Komisija za knjižnični sistem UM
Vodja sestanka:
Zapisnik:

Dr. Zdenka Petermanec, predsednica
Borut Gaber

9. seja
Datum: 31.05.2012
Ura: 12:00 – 14:45
Prostor: sejna soba, 4. nadstropje

ZAPISNIK 9. SEJE
Prisotni:

dr. Zdenka Petermanec (UKM), dr. Miroslav Rebernik (EPF), Nevenka Balun (FZV), Mojca
Markovič (FERI), Natalija Orešek (namesto dr. Simona Strnad - FS), dr. Dragica Haramija
(Pedagoška fakulteta), Marina Horvat (Študentski svet UM), Ina Ulen (Študentski svet UM),
dr. Franc Janžekovič (