ZAPISNIK
3. seje Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru z dne 20. 05. 2010 ob 12. uri v
veliki sejni sobi Univerzitetne knjižnice Maribor

Prisotni člani: dr. Zdenka Petermanec (UKM), dr. Gorazd Hren (FERI-Krško), dr. Dragica
Haramija (PeF), Nevenka Balun (FZV), dr. Borut Holcman (PF), Mojca Garantini (FF), dr.
Franc Janžekovič (FNM), Natalija Orešek (s pooblastilom dr. Simone Strnad - FS), dr. Andrej
Tibaut (FG), dr. Miroslav Rebernik (EPF), dr. Miran Mitar (Fakulteta za varnostne vede), dr.
Jože Zupančič (FOV Kranj), Mojca Markovič (FERI), mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za
kmetijstvo in biosistemske vede)
Opravičeno odsotni člani: Andreja Čurin (FL Celje), dr. Maja Habulin (Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo)
Prisotni vabljeni: dr. Milan Ojsteršek, mag. Janez Brezovnik, mag. Dunja Legat (UKM)
Ostali prisotni: Sebastijan Holcman

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

pregled zapisnika 2. seje Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru;
predlog cenika knjižničnih storitev UKM in članic;
samoevalvacija knjižnične dejavnosti UKM in članic;
predstavitev programa za odkrivanje plagiatov;
razno.

Kot sklicateljica seje Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru je dr. Zdenka
Petermanec, ravnateljica UKM in po Statutu UM predsednica Komisije za knjižnični sistem
(v nadaljevanju: KISUM), pozdravila navzoče člane KISUM-a, vabljene goste in ugotovila
sklepčnost seje ter predstavila dnevni red.

SKLEP 1: Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad2) Ker na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb je bil le-ta sprejet.
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik prve seje KISUM-a, z dne 18. 03. 2010.
SKLEP 3: KISUM sprejema predlog cenika knjižničnih storitev UKM in članic ter ga
posreduje upravnemu odboru na UM v sprejem.
Ad4) Mag. Dunja Legat predstavi samoevalvacijsko poročilo knjižnične dejavnosti UKM in
članic.

SKLEP 4: KISUM predlaga, da se samoevalvacijsko poročilo knjižnične dejavnosti
UKM in članic v skrajšani obliki naslovi na dekane članic s prošnjo, da le-to uvrstijo na
dnevni red senata članic. Rektorju predlagamo, da ta del samoevalvacijskega poročila
UKM predstavi tudi na enem izmed kolegijev dekanov.
Ad5) Dr. Milan Ojsteršek in mag. Janez Brezovnik sta predstavila računalniški program za
odkrivanje plagiatov. Ob predstavitvi je dr. Ojsteršek poudaril, da bo predstavljeni program
lahko zaživel šele po sprejetju Pravilnika o obveznem izvodu. Člani KISUM-a so bili
enotnega mnenja, da je program dobrodošla pridobitev, ki naj bo izkoriščen v pozitiven
namen - ne za kaznovanje, ampak za pomoč in učenje študentov. Le-to bi dvignilo kvaliteto
diplomskih in magistrskih del.
SKLEP 5: KISUM predlaga, da se s tem programom seznani tako prodekane za
izobraževalno in raziskovalno dejavnost kot tudi komisiji za ocenjevanje kakovosti
univerze.

Seja je bila zaključena ob 14:10.

Zapisal:
Sebastijan HOLCMAN, univ. dipl. prav.

Predsednica KISUM
dr. Zdenka PETERMANEC

