjo količino enot daru prof. Tihomile Dobravc. 

 

 

Tabela 52: Delo v zbirki v letu 2013 

 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. 
enot informacij 

2013 

Število bibliografskih 
enot oz. enot 

informacij 
2012 

Indeks 
13/12 

načrtovano realizirano 

Bibliografska obdelava 500 353 607 58 

Vsebinska obdelava 500 353 607 58 

Redakcije 20 58 50 116 

Posredovanje informacij 60 93 95 98 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

150/600 434/1.244 314/1.541 138/81 

 

 

2.3.5 Raritete in stara periodika  

 

Dejavnost  

Urejanje, posredovanje informacij in izjemna čitalniška izposoja raritet in stare periodike ter priprava 

gradiva za mikrofilmanje in digitalizacijo. Izbor in uvrščanje gradiva iz rednega fonda v zbirko raritet in 

stare periodike poteka v enoti za domoznanstvo (sodelovanje s katalogizacijsko-redakcijsko službo in 

službo za obdelavo periodičnih publikacij). Skrbimo za ustrezno hranjenje gradiva (kontroliranje vlage 

in temperature v depojih). V sodelovanju s knjigoveznico poteka postopno opremljanje gradiva v 

zbirkah v ustrezne ovoje, škatle, žepke iz trajno obstojnih materialov. Gradivo, ki je uvrščeno v zbirko, 

ustrezno opremimo po strokovnih načelih s trajno obstojnimi materiali. 

 

Aktivnosti v letu 2013: 

 priprava načrta ureditve depojev za raritetno gradivo in staro periodiko v II. kleti; 

 preselitev stare periodike (iz obdobja Avtro-Ogrske in stare Jugoslavije) v depo (II. klet); 

 v sodelovanju s Službo za periodične publikacije sistematično uvrščanje stare periodike med 

raritetno gradivo (obdelava, ustrezna zaščita …); 

 preselitev časnika Delo v II. klet; 

 urejanje gradiva in dopolnjevanje seznama stare periodike; 

 pritok raritetnega gradiva v depo – posebna obravnava in spremljanje klime; 

 izbor in selekcija raritetnega gradiva iz rednega fonda UKM; 

 v sodelovanju z Enoto za obdelavo knjižničnega gradiva (obdelava) in Knjigoveznico (ustrezna 

oprema) uvrščanje raritet iz rednega fonda (knjige) v Zbirko raritet. 

 

 

 

Tabela 53: Delo v zbirki v letu 2013 
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Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 2013 

Število 
bibliografskih 
enot oz. enot 

informacij 2012 

Indeks 
13/12 

načrtovano realizirano 

Urejanje 250 ur 300 255 118 
Mikrofilmanje in 
digitalizacija 

3 naslovi 1 2 50 

Posredovanje 
informacij 

100 155 157 99 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

150 enot 
raritete/180 enot 

stare periodike 

202 enoti raritet/ 
299 enot stare 

periodike 

168 enot 
raritet/209 
enot stare 
periodike 

120 enot 
raritet/143 
enot stare 
periodike 

 

 

2.3.6 Maistrova knj ižnica  

 

D e j a v n o s t  

Urejanje, ogledi in vodenje, informacije ter popularizacija knjižnice. 

 
Aktivnosti v letu 2013: 

 prijava na razpis MOM za kulturne projekte; 

 Projekt Maistrova knjižnica – sofinanciran s strani Mestne občine Maribor. 

 

 

Projekt Maistrova knjižnica smo zasnovali širše. Vendar smo se zaradi odobritve pičlih finančnih 

sredstev odločili za izpeljavo zgolj nekaterih postavk iz projekta, ostalo bomo izpeljali v drugi fazi, v 

okviru Maistrovega leta 2014. Opravljenih je bilo 70 ur bibliotekarskega dela (prestavljanje in sortiranje 

gradiva, priprava besedil in slikovnega gradiva ter aktivnosti z zunanjimi deležniki, kot na primer 

sodelovanje s strokovnjaki iz NUK-a in Ministrstva za kulturo). Najdragocenejše knjige iz Maistrove 

knjižnice smo tudi primerno zaščitili z ovoji in škatlami iz trajno obstojnega papirja (manjši 

konservatorski posegi – delo sodelavcev Knjigoveznice UKM). Izdelali so se novi informativni panoji. 

Izdelala se je tudi oblikovno primerna lestev za dostop do gradiva. 

Velik del raziskovalnega dela je bil namenjen prepoznavanju sistema razvrstitve knjižničnega gradiva v 

Maistrovi knjižnici v mariborskem obdobju. Tudi pri oblikovanju besedil smo posamezne podatke 

preverili oz. smo v raziskovanju zgodovine Maistrove knjižnice in njene ureditve prišli do novih 

spoznanj. 

 

V naslednjem letu - Maistrovo leto 2014 – se bomo lotili druge faze preureditve in izpeljali aktivnosti 

(predstavitev, promocija, sodelovanje z drugimi kulturnimi institucijami v mestu ob obeležitvi 

Maistrove obletnice). 
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Slika 11: V letu 2013 si je Maistrovo knjižnico ogledalo 150 ljudi, med njimi tudi minister za kulturo dr. Uroš 

Grilc 
 

2.4 ENOTA STROKOVNIH REFERENTOV IN ZBIRK GRADIVA  
 

D e j a v n o s t  

Vsebinska obdelava knjižničnega gradiva, gradnja knjižničnih zbirk po znanstvenih in strokovnih 

področjih, povezovanje s fakultetami – članicami Univerze v Mariboru po matičnosti strokovnega 

referenta oz. navezovanje stikov s profesorji, bibliopedagoška dejavnost (izobraževanja za študente in 

druge uporabnike), mentorstvo, svetovalno delo ter strokovna pomoč bibliotekarjem in uporabnikom, 

sodelovanje pri organizaciji različnih dogodkov in projektov v knjižnici ter pri izdaji publikacij, sprejemi 

tujih gostov oz. skupin, prevajanje za potrebe knjižnice, razstavna dejavnost, študijski obiski, obiski 

sejmov, posvetovanj, strokovno izpopolnjevanje z udeležbo na prireditvah, simpozijih in strokovnih 

srečanjih ter objavljanje strokovnih prispevkov, koordinacija javnih del in počitniškega dela, 

sodelovanje kot popoldanski informatorji, sodelovanje pri inventuri knjižničnega gradiva, organizacija 

filmskih večerov v okviru AČ, določanje UDK vrstilcev diplomskim nalogam za tiste fakultete, ki nimajo 

svojih matičnih knjižnic, sodelovanje pri pripravi in izvedbi inkorporacije, sodelovanje pri izvajanju 

knjižnične dejavnosti za Fakulteto za energetiko. 
 

Tabela 54: Opravljeno delo v enoti v letu 2013 

 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2013 

Število 
bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2012 

Indeks 
13/12 

načrtovano realizirano 

Opisna katalogizacija z 
vsebinsko obdelavo ali 
vsebinska obdelava 
(delovna koda) 

Tekoča 
obdelava 

5.514 4.711 117 

Redakcije 1.500 1.105 1.948 57 

Posredovanje 
informacij 

300 326 364 90 
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V letu 2013 smo pri nakupih in določenih darovih že prešli na kompletno obdelavo gradiva, ki zajema 

opisno katalogizacijo z vsebinsko obdelavo. Obvezni izvodi pa so evidentirani z delovnimi kodami le v 

primeru, če je bilo potrebno posegati v zapis, zato statistika ni primerljiva s prejšnjimi leti. Prav tako 

je bil zaradi finančne situacije letošnji dotok novega gradiva manjši.  

 

Leta 2013 je bila izvedena inkorporacija Učne zbirke in uvedena permanentna redakcija knjižničnega 

gradiva. Številke za sprotno redakcijo so navedene v zgornji tabeli. Sicer pa je permanentna redakcija 

izražena v tekočih metrih pregledanega gradiva od oktobra dalje (138 tekočih metrov pregledanih 

polic). 

 

2.4.1 Evropski  dokumentacijski  center  

 

Dejavnost  

V zbirki EDC se nahajajo uradne publikacije in dokumenti institucij Evropske unije, s pomočjo katerih 

lahko najdete odgovore z naslednjih področij:  

 Evropsko pravo, 

 Evropske integracije, 

 Evropske politike in institucije. 

