Komisija za knjižnični sistem UM
Vodja sestanka:
Zapisnik:

Dr. Zdenka Petermanec, predsednica
Borut Gaber, mag. Dunja Legat

7. seja
Datum: 22.09.2011
Ura: 11:00 – 13:15
Prostor: sejna soba, 4. nadstropje

ZAPISNIK 7. SEJE
Prisotni:

dr. Zdenka Petermanec (UKM), Nevenka Balun (FZV), dr. Franc Janžekovič (FNM), Mojca
Markovič (FERI), mag. Ksenija Škorjanc (FKBV), dr. Andrej Tibaut (FG), dr. Miran Mitar (FVV),
dr. Miroslav Rebernik (EPF), dr. Borut Holcman (PF), Mojca Garantini (FF), Zorica Milinović
(MF – nadom. Dr. Rupnika)

Odsotni:

dr. Marjan Senegačnik (FOV), dr. Maja Habulin (FKKT), Mirko Smole, Brina Lazar (oba ŠS)

Opravičeno
odsotni:
dr. Gorazd Hren (FE), dr. Simona Strnad (FS) dr. Dragica Haramija (PeF), dr. Marjan Rupnik
(MF), dr. Iztok Potrč (FL), Nejc Iljavec (ŠS)
Drugi
prisotni:

Dunja Legat (UKM), Borut Gaber (UKM)

Dnevni red:
1.
Pregled dnevnega reda in zapisnika 6. Seje
2.
Večnamenska izkaznica in RFID tehnologija
3.
Strateški razvojni program – predlog reorganizacije knjižnične informacijske dejavnosti na
Univerzi v Mariboru
4.
Razno

Ad. 1
Ravnateljica dr. Zdenka Petermanec je predlagala spremembo dnevnega reda in sicer zamenjavo 2. in 3.
točke dnevnega reda. Strateški razvojni program bi obravnavali pred predstavitvijo enega od projektov iz
njega.
SKLEP 1.1: Predlagani dnevni red s spremembo dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
SKLEP 1.2:
Potrdi se zapisnik 6. seje KISUM-a, z dne 12.04.2011.

