Komisija za knjižnični sistem UM
Vodja sestanka:
Zapisnik:

Dr. Zdenka Petermanec, predsednica
Sebastijan Holcman

8. seja
Datum: 26.01.2012
Ura: 12:00 – 14:30
Prostor: sejna soba, 4. nadstropje

ZAPISNIK 8. SEJE
Prisotni:

dr. Zdenka Petermanec (UKM), dr. Miran Mitar (FVV), dr. Miroslav Rebernik (EPF), Nevenka
Balun (FZV), , Mojca Markovič (FERI), Natalija Orešek (namesto dr. Simona Strnad - FS), dr.
Andrej Tibaut (Fakulteta za gradbeništvo), dr. Marjan Senegačnik (Fakulteta za
organizacijske vede), dr. Dragica Haramija (Pedagoška fakulteta), Zorica Milinović (namesto
dr. Marjan Rupnik - Medicinska fakulteta), Marina Horvat (Študentski svet univerze), Ina Ulen
(Študentski svet univerze)

Odsotni:

dr. Aleš Kobal (Pravna fakulteta),

Opravičeno
odsotni:
dr. Iztok Potrč (Fakulteta za logistiko), mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede), dr. Gorazd Hren (FE - Krško), dr. Franc Janžekovič (FNM), Mojca
Garantini (Filozofska fakulteta), dr. Maja Habulin (Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo), Viktorija Aleksovska (Študentski svet univerze)
Drugi
prisotni:

Dunja Legat (UKM), Bojan Oštir (UKM), Sebastijan Holcman (UKM)

Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 7. seje Komisije za knjižnični sistem in pregled nerealiziranih sklepov iz
leta 2011
2.
Poročilo o odzivu članic UM na strateški razvojni program UKM
3.
Plan dela Komisije za knjižnični sistem v letu 2012
4.
Nabavna politika v letu 2012
5.
Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih
knjižnic (predlog)
6.
Informacija o dokumentu COBISS3/Katalogizacija – seznanitev z mnenjem UKM in fakultetnih
knjižnic UM
7.
Razno

Ad. 1

SKLEP 1.1: Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
SKLEP 1.2:
Potrdi se zapisnik 7. seje KISUM-a, z dne 22.09.2011. Člani KISUM-a so se seznanili z realizacijo sklepov
sej KISUM-a v letu 2011.

Ad. 2

Člani KISUM-a so se seznanili z odzivom članic na Strateški razvojni program knjižnične dejavnosti na UM.

Člani KISUM-a menijo, da upoštevajoč dobro delovanje fakultetnih knjižnic, posegi v njihovo temeljno
organiziranost niso potrebni, zato ne podpirajo reorganizacije knjižnic v enovit poslovni sistem.
SKLEP 2:
Člani KISUM-a predlagajo, da naj se še naprej gradi sodelovanje pri skupnih razvojno naravnanih nalogah
knjižnične dejavnosti Univerze v Mariboru, ki naj se uresničujejo v sodelovanju s fakultetnimi
knjižnicami.

Ad. 3

SKLEP 3:
Člani KISUM-a so potrdili plan dela komisije za leto 2012.

Ad. 4

Člani KISUM-a so se seznanili z nabavno politiko in finančno situacijo UKM za leto 2012, ki onemogoča
nakup podatkovnih zbirk in paketov e-znanstvenih časopisov za celotno univerzo v lanskoletnem obsegu.
SKLEP 4:
Člani KISUM-a predlagajo, da UKM nemudoma obvesti o nastali finančni situaciji vodstvo UM ter se
poskuša dogovoriti o sofinanciranju iz »postavke skupnih nalog UM«.

Ad. 5

Člani KISUM-a so se seznanili s Strokovnimi standardi in priporočili za organizacijo, delovanje in
evalvacijo visokošolskih knjižnic.

Ad. 6

SKLEP 6:
Člani KISUM-a so se seznanili z mnenjem UKM in fakultetnih knjižnic o dokumentu COBISS3/Katalogizacija
in z njim soglašajo.

Zapisal: Sebastijan Holcman
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