 

Namen centra je, da s pomočjo bogatega fonda podpira učne programe na univerzi, ki se ukvarjajo z 

Evropsko unijo oz. procesi integracije, da prispeva k boljšemu poznavanju politike Evropske unije ter 

da omogoča dostop do dokumentov, ki jih pripravlja Evropska unija. 

 

V letu 2012-2013 smo sodelovali pri delu Pan-European Working group. Delovna skupina je bila 

zadolžena za izdelavo priročnika o izzivih pri delu Evropskih dokumentacijskih centrov na področju 

elektronskih knjig. Publikacija je izšla oktobra 2013 in je brezplačno na voljo kot e-knjiga na EU 

Bookshop (ISBN: 978-92-79-34754-2 ali DOI: 10.2775/10098). 

 

 
Slika 12: Rezultat delovne skupine je izdaja priročnika European Documentation Centres: Challenges for the 

EDCs’ work in the 21st century 
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2.4.2 Avstri jska čitalnica  
 

D e j a v n o s t  

Leto 2013 je bilo v znamenju dobrega sodelovanja s partnerji, ki sodelujejo pri prireditvah Avstrijske 

čitalnice. Tako smo ponovno dobro sodelovali s Kulturnim forumom Veleposlaništva R Avstrije v 

Sloveniji. Dobro sodelovanje smo nadaljevali tudi z lektorico mag. Angeliko Welebil ter Oddelkom za 

germanistiko Filozofske fakultete Maribor, vzpostavili pa smo tesnejše stike z Oddelkom za 

prevodoslovje Filozofske fakultete Maribor. Sodelovanje z avstrijskim Ministrstvom za evropske in 

mednarodne zadeve je prav tako potekalo po ustaljenih tirnicah. 
 

Filmski večeri za študente germanistike so že klasična ponudba prireditev Avstrijske čitalnice, kot 

stalnica pri dejavnosti pa se že nekaj let kažejo tudi uvajanja za študente germanistike in prevodoslovja. 

Za študente germanistike pripravljamo tematska uvajanja Uvajanja za poklice  z namenom 

predstavitve poklica bibliotekarja. Meseca maja smo soorganizirali gledališko predstavo skupine Teatro 

Caprille, pripravili pesniški turnir Poetry Slam, na katerem sta sodelovala Mieze Medusa ter Marcus 

Köhle ter literarni večer s pisateljico Andreo Stift. Oktobra smo bili soorganizatorji že tradicionalne 

prireditve Eksofonija: pisati v drugem jeziku, ki je tokrat potekala pod naslovom Spomini na Jugoslavijo.  
 

 

 

Sliki 13, 14: In zmagovalec/-ka pesniškega dvoboja je? Mieze Medusa ali Markus Köhler? 

Tabela 55: Zbirka AČ 
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Gradivo/število enot 2013 2012 Indeks 13/12 

Knjižno gradivo 6.819 6.698 102 

Serijske publikacije 4.663 4.085 114 

Neknjižno gradivo (CD-ROM) 165 153 108 

Skupaj 11.647 10.936 106 

 

 

2.5 ENOTA ZA DELO Z UPORABNIKI  
 

D e j a v n o s t  

V enoti delujejo tri službe: informacijska služba, izposojevalna služba in služba za medknjižnično 

izposojo. 

 

Enota skrbi za izposojo in urejanje knjižničnega gradiva v prostem pristopu ter v skladiščih, za evidenco 

članov knjižnice in za medknjižnično izposojo. Opravlja informacijsko in referenčno dejavnost, 

izobražuje uporabnike ter jim nudi pomoč pri samostojni uporabi informacijskih virov in katalogov. 

 

Deluje tudi kot center PATLIB za poizvedovanje v patentnih podatkovnih zbirkah. 

 

2.5.1 Informacijska služba  

 

D e j a v n o s t  

Skrb za informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo, referenčno delo in informacijske storitve – 

svetovanje in pomoč uporabnikom, posredovanje informacij, izvajanje tematskih poizvedb, skrb za 

dostop in uporabo elektronskih informacijskih virov, usposabljanje in izobraževanje uporabnikov 

knjižnice, informacijsko opismenjevanje, center PATLIB. 

 

Ostale aktivnosti v letu 2013: 

 pričetek aktivnosti v zvezi s prenosom DKUM iz RCUM na strežnike UKM, kar naj bi bilo dokončano 

v začetku leta 2014; 

 v digitalni repozitorij je bila dokončno prenesena digitalizacija Marburger Zeitung; 

 ustanovljena je bila mešana delovna skupina UKM-IZUM na področju orodij za iskanje informacij 

(Discovery service) in OPAC-a. UKM je s tem postal član evaluacijskega tima v IZUM-u, ki razvija 

novi OPAC, osnovan na komercialnem orodju za odkrivanje informacij. V zvezi s tem je bil zagnan 

pilotni razvoj funkcionalnosti odprtokodnega OPAC-a VUFIND; 

 zaposlenim smo ponudili testiranje elektronskih zadolžnic, katerih namen je zamenjava fizičnih 

zadolžnic. 
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Tabela 56: Informacijsko delo v letu 2013 

 

 
Opravilo 

2013 
2012 

Indeks 
13/12 Načrtovano Realizirano 

Število tematskih poizvedb v 
inf. službi  

/ 249 156 160 

Število dostopov do 
elektronskih inf. virov (UM) 

120.000 127.567 40.959 311 

Število oddaljenih dostopov 
(strežnik UKM) 

50.000 62.543 40.959 153 

Število vpogledov v elektronske 
inf. vire:  
- izvlečki 
- celotna besedila 

 
 
/ 

200.000 

 
 

104.370 
201.704 

 
 

82.922 
195.564 

 
 

126 
103 

 

2.5.1.1  Izobraževalno delo  

 

Usposabljanje uporabnikov 

 

Program informacijskega opismenjevanja je usmerjen k povečani stopnji informacijske pismenosti in 

vseživljenjskega izobraževanja študentov, dijakov in ostalih uporabnikov knjižnice ter v informiranost 

o storitvah in aktivnostih knjižnice. Posodobitev vključuje tri glavna področja: 

 izobraževanje in/ali usposabljanje profesorjev, študentov, dijakov, 

 pripravo didaktičnih gradiv, 

 spremljanje učinkov informacijskega opismenjevanja. 

 

 

Tabela 57: Usposabljanje uporabnikov glede na število udeležencev in število ur 

 

Oblika 

usposabljanja 

Število 

udeležencev 2013 

Število 

ur 2013 

Število 

udeležencev 2012 

Število ur 

2012 

Individualno 

usposabljanje 
1.977 337 1.765 224 

Skupinsko 

usposabljanje 
3.207 210 2.774 112 

Skupaj 5.184 54714 3.019 336 

 

  

                                            
14 Število ur je višje v primerjavi z lanskim letom zaradi večjega števila izobraževanj študentov (skupine so manjše, 

izobraževanje pa traja več ur (4, prej 2). 
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Moodle (vzpostavitev spletne učilnice za študente) 

 

V Moodlu smo z anketo za študente pridobili informacije o njihovem načinu informiranja, preverili smo 

stopnjo sovpadanja ponujenih vsebin izobraževalnih modulov s študijskimi programi na UM ter 

pridobili informacije o najprimernejšem času izvedbe modulov. 

Ob upoštevanju rezultatov smo v sodelovanju s profesorji pripravili programe informacijskega 

opismenjevanja, povezane s konkretnimi predmeti. V izvedbo smo vključili tudi fakultete na oddaljenih 

lokacijah ter študente s specifičnimi potrebami. 