Ad. 2
Dr. Zdenka Petermanec je predstavila elaborat z naslovom Strateški razvojni program UKM – projekt
reorganizacije knjižnične informacijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru. Idejni elaborat je nastal jeseni
2010 na pobudo tedanjega rektorja prof. dr. Ivana Rozmana kot zaupno gradivo. Vsebuje razvojne
usmeritve osrednje univerzitetne knjižnice v naslednjih štirih letih ter predlog integracije knjižnične
dejavnosti na univerzi v enoten poslovni sistem.
V diskusiji je prof. dr. Holcman izrazil svoje nestrinjanje, da je elaborat nastajal v tajnosti. Apeliral je na
vodstvo UKM-a, da članom Komisije za knjižnični sistem predloži vso gradivo, ki je nastalo ob izdelavi
tega elaborata. Ne strinja se z združevanjem knjižnic in meni, da bi bila centralizacija knjižnic na
Univerzi v Mariboru zgrešena poteza. Prav tako je nove tehnologije (npr. knjigomati) potrebno uvesti
premišljeno. Tržne naravnanosti v knjižničarstvu ne podpira.
Dr. Zdenka Petermanec je poudarila, da je bila v prvi fazi zaupnost idejnega elaborata uvedena z
razlogom ustvariti idejni elaborat brez vnaprej določenih sodb, kajti predlog nove organiziranosti
knjižnične dejavnosti je zahtevna in občutljiva tema. Izrazila je strinjanje, da izbira termina »zaupno« ni
primerna ter se zahvalila za opozorilo. Celotno besedilo idejnega elaborata bo posredovano skupaj z
zapisnikom te seje, hkrati pa je naprosila člane, če lahko v mesecu dni posredujejo pripombe, ki bodo
podlaga za nadaljnjo razpravo. UKM je v mesecu septembru s Fakulteto za turizem podpisala pismo o
nameri, v katerem bo UKM fakulteti zagotovil strokovno pomoč pri vzpostavitvi visokošolske knjižnice.
Dolgoročno se lahko ta knjižnica preoblikuje v dislocirano enoto UKM.
Prof. dr. Tibaut je predlagal, da se termin »zaupno« nadomesti s terminom »interno oz. delovno gradivo«
Poudaril je, da je v predstavitvi pogrešal celovito rešitev založniške dejavnosti na univerzi, kajti njegovo
mnenje je, da bi lahko bila Univerzitetna knjižnica tista ustanova, ki bi strokovno vodila to dejavnost.
Prof. dr. Rebernik je povzel, da prav tako podpira idejo transparentnosti, zato naj UKM komisiji predloži
celoten elaborat, kajti šele potem lahko člani komisije kompetentno izražajo svoje mnenje. Poudaril je,
da je potrebno ločiti vsebinski in organizacijski del idejnega elaborata, ki se ju lahko obravnava tudi
ločeno.
Prof. dr. Mitar je povedal, da je en mesec po prejemu elaborata prekratek rok za podajanje pripomb
nanj.
Prof. dr. Janžekovič je poudaril, da je strokovno organizirana knjižnica pomembna tudi iz vidika
akreditacij študijskih programov in ustanov, kajti se že dogaja, da se akreditacije ne pridobijo zaradi
neizpolnjevanja pogoja obstoja ustrezne knjižnice in posledično ustreznega študijskega gradiva.
M. Markovič je poudarila, da ne vidi prednosti v preoblikovanju knjižnične dejavnosti na univerzi v enoten
poslovni sistem. Je mnenja, da sedaj fakultetne knjižnice bolje opravljajo storitve za uporabnike, kot bi
jih v integriranem sistemu.
M. Petrovič je poudaril, da je diskusija mogoče prenagljena, ker je treba poznati celotno besedilo
elaborata.
Izoblikovali smo naslednje sklepe:
SKLEP 2.1: UKM posreduje vsem članom Komisije za knjižnični sistem celotno besedilo idejnega
elaborata z naslovom Strateški razvojni program UKM. Klasifikacija idejnega elaborata bo delovno
gradivo.
SKLEP 2.2: Rok za pripombe na idejni elaborat je 15. november 2011. Pripombe se posredujejo
ravnateljici UKM, ki bo organizirala javno razpravo o tej tematiki.
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V diskusiji članov se je izkazalo, da obstaja zmotno mnenje, da ima Komisija za knjižnični sistem še
vedno status komisije pri senatu UM. Ob tem se je izoblikoval naslednji sklep:
SKLEP 2.3: Člani Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru pri ravnateljici UKM predlagajo
Senatu UM, da se tej komisiji ponovno povrne status komisije pri senatu UM.

Ad. 3

M. Petrovič je predstavil projekt večnamenske izkaznice in uvedbe RFID-tehnologije na Univerzi v
Mariboru. Projekt je del strateškega razvojnega projekta UKM. Predstavljene so bil prednosti nove
tehnologije in z njo povezana nadgradnja storitev za uporabnike. Ocena zagonskih stroškov za uvedbo
tehnologije v UKM je 100.000 EUR.
SKLEP 3.1: Člani Komisije za knjižnični sistem so se seznanili s prednostmi RFID-tehnologije pri
nadgradnji storitev knjižnične dejavnosti na univerzi.
SKLEP 3.2: Člani Komisije za knjižnični sistem podpirajo uvedbo večnamenske izkaznice ter so mnenja,
da to mora biti univerzitetna večnamenska izkaznica.

Ad. 4

Ravnateljica dr. Zdenka Petermanec je vse navzoče povabila, da se pridružijo Noči raziskovalcev v UKM.

Dr. Zdenka Petermanec
ravnateljica UKM
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