 

 
Slika 15: Obisk študentov Edukacijskih ved PEF UM v okviru modulov IO UKM 

 

 

Uvajalni teden za bruce UM 

 

Uvajalni teden za bruce je UKM izvajala v okviru tutorskega programa na UM. Načrtovan je bil skladno 

s študijskim koledarjem, od 24. 9. do 28. 9. 2013. Namen uvajalnega tedna je bil seznaniti bodoče 

študente z različnimi vsebinami, povezanimi s študijem in spoznavanjem novega okolja. Program 

aktivnosti, s katerimi se je v uvajalni teden za bruce vključila UKM, je zajemal naslednje sklope 

dogodkov: 

 Osvoji prostor knjižnice, 

 Knjižničar - tutor po meri, 

 Predstavitev UKM tujim študentom: »Library service for international students 2013«, 

 Študentje s posebnimi potrebami – priložnost za študij v knjižnici (predstavitev kotička za 

uporabnike s posebnimi potrebami). 

 

Obisk v UKM ni bil množičen. Predvidevamo, da bruci pred pričetkom študija še niso dovolj motivirani 

za pridobivanje dodatnih kompetenc. 

 

Študentski oktober 2013 

 

Program Študentski oktober v UKM je obsegal pet temeljnih sklopov, v okviru katerih je knjižnico 

obiskalo 980 udeležencev. Dogajanje smo popestrili s projekcijo filma Zaklonišče kot zaključkom 

Filmike, predstavitvijo kotička za slepe in slabovidne ter z medgeneracijskim druženjem v okviru 
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segmenta Menjave vlog, kjer so se zaposlenim za pultom UKM in na svojih preteklih delovnih mestih 

pridružili upokojeni sodelavci. Tako je zadnje tri segmente ŠO v UKM obiskalo cca 50 udeležencev. 

 

V povezavi s študentsko organizacijo KMŠ smo pod arkadami UKM izpeljali tudi sejem rabljenih 

učbenikov. 

 

 
Slika 16: Aktualna tema prof. dr. Boruta Holcmana o plagiatih v akademskem okolju je povsem napolnila 

Glazerjevo dvorano 

 

 

Vabljena predavanja, delavnice za dijake 

 

UKM se glede izobraževalnih potreb prilagaja okolju, tako pri pripravi vsebin kot tudi pri njihovi izvedbi. 

V letu 2013 je organizirala: 

 delavnice Kje in kaj na spletni strani Statističnega urada RS za 120 dijakov Srednje šole za gostinstvo 

in turizem Maribor, 

 vabljena predavanja v sodelovanju s predstavniki ARNES-a o varni rabi interneta Od mene je 

odvisno vse! Predavanja smo organizirali za 412 dijakov mariborskih srednjih šol in gimnazij. 

 

Rastem s knjigo 2013 za srednješolce 

 

Projekt je potekal v času od 3. 9. 2013 do 30. 6. 201415. V navedenem času je UKM obiskalo 875 dijakov 

v 37 skupinah, z enainosemdesetimi spremljevalci. Za izvedbo projekta smo porabili 131 ur (91 ur za 

izvedbo in 40 ur za priprave – program + predstavitve v preziju).  

 

Učinek programa smo preverili s kratko anketo. Večini anketiranih dijakov je bil obisk knjižnice zanimiv, 

pravila knjižnice so jim bila jasno predstavljena, izvedeli so veliko novih informacij, menijo, da jim bodo 

informacije koristile pri delu v šoli, vsem pa se zdi delo v knjižnici pomembno. Na vprašanje »Kaj vam 

je bilo v knjižnici najbolj zanimivo in kaj koristno?«, odgovarjajo: pobeg v svet domišljije, iskanje in 

vrednotenje informacij, ogled posebnih zbirk, Stenčas knjigoveznice, predstavitev virov v elektronski 

                                            
15 Projekt se izvaja v šolskem letu 2013/2014. Statistiko obiska smo upoštevali v poročilu UKM za leto 2013, saj so vse skupine, 

razen ene, obiskale UKM v septembru 2013. 
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obliki ter predstavitev v preziju. Glede na navedene odgovore dijakov smatramo, da UKM mora 

sodelovati v podobnih projektih, saj z njimi vpliva na dvig informacijske pismenosti bodočih študentov, 

doprinese k njihovemu uspehu na trgu dela ter prispeva k vseživljenjskemu izobraževanju.  

Spodbudna je tudi informacija o številu vpisanih dijakov, ki iz leta v leto narašča.  

 

 
Slika 17: Rastem s knjigo v preziju – vključevanje sodobnih predstavitev v izobraževalni proces 

 

 

2.5.2 Izposojevalna služba  

 

Dejavnost  

Izposojevalna služba je izvajala svojo redno dejavnost: izposojo, podaljševanje, sprejemanje vračil in 

rezervacij, obdelavo elektronskih naročil in rezervacij, vpisovanje novih članov, opominjanje članov, ki 

so zamujali z rokom vrnitve gradiva, zaračunavanje nekaterih storitev in vodenje blagajne v izposoji, 

individualno izobraževanje uporabnikov, pomoč uporabnikom pri uporabi elektronskih virov, 

posredovanje splošnih informacij in usmerjanje uporabnikov pri uporabi knjižničnih storitev (pisna 

obvestila v knjižnici, informacijske table, domača stran UKM in FB), sodelovanje v vzajemnem 

referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja, sodelovanje pri pripravi promocijskega materiala za uporabo 

knjižničnih storitev ter napisov za police, skrb za urejenost gradiva v skladišču in v prostem pristopu, 

iskanje gradiva v prostem pristopu za redakcijo in popravila, sodelovanje pri redakciji gradiva v prostem 

pristopu, načrtovanje in evalvacija dela. 

 

Ostale aktivnosti v letu 2013: 

 izdelava testne aplikacije za naročanje gradiva iz skladišča (skupaj z Informacijsko službo) in 

testiranje aplikacije; 

 uskladitev postopkov odpisovanja knjižničnega gradiva in uvedba postopkov pozivanja 

uporabnikov za nadomeščanje izgubljenega gradiva v okviru uvedbe postopkov izterjav 

knjižničnega gradiva (pozvanih 1.300 članov); 

 vzpostavitev postopka izterjav knjižničnega gradiva preko zunanjega izvajalca in uvedba 

permanentne izterjave knjižničnega gradiva – 213 terjanih članov s 540-imi enotami gradiva – 116 

članov vrnilo 242 enot gradiva oz. povrnilo odškodnino za 18 izgubljenih enot gradiva; 
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 izvedba redakcije in inkorporacije gradiva učne zbirke v prosti pristop (pregledanih 56.574 izvodov 

oz. 14.850 naslovov, odpisanih 10.536 izvodov, menjava nalepk na knjižničnem gradivu) in izdelava 

načrta prestavitve gradiva in izvedba prestavitve gradiva v prostem pristopu (cca. 5.500 t.m. 

gradiva), prilagoditev in izdelava novih napisov za označitev knjižničnih polic; 

 prodaja odpisanih knjig v Avli UKM – testna prodaja odpisanih knjig v Avli UKM, ki je bila uvedena 

zaradi dobrega odziva prodaje odpisanih knjig v okviru Študentskega oktobra 2012 oz. Tržnice pod 

arkadami, se je v mesecu februarju 2013 uvedla kot permanentna dejavnost UKM – v letu 2013 je 

bilo prodanih cca. 3.200 odpisanih knjig; 

 čitalnica ČUK – uvedba nove storitve – odprta s 1. marcem 2013 – kot prostor za študij in prireditve, 

sprva na voljo 44 čitalniških delovnih mest ter 8 mest za počitek, kontroliran vstop za študente UM 

in člane UKM (s študentsko in knjižnično izkaznico), mesečni obisk cca. 1.000 -1.400 (v izpitnem 

obdobju) obiskovalcev, spremljanje pobud obiskovalcev (zamenjava vrat, namestitev dodatnih miz 

in stolov, ureditev prezračevalnega sistema) in realizacija pobud (zamenjava drsnih vrat in 

namestitev dodatnih 12 miz in 22 stolov). 

 

Tabela 58: Člani, ki so se vpisali v letu 2013 (po kategorijah) 

 

 2013 % 2012 % 
Indeks 

13/12 

Študenti-redni 1.152 51,6 1.128 48 102 

Študenti-podiplomski 37 1,7 48 2 77 

Študenti-izredni 80 3,6 116 5 69 

Študenti skupaj 1.269 56,9 1.292 55 98 

Zaposleni na univerzi 9 0,4 23 1 39 

Študenti in zaposleni na 

 univerzi skupaj 
1.278 57,3 1.315 56 97 

Srednješolci 389 17,4 381 16 102 

Zaposleni 327 14,7 410 17 80 

Nezaposleni 176 7,9 164 7 107 

Upokojenci 48 2,2 59 3 81 

Častni člani   - -  

Tuji državljani 12 0,5 17 1 71 

Pravne institucije 1  - -  

SKUPAJ 2.231 100,0 2.346 100 95 

 

V letu 2013 je bil pri številu novovpisanih članov, nasprotno kot pri številu aktivnih članov, zaznan rahel 

upad (5 %). Kljub splošnemu upadu se je povečal vpis pri kategorijah rednih študentov, srednješolcev 

in nezaposlenih, kar je ponovno posledica splošnih družbeno-socialnih sprememb. Povečano število 

vpisa pa je v manjši meri še vedno tudi posledica brisanja neaktivnih članov, ki smo ga izvedli maja 

2011, ko smo v skladu z zakonodajo izbrisali člane, ki več kot eno leto niso bili aktivni. Nekateri od teh 

so se v letih 2012 in 2013 ponovno vpisali. 

Tabela 59: Obisk uporabnikov 
 

 2013 2012 Indeks 13/12 
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Izposoja 164.112 161.498 102 

Časopisna čitalnica 50.584 50.019 101 

Čitalnica 46.127 46.823 99 

SKUPAJ 260.823 258.340 101 
 

 

Obisk uporabnikov UKM je v letu 2013 ponovno nekoliko porasel, tokrat predvsem na račun 

povečanega obiska UKM zaradi izposoje knjižničnega gradiva. Obisk obeh čitalnic (Časopisne čitalnice 

v II. nadstropju in Velike čitalnice v III. nadstropju) je narasel bistveno manj oz. je celo upadel glede na 

preteklo leto, kar je posledica ukinitve podaljšanega odpiralnega časa UKM s 1. 3. 2013, ko je bila v 

pritličju stavbe UKM odprta čitalnica Univerzitetne knjižnice Maribor – ČUK.  

 
Slika 18: Gneča pred izposojevalnim pultom je največja v oktobru 

 

 

 
 

Slika 19: Statistika uporabe čitalnice ČUK od odprtja do konca leta 

Čitalnica ČUK je z odpiralnim časom med 12. in 24. uro med tednom ter med 12. in 18. uro ob sobotah 

in s 66-imi študijskimi mesti ter osmimi mesti za počitek pomenila obogatitev ponudbe UKM v letu 

2013, ki so jo uporabniki takoj osvojili, saj je bilo skupno zabeleženih kar 16.451 vstopov. Skupen obisk 
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UKM zaradi izposoje in obiska čitalnic je v letu 2013 tako znašal 277.274, kar je 7 % več kot leta 2012 

(leta 2012 je bil obisk večji za 4 % kot leta 2011). 

 

Tabela 60: Izposoja knjižničnega gradiva v letu 2013 

 

 

Izposoja 

2013  

2012 

Indeks 

13/12 Načrtovano Realizirano 

Izposoja na dom 250.000 277.021 285.971 97 

Čitalniška izposoja 90.000 82.662 86.898 95 

SKUPAJ 340.000 359.683 372.869 96 
 

 

Skupno število izposojenega gradiva v letu 2013 je sicer preseglo načrtovano število, vendar pa je glede 

na leto 2012 upadlo za 4%. Ocenjujemo, da je upad števila izposojenega gradiva posledica manjšega 

prirasta oz. celo upada prirasta knjižničnega gradiva v preteklih letih (manjši nakup dvojničnih izvodov), 

ki pa je bil delno ublažen z izjemno izposojo knjižničnega gradiva s statusom za čitalnico. 

 

V letu 2013 se je večletni trend naraščanja skupnega števila transakcij prek spletnega kataloga obrnil v 

nasprotno smer. Število vseh transakcij je upadlo v povprečju za 5 %, razen rezervacij knjižničnega 

gradiva, ki so porasle za 2 %. Kljub velikemu številu elektronskih storitev je treba poudariti, da pri tem 

ostajajo pomembni tudi fizična prisotnost knjižničarjev, urejeno in prijetno knjižnično okolje, prijazen 

stik zaposlenih z uporabniki ter izmenjava mnenj in informacij med vsemi soudeleženimi v knjižničnem 

dogajanju, kar potrjuje tudi porast splošnih informacij pri informacijskem pultu. 

 

2.5.3 Služba za medknjižnično izposojo  

 

D e j a v n o s t  

Pridobivanje gradiva iz drugih slovenskih in tujih knjižnic ter pošiljanje gradiva iz UKM v druge slovenske 

in tuje knjižnice, vodenje evidenc za nemoteno poslovanje medknjižnične izposoje, skrb za ažurno 

finančno poslovanje (redno dostavljanje dobavnic za izposojeno gradivo iz UKM ter pridobljeno gradivo 

iz drugih knjižnic v računovodstvo, vpisovanje in preverjanje prispelih računov za gradivo iz drugih 

slovenskih in tujih knjižnic), izdelava poslovnih poročil in delovnih načrtov, sodelovanje z drugimi 

enotami oz. službami knjižnice pri različnih akcijah in projektih. 

 

V letu 2013 je bil izveden študijski obisk in seznanitev z dejavnostjo v CTK in CMK zaradi priprav za 

uvedbo nove storitve posredovanja oz. neposrednega nakupa gradiva pri založniku (člankov, ki jih ni 

moč dobiti z medknjižnično izposojo). 

 

Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja medknjižnične izposoje je v času odsotnosti zaposlene delo 

opravljal knjižničar izposojevalec iz Izposojevalne službe, pri iskanju zahtevnejših informacij v e-virih in 

na spletu pa je občasno pomagal bibliotekar informator. 

 

Tabela 61: Medknjižnična izposoja v letu 2013 
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Opravilo 

Iz drugih 

knjižnic 

(pasiva) 

V druge 

knjižnice 

(aktiva) 

Skupaj 2013 Skupaj 

2012 

Indeks 

13/12 

načrt. realiz. načrt. realiz. načrt. realiz. 

Obdelava naročilnic 800 707 1.250 1.475 2.200 2.050 2.117 97 

Posredovano gradivo 750 619 1.200 1.449 2.100 1.950 1.996 98 

 

 

Splošni trend upadanja storitev klasične medknjižnične izposoje se je v letu 2013 odrazil tudi v UKM, 

vendar samo pri posredovanju gradiva iz drugih knjižnic (pasiva), in sicer za 3 % glede na leto poprej. 

Pri posredovanju gradiva UKM drugim knjižnicam (aktiva) pa beležimo celo 7 % porast. Statistično 

zbrani podatki so odraz več dejavnikov, eden najpomembnejših pa je dejstvo, da je vedno več gradiva 

na voljo v e-obliki in prosto dostopnega, kar postavlja pred UKM nove izzive pri posredovanju gradiv v 

bodoče. 

 

2.6 TAJNIŠTVO UKM –  Z UPRAVNO-TEHNIČNIMI SLUŽBAMI  
 

2.6.1 Vodstvo tajništva  

 

Opravljene naloge –  realizacija v letu 2013  
Priprava pogodb, izvedba javnega razpisa za nabavo knjižnega in neknjižnega gradiva, izvedba javnih 

razpisov za računalniško opremo, sestava kadrovskih podatkov za statistično poročilo Cezar za leto 

2012, izdelava rebalansa kadrovskega načrta za leto 2013, mesečna priprava kadrovskih podatkov za 

obračun plač za zaposlene in javne delavce, izdelava poročila o izvedenih javnih naročilih za leto 2012, 

vzdrževanje kadrovske baze RIS 4i, sodelovanje pri izdelavi kadrovskega načrta in programa dela za leto 

2013, mesečno izdajanje sklepov za povečan obseg dela, izredne plačane odsotnosti z dela, vodenje 

kadrovskih oziroma personalnih map, pisanje potnih nalogov in vodenje evidence o službenih poteh v 

UKM, priprava različnih statističnih podatkov za potrebe uprave UKM, priprava dokumentacije za 

izvedbo rednih napredovanj v letu 2014, vzdrževanje kadrovske baze KIS, vodenje evidence javnih 

naročil malih vrednosti, prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 

zavarovanju. 
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2.6.2 Finančno-računovodska služ ba 

 

Opravljene naloge –  realizacija v letu 2013  

Poleg utečenih nalog naj izpostavimo naslednje: sestava finančnega načrta in rebalansa UKM za leto 

2013, sodelovanje pri pripravi programa dela UKM za leto 2013, letni obračun DDV, izdelava 

računovodskega poročila za leto 2012, sodelovanje z inventurno komisijo pri pripravi predloga za odpis 

osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2012 ter pri vzpostavitvi - dopolnitvi registra osnovnih 

sredstev, priprava in oddaja podatkov o dohodnini za leto 2012, izdelava premoženjske bilance, sestava 

računovodskih podatkov za statistično poročilo Cezar ter za poročilo BIX, izdelava kvartalnih poročil ter 

poročila o uspešnosti poslovanja z oceno do konca leta 2013, spremljanje načrta varčevalnih ukrepov 

v letu 2012 in 2013, usklajevanje finančnega načrta UKM s financerjem MOM, sestava poročil o nabavi 

literature, priprava predloga za presistemizacijo delovnega mesta računovodja z utemeljitvijo in 

ovrednotenjem finančnega učinka, obračun, izplačilo regresa za zaposlene in javne delavce za leto 

2013. Dodatno je bila izračunana vrednost poračuna regresa in zamudnih obresti za leto 2012, 

pripravljeni zahtevki za financerje. 

 

2.6.3 Tehnična služba  

 

Opravljene naloge –  realizacija v letu 20 13 

 

V letu 2013 izpostavimo naslednje naloge: zaključek vseh del za ureditev čitalnice ČUK, pomoč pri selitvi 

gradiva in opreme v okviru inkorporacije učne zbirke, sodelovanje pri javnem naročanju skladiščne 

opreme (pridobivanje predračunov, analiza ponudb), zaključek inventure za leto 2012 in sodelovanje 

pri letni inventuri za leto 2013. 

 

2.6.4 Knjigoveznica  

 

D e j a v n o s t   

Popravilo in vezava učnega gradiva, raritet, serijskih publikacij, izdelava varovalnih škatel po meri 

gradiva, map, pisem, ovojnic in zaščita (ovijanje) gradiva, izdelava zlatih napisov na vezano gradivo, 

nabava knjigoveškega materiala in naročanje servisnih storitev za naprave v knjigoveznici, tehnična 

pomoč pri pripravi, postavitvi in pospravljanju razstav v UKM in izven, izdelava zgibank za razstave. 
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Tabela 62: Knjigoveška opravila v letu 2013 

 

 
 
Opravila 

2013 
2012 

Indeks 
13/12 načrtovano realizirano 

Priprava, popravila in vezava učnega gradiva16 2.200 3.089 2.044 151 
Priprava in vezave knjig17 100 197 159 124 
Priprava, popravila in vezave serijskih 
publikacij18 

250 89 194 46 

Termo in žična vezava 220 148 814 18 

Zaščita (ovijanje) gradiva19 800 146 903 2 
Popravilo in vezave raritet in stare periodike20 60 152 70 361 
Izdelava arhivskih varovalnih škatel, map, 
pisem, ovojnic… 

1.000 3.809 2.186 174 

Prirez pasic za arhivsko gradivo21 10.000 7.139 7.200 99 
Napisi na vezano gradivo22 250 35 170 21 

Razstave: število priprav, postavitev in 
pospravljanj 

30 21 40 53 

 

 

Knjigoveznica s svojo dejavnostjo sodeluje tudi v sistemu izobraževanja UKM za študente, dijake in 

ostale uporabnike knjižnice. Tako smo v letu 2013 sprejeli 30 skupin, kar je znašalo 19 ur. Ob 

predstavitvah oz. izobraževanjih za uporabnike se tudi zaposleni redno udeležujemo izobraževanj, 

tečajev in seminarjev; v letu 2013 je bilo le-teh za dobrih 20 ur. 

 

 

  

                                            
16 Prenos iz leta 2013 v leto 2014 popravljenega, vendar nedokončanega knjižnega gradiva. 
17 Vezava inventarnih knjig, nadomeščanje gradiva. 
18 V sodelovanju s Službo za obdelavo periodičnih publikacij (rednost dotoka, frekvenca izposoje) možnost povečanja števila 

vezanih naslovov. Tudi zaradi spremenjenega načina arhiviranja knjižnega gradiva posledično manj vezanega gradiva. Zaradi 

objektivnih okoliščin (daljše bolniške odsotnosti vodje knjigoveznice – 249 dni) je prišlo do nujne reorganizacije dela v oddelku 

in s tem tudi do zmanjšanega števila vezanih serijskih publikacij.  
19 Selektivno odločanje o zaščiti gradiva (zaradi finančnega stanja opuščanje ovijanja gradiva). 
20 V sodelovanju z Enoto za domoznanstvo. 
21 Uvedba novega opravila zaradi spremenjenega načina arhiviranja knjižnega gradiva. 
22 Število napisov odvisno od vezanega gradiva ter prostora za napis na gradivu. 
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3 POVEZAVE Z DRUGIMI KNJIŽNICAM I IN USTANOVAMI 
 

3.1 KNJIŽNIČNI INFORMACIJSKI SISTEM UNIVERZE V MARIBORU  
 

3.1.1 Komisi ja za knj ižnični  s istem univerze v Mariboru  

Za poenoten in enakopraven strokovni razvoj skrbi komisija za knjižnični sistem. Vodi jo ravnateljica 

UKM, njeni člani pa so predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, in ena petina študentov, ki jih 

imenuje študentski svet univerze. Komisija obravnava in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja 

informacijske in knjižnične podpore pedagoškemu, raziskovalnemu in umetniškemu procesu na UM. 
 

Komisija za knjižnični sistem Univerze v Mariboru se je v letu 2013 sestala štirikrat. O problematiki 

knjižničnega sistema je dvakrat sklepala korespondenčno. Na sejah so obravnavali naslednje teme: 

 načrt dela Komisije za knjižnični sistem v letu 2013 in študijskem letu 2013/2014; 

 skupne naloge knjižničnega sistema UM v študijskem letu 2013/2014; 

 nabavno politiko UKM (nabava elektronskih virov za leto 2014); 

 odprt dostop do znanstvenih informacij (Berlinska deklaracija); 

 projekt »Pilotna vzpostavitev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa do zaključnih del študija 

in objav raziskovalcev«; 

 založniško dejavnost na UM; 

 kakovost knjižnic skozi prizmo samoevalvacije; 

 sodelovanje na področju knjižničnih storitev s Fakulteto za energetiko; 

 dogovor o vzdrževanju in nujnih nadgradnjah DKUM; 

 uvedbo večnamenske izkaznice; 

 predloge sprememb zakonodaje na področju knjižničarstva; 

 110 let Univerzitetne knjižnice Maribor; 

 cenik knjižničnih storitev KISUM za študijsko leto 2013/2014; 

 druge poglavitne dosežke UKM v letu 2013. 
 

3.1.2 Knjižnična mreža Univerze v Mariboru  
 

Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) s e s t a v l j a j o  U n i v e r z i t e t n a  

k n j i ž n i c a  M a r i b o r  t e r  1 1  f a k u l t e t n i h  k n j i ž n i c : knjižnica Tehniških fakultet (knjižnica 

Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za 

kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za strojništvo), knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete, 

Miklošičeva knjižnica ― FPNM (knjižnica Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za 

naravoslovje in matematiko), knjižnica Fakultete za organizacijske vede, knjižnica Pravne fakultete, 

knjižnica Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, knjižnica Medicinske fakultete, knjižnica 

Fakultete za logistiko, knjižnica Fakultete za varnostne vede, knjižnica Fakultete za zdravstvene vede in 

knjižnica Fakultete za energetiko. 
 

Knjižnica Fakultete za turizem ima v letu 2013 sklenjeno pogodbo s Splošno knjižnico Brežice. 

Knjižnice delujejo kot enoten sistem, čeprav so knjižnice članic upravno-organizacijske enote fakultet. 

Povezovanje UKM in knjižnic članic poteka preko strokovnih referentov, informacijsko preko 
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oddaljenega dostopa do informacij, pedagoško z enotnim načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja 

uporabnikov, bibliografsko z enotnim vodenjem in urejanjem bibliografije univerzitetnih profesorjev in 

raziskovalcev ter arhivsko z enotno skrbjo za varnost in zaščito gradiva. Povezovanje osrednje 

Univerzitetne knjižnice Maribor s fakultetnimi knjižnicami poteka pri izboru in nabavi gradiva, 

informacijski dejavnosti, izdelavi bibliografije profesorjev in raziskovalcev, enotnem računalniškem 

sistemu, s skupno bazo podatkov o uporabnikih, z enotno izkaznico, ki velja v vseh knjižnicah sistema, 

z enotnimi standardi in podobnim programom izobraževanja uporabnikov. S tem se knjižnični 

informacijski sistem Univerze v Mariboru približuje sodobnemu modelu, v katerem so vse knjižnice na 

univerzi funkcijsko povezane. 
 

3.2 OBISKI V KNJIŽNICI  
 

V letu 2013 smo v UKM sprejeli več gostov. Nekateri so se pri nas zadržali le nekaj ur, nekateri pa so 

ostali dlje. Obiskali so nas: 

 akademik dr. Jože Trontelj (13. 3., obisk in predavanje v okviru srečanja Kluba prijateljev UKM), 

 akademik dr. France Bernik (16. 4, obisk in predstavitev knjige v UKM), 

 knjižničarji iz Slovaške, udeleženci Staff Exchange Week na UM (24. 4., 3 osebe, predstavitev 

knjižnice), 

 dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef Stefan (27. 5., obisk in predavanje ob 110. obletnici 

UKM), 

 ekonomist dr. Peter Kraljič (28. 5., obisk in predavanje ob 110. obletnici UKM), 

 eksperti zunanje institucionalne evalvacije na UM (28. 5., 6 oseb, vsebinski evalvacijski obisk), 

 Sigrid Reinitzer, upokojena direktorica graške univerzitetne knjižnice in Cristoph Binder, direktor 

Deželne knjižnice v Gradcu (28. 5., udeležba na osrednjem dogodku ob 110. obletnici UKM), 

 drr. Nataša Golob, poznavalka srednjeveških rokopisov (31. 5., obisk in predavanje ob 110. 

obletnici UKM), 

 skupina bibliotekarjev iz Češke, članov češkega bibliotekarskega združenja (5. 6., ca 40 oseb, 

študijska ekskurzija po slovenskih knjižnicah), 

 Verena Mattes, bibliotekarka iz univerzitetne knjižnice Bayreuth (16. 9.-20. 9, izmenjava 

bibliotekarjev med univerzitetnima knjižnicama), 

 minister za kulturo RS dr. Uroš Grilc (19. 9., obisk in seznanitev s perečo problematiko v UKM). 

 
Slika 20: Večja skupina kolegov, približno 40 oseb, se je v naši knjižnici ustavila v sklopu študijske ekskurzije 

čeških bibliotekarjev po slovenskih knjižnicah 
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3.3 MEDNARODNO SODELOVANJE  
 

V letu 2013 je prišla pobuda Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstriji za ustanovitev Slovenske 

čitalnice s sedežem v prostorih Štajerske deželne knjižnice v Gradcu. 
 

Slovenska čitalnica je mišljena kot slovenski kulturni center, zato je njeno odprtje eden pomembnejših 

kulturnih projektov v zadnjih letih v Avstriji. V njegovo izvedbo se je s svojimi izkušnjami kot gostiteljica 

Avstrijske čitalnice z dvajsetletno tradicijo aktivno vključila tudi UKM. Ob otvoritvi je Veleposlaništvo 

RS prispevalo 675 enot gradiva, okoli 1.300 enot knjižničnega gradiva pa je pridobila UKM (darovi 

številnih slovenskih založb). Vse gradivo je bilo obdelano v UKM in poslano v Gradec.  
 

V organizaciji UKM in Inštituta za slavistiko Univerze v Gradcu so bile organizirane dobro obiskane 

literarne prireditve pod naslovom Literati  v  zbirki  s lovenske čita lnice 2013  ter številna 

jezikoslovna predavanja – vse s sredstvi, ki jih je prispevala Pavlova hiša. 

 

 

 
Sliki 21, 22: Da je bila otvoritev Slovenske čitalnice pomembna tako za Slovenijo kot tudi za Avstrijo, priča 

udeležba visokih predstavnikov z obeh strani na otvoritvi 
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4 RAZSTAVNA IN PRIREDITVENA DEJAVNOST KNJIŽNICE  
 

4.1 RAZSTAVE V KNJIŽNICI  
 

Knjižno razstavišče 

 

1. PREŠEREN IN MALEŠ: upodobitve Prešerna iz Maleševe zbirke 

Trajanje: 6. 2.‒16. 3. 

Kustosinja: Breda Ilich Klančnik 

 

2. 150 LET »TRETJE«: dokumentarna razstava  ob 150-letnici III. gimnazije Maribor 

Trajanje: 19. 3. ‒14. 4. 

Avtorji: III. gimnazija Maribor, UKM, PAM 

 

3. ČASI POMANJKANJA: socialna lirika Vinka Möderndorferja 

Trajanje: 19. 4.‒22. 5 

Avtorja: Borut Gombač,(dr. Jerneja Ferlež, Matjaž Wenzel, Borut Wenzel) 

 

 
Slika 23: Pesem Časi V. Möderndorferja govori sama zase 

 

 

4. MINERALI IN FOSILI POHORJA: razstava mineralov in fosilov 

Trajanje: 22.5.‒15. 6. 

Avtorji: Društvo prijateljev mineralov in fosilov 

 

5. VIZIJA POHORJE 2030: razstava o razvojnem projektu 

Trajanje 22. 5.‒15. 6.  
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Avtorji: Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor in Skupina za Pohorje 

 

6. ŽIVLJENJE MOSTU: poletna domoznanska razstava 

Trajanje: 28. 6. ‒30. 9. 

Avtorji: sodelavci Enote za domoznanstvo dr. Vlasta Stavbar, Nina Lončar, Gabrijela Kolbič, 

Patricija Remšak, Dejan Kac, mag. Karmen Salmič Kovačič in Brigita Ačko ter Miljana Jernejšek 

 

7. UČBENIKI NARAVOSLOVJA V 110 LETIH UKM 

Trajanje: 3. 10.‒2. 11. 

Avtorice: Dajana Kristan Plošnik, Boža Janžekovič, Renata Močnik 

8. RAZSTAVA OB 80. OBLETNICI USTANOVITVE FILATELISTIČNEGA KLUBA V MARIBORU 

Trajanje: 6.‒30. 11. 

Avtorji: Filatelistično društvo Maribor 

 

9. KATEDRA 1961‒1994: svobodno medijsko ozemlje 

Trajanje: 12. 12. 1913‒1. 2. 2014 

Avtorja: dr. Jerneja Ferlež, Borut Gombač 

 

Likovno razstavišče 

 

1. SONETNI VENEC: izvirne grafike Mihe Maleša 

Trajanje: 6. 2.‒16. 4. 

Kustosinja: Breda Ilich Klančnik 

 

2. ČASI POMANJKANJA: dokumenti o lakoti, stanovanjski stiski in brezposelnosti 

Trajanje: 19. 4.‒22. 5. 

Avtorji: dr. Jerneja Ferlež, Borut Gombač, Matjaž Wenzel, Borut Wenzel 
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Sliki 24, 25: K letošnjim družbeno-angažiranim slovenskim dnevom knjige v Mariboru se je izvrstno podala 

razstava Časi pomanjkanja, ki nam je lakoto, stanovanjsko stisko, brezposelnost in revščino nasploh predstavila 

skozi tri zgodovinsko ločena obdobja. Dr. Maja Godina Golija je v predavanju ob razstavi predstavila razmere na 

začetku 20. stol, dr. Vesna Vuk Godina in dr. Andrej Naterer pa sta osvetlila probleme današnjega časa 

 

 

3. MARIBORSKI OKTET: 40 LET: jubilejna razstava 

Trajanje: 23. 5.‒20. 6. 

Avtorica: Patricija Remšak 

 

4. MOST STOLETNIK: likovne upodobitve 

Trajanje: 28. 6.‒30. 9. 

Kustosinja: Breda Ilich Klančnik 

 

 
Slika 26: Stari most - eden izmed pogosteje upodabljanih mariborskih motivov na razstavi Most stoletnik v 

barvah časa, ki prikazuje most v najrazličnejših likovnih upodobitvah in tehnikah 
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5. PROFESORJI IN DIJAKI: razstava likovnih del eminentnih nekdanjih profesorjev III. gimnazije 

Trajanje: 11. 10.‒16. 11. 

Kustosa: Samo Pajek, Mario Berdič 

 

6. NARCIS KANTARDŽIĆ: slikarska razstava 

Trajanje: 6. 12. 2013‒31. 1. 2014 

Kustos: Mario Berdič 

 

Avla 

 

1. LJUDJE DHARAVIJA: fotografska razstava 

Trajanje: 10. 1.‒2. 2. 2013 

Avtor: Matej Lančič 

 

2. PERU – NAJBOLJ PISANA DEŽELA POD SONCEM: fotografska razstava 

Tranjanje: 12. ‒23. 2. 

Avtor: Mateja Mazgan 

 

3. YOUNGLE NA MOBILNOSTI: fotografska razstava 

Trajanje 25. 2. ‒8. 3. 

Avtorji: udeleženci natečaja ESN Maribor 

 

4. V MENI JE OGENJ: razstava ob 100. obletnici rojstva Mile Kačič 

Trajanje: 11. 3.‒20. 4. 

Avtorja: Marijan Rupert, Samo Kristan (NUK) 

 

5. NEDOTAKLJIVI: fotografska razstava 

Trajanje: 22. 4.‒22. 5. 

Avtor: Rene Gomolj, Zavod 13 

 
Slika 27: Realistične in hkrati optimistične fotografije razstave Nedotakljivi spomnijo na resnične vrednote 

življenja 



67 
 

6. PREOBRAZBE UKM 1903‒2013: pregledna razstava ob obletnici knjižnice 

Trajanje: 27. 5.‒31. 8. 

Avtorica: Gabrijela Kolbič 

 

7. HRVAŠKA – 28. ČLANICA EVROPSKE UNIJE: razstava ob pridružitvi Hrvaške EU 

Trajanje: 2.‒14. 9. 

Avtorji: Informacijska točka Europe Direct Maribor 

 

8. STO LET V DOBRO DEDIŠČINE: pregled konservatorske dejavnosti v SV Sloveniji v zadnjih 100 letih 

Trajanje: 24. 9.‒7. 10. 

Avtorji: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor 

 

9. MLADINSKA IZMENJAVA V LIEGEU: fotografska razstava članov Društva študentov invalidov 

Trajanje: 11. 10.‒2. 11. 

Avtorji: člani Društva študentov invalidov Slovenije 

 

10. ČRNO BELI SVET: fotografska razstava 

Trajanje: 4.‒30. 11. 

Avtorji: člani Fotografskega društva TOTIFOTO 

 

11. JANKO RAVNIK (1891‒1982): spominska fotografska razstava 

Trajanje: 4. 12. 2013‒4. 1. 2014 

Avtor: Janko Ravnik, organizatorji: Triglavski narodni park, UKM 

 

Arkade 

 

110 ANEKDOT: izbor anekdot o knjižnici 

Trajanje: od 27. maja naprej 

Avtorja: Borut Gombač, dr. Jerneja Ferlež 

 
Slika 28: Ob 110. obletnici knjižnice je UKM povabila svoje zaposlene in uporabnike, naj zapišejo s knjižnico 

povezane anekdote. Nekaj prispelih smo razstavili pod arkadami 
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4.2 PRIREDITVE V UKM (v organizacij i  ali  soorganizacij i  UKM )  
 

Januar 

10. 1. odprtje razstave LJUDJE DHARAVIJA 

14. 1. MARIO R. LACKNER: ASTA IM WINTERWALD - multimedialno literarno branje avtorja romana  

17. 1. ZALOŽBA OBZORJA IN MARIBOR – pogovor ob razstavi ilustracij iz knjig Založbe Obzorja, 

moderatorka dr. Marjeta Ciglenečki, sogovorniki mag. Franci Pivec, Andrej Brvar in Marjan Kramberger 

(Likovno razstavišče) 

24. 1. VSAKO LETO ENO IME, NEZNANI SLOVENSKI PRAVIČNIKI IZ PREKMURJA IN PRIMORSKE, 

znanstveno srečanje v sklopu prireditev ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta 

31. 1. HITIM ZGUBLJEN SKOZ' MESTO – predvajanje tv feljtona o zgodovini Maribora on zaprtju razstave 

Herman Potočnik Noordung 

 

Februar 

6. 2. Odprtje dveh razstav PREŠEREN IN MALEŠ  

8. 2. KURENTOVA SVATBA – javno predvajanje posnetka otvoritvene predstave ptujskega EPK 

 

Marec 

4. 3. Odprtje nove večnamenske ČITALNICE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE ČUK (ČUK) 

13. 3. ETIČNE VREDNOTE V ČASU VELIKIH SPREMEMB – predavanje predsednika SAZU dr. Jožeta 

Trontlja in pogovor o etiki v akademskem okolju, moderatorka dr. Mateja Pevec Rozman, sogovorniki 

dr. Šime Ivanjko, dr. Friderik Klampfer in dr. Jože Trontelj 

18. 3. DUHOVNOST MATERIALNE ODSOTNOSTI – predstavitev knjige avtorjev dr. Jureta Mikuža in 

akademskega slikarja Ota Rimeleta 

19. 3. Odprtje razstave 150 LET »TRETJE« 

21. 3. POEZIJA POVEZUJE – javno branje pesmi ob mednarodnem dnevu poezije in 120-letnici rojstva 

Janka Glazerja pred rektoratom UM (pred zgradbo rektorata UM) 

 

April 

11. 4. ŽELEZNIŠKA PROGA ŠENTILJ‒ZIDANI MOST – predstavitev knjige 

16. 4. KRONIKA MOJEGA ŽIVLJENJA – predstavitev knjige akademika dr. Franceta Bernika 

19. 4. 16. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V MARIBORU »KO TE NAPIŠE KNJIGA« 2013 – slavnostno odprtje 

23. 4. MARKO JESENŠEK: POGLAVJA IZ ZGODOVINE PREKMURSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA IN SLOVENSKI 

JEZIK V STIKU EVROPSKEGA PODONAVSKEGA IN ALPSKEGA PROSTORA - milijonti izvod UKM – 

predstavitev knjig 

22. 4. DR. MAJA GODINA GOLIJA: O LAKOTI IN POMANJKANJU V MARIBORU MED PRVO SVETOVNO 

VOJNO – predavanje ob razstavi Časi pomanjkanja (Likovno razstavišče) 

22. 4. Odprtje razstave NEDOTAKLJIVI 

23. 4. DR. JERNEJA FERLEŽ: STANOVANJSKA BEDA V MARIBORU MED OBEMA VOJNAMA – predavanje 

ob razstavi Časi pomanjkanja (Likovno razstavišče) 

25. 4. DR. VESNA VUK GODINA IN DR. ANDREJ NATERER: POSTSOCIALISTIČNA KONSTRUKCIJA 

REVŠČINE IN BREZPOSELNOSTI – predavanje ob razstavi Časi pomanjkanja (Likovno razstavišče) 
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Maj 

13. 5. »POETRY SLAM« - literarni dvoboj avstrijskih avtorjev Mieze Medusa in Markusa Köhlerja 

15. 5. DR. MATEJA RATEJ: POGLEDI NA REVŠČINO V TRIDESETIH LETIH 20. STOLETJA – PISMA HINKA 

SMREKARJA MINISTRU ZA SOCIALNO POLITIKO IN NARODNO ZDRAVJE IVANU PUCLJU - – predavanje 

ob razstavi Časi pomanjkanja (Likovno razstavišče) 

16. 5. LITERARNI VEČER Z ANDREO STIFT – avtorsko branje iz knjige kratkih zgodb »Elfriede Jelinek 

spielt Gameboy« 

22. 5. GLUSCHT - predstavitev Antologije sodobne švicarske književnosti 

22. 5. Odprtje razstav MINERALNI FOSILI POHORJA in VIZIJA POHORJE 2030 

23. 5. Odprtje razstave MARIBORSKI OKTET – 40 LET 

27. 5. DR. JADRAN LENARČIČ: ZNANOST IN GOSPODARSTVO – predavanje v sklopu 110. obletnice UKM 

28. 5. OSREDNJI DOGODEK OB 110. OBLETNICI UKM: koncert Zorana Predina, slavnostni nagovori 

ravnateljice UKM, župana MOM in rektorja UM, koncert skupine Ezl Ek 

28. 5. DOMOVANJA KNJIŽNICE – sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto (mesto) 

28. 5. DR. PETER KRALJIČ: IZZIVI IN PRIORITETE SLOVENIJE – predavanje v sklopu 110. obletnice UKM 

31. 5. DDR. NATAŠA GOLOB: PISATELJI, PREPISOVALCI, BRALCI – KAJ POVEDO SREDNJEVEŠKI ROKOPISI 

IZ NAŠIH ZBIRK – predavanje v sklopu 110. obletnice UKM 

31. 5. VITA MAVRIČ IN GOSTI (Milan Dekleva, Jure Ivanušič, Tadej Vesenjak) – glasbeno-poetični večer 

ob 110. obletnici UKM (ČUK) 

 

Junij 

5. 6. VOJNE NA SLOVENSKEM: PRIČEVANJA, SPOMINI, PODOBE – predstavitev zbornika Založbe ZRC 

10. 6. NA KRAJU ZLOČINA – sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto (mesto) 

13. 6. SLOVENSKI JUDJE: ZGODOVINA IN HOLOKAVST II – predstavitev zbornika 

28. 6. Odprtje razstav ŽIVLJENJE MOSTU in MOST STOLETNIK 

 

September 

10. 9. ČASTITLJIVI ZELENCI – sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto (mesto) 

24. 9. Odprtje razstave STO LET V DOBRO DEDIŠČINE 

27. 9. 3. ŠAHOVSKI TURNIR UKM – prireditev v sklopu Noči raziskovalcev (pred izposojo) 

27. 9. GLEJ GA, ASFALT VRTNARJA – predstavitev knjižničnih virov na temo trajnostnega bivanja v 

urbanem okolju (Europark) 

 

Oktober 

3. 10. Odprtje razstave UČBENIKI NARAVOSLOVJA V 110 LETIH UKM 

4. 10. SEJEM RABLJENIH UČBENIKOV v sklopu Študentskega oktobra (arkade pred knjižnico) 

8. 10. ZAMETKI IN NASLEDKI – sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto (mesto) 

7.-11. 10. TRŽNICA POD ARKADAMI v sklopu Študentskega oktobra (arkade pred knjižnico) 

11. 10. Odprtje razstave PROFESORJI IN DIJAKI 

11. 10. Odprtje razstave MLADINSKA IZMENJAVA V LIEGEU 

8. 10. PO MOTIVIH ČEHOVA – gledališka predstava študentov UM (ČUK) 

10. 10. Predstavitev MOBILNE APLIKACIJE mCOBISS v sklopu Študentskega oktobra  

14. 10. UPORABNA DERMATOLOGIJA – predstavitev knjige avtorice dr. Mateje Lisjak 

15. 10. AKADEMSKI PROSTOR IN PLAGIAT - predavanje dr. boruta holcmana v sklopu Študentskega 

oktobra 
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16., 17. 10. SCOPUS, EBRARY – predstavitev informacijskih virov v sklopu Študentskega oktobra (pred 

izposojo; EPF) 

18. 10. ZAKLONIŠČE – premiera kratkega filma iz projekta Filmika (večnamenska dvorana Rotovž) 

21. 10. ODRTI DOSTOP – videokonferenčni pogovor s prof. Petrom Suberjem s Harvardske univerze 

(rektorat UM) 

22. 10. CESTNI OTROCI – predavanje dr. Andreja Natererja v sklopu Študentskega oktobra (Avla) 

22. 10. LITERARNI VEČER Z ORLANDOM URŠIČEM v Slovenski čitalnici v Gradcu (Deželna knjižnica v 

Gradcu) 

23. 10. ZAKLONIŠČE – projekcija kratkega filma v sklopu Študentskega oktobra 

24. 10. PILOTNA VZPOSTAVITEV NACIONALNE INFRASTRUKTURE ODPRTEGA DOSTOPA DO 

ZAKLJUČNIH DEL IN OBJAV RAZISKOVALCEV – predavanje dr. Milana Ojsterška  

24. 10. OFFICE 364 – predstavitev v sklopu Študentskega oktobra  

25. 10. OPEN ACCESS AND PUBLISHING WITH EMERALD – predstavitev ob mednarodnem dnevu 

odprtega dostopa (ČUK) 

29. 10. UPOKOJENCI SPET ZA PULTI UKM v sklopu Študentskega oktobra (za pulti knjižnice) 

29. 10. Literarno branje SPOMINI NA JUGOSLAVIJO (Ivan Ivanji, Dragica Rajčić, Nicol Ljubić) 

 

November 

5. 11. PEDAGOG HENRIK SCHREINER – sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto (mesto) 

6. 11. Odprtje RAZSTAVE OB 80. OBLETNICI USTANOVITVE FILATELISTIČNEGA KLUBA V MARIBORU 

6. 11. V DALJAVO ZAZRTE OČI – predstavitev knjige avtorjev Liljane Jarh in Gregorja Radonjiča 

14. 11. ALICE MUNRO – NOBELOVA NAGRAJENKA ZA KNJIŽEVNOST 2103 – literarno branje in pogovor 

o avtorici 

21. 11. CONNECTION COMPLETE WEB OF KNOWLEDGE – predstavitev zbirke (ČUK) 

22. 11. FILM O MAISTRU – projekcija za dijake ob tekmovanju o Rudolfu Maistru 

26. 11. LITERARNI VEČER Z LIDIJO GAČNIK GOMBAČ IN BORUTOM GOMBAČEM v Slovenski čitalnici v 

Gradcu (Deželna knjižnica v Gradcu) 

28., 29. 11. UNIVERZALNOST LITERATURE IN UNIVERZALIJE V LITERATURI – znanstveni simpozij 

 

December 

3. 12. GENERAL IN PESNIK RUDOLF MAISTER – sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto (mesto) 

4. 12. V KRALJESTVU ZLATOROGA – projekcija celovečerca iz leta 1928 

4. 12. Odprtje razstave JANKO RAVNIK (1891‒1982) 

6. 12. Odprtje razstave NARCIS KANTARDŽIĆ 

10. 12. PETER REZMAN – literarni večer z avtorjem 

11. 12. FRANCESCO ROBBA – predstavitev knjige dr. Mateja Klemenčiča 

12. 12. LITERARNI VEČER S PETRO KOLMANČIČ v Slovenski čitalnici v Gradcu (Deželna knjižnica v 

Gradcu) 
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5 IZDAJATELJSTVO UKM 
 

1. ŽIVLJENJE mostu / besedila Gabrijela Kolbič ... [et al.]. Most stoletnik v barvah časa / [besedilo] 

Breda Ilich Klančnik : 100 let mariborskega Starega mostu, Knjižno in likovno razstavišče UKM, 

28.6.-30.9.2013 : razstavi ob 100. obletnici mariborskega Starega mostu. – Maribor : Univerzitetna 

knjižnica, 2013. – (Razstavni katalogi UKM ; zv. 5) 

 

2. Samoevalvacijsko poročilo UKM za študijsko leto 2011/2012, dostopno na:  

http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=630&langid=1060 

Avtorici: mag. Dunja Legat, Sandra Kurnik Zupanič 

 

3. Seznam novosti za leto 2013 : jan – jul (6 številk v elektronski obliki, dostopno na: 

http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=618&langid=1060 

Uredila: Boža Janžekovič 

 

4. Zloženke, izdane ob razstavah v razstaviščih UKM ter ob nekaterih ostalih prireditvah. 

 

http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=630&langid=1060
http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=618&langid=1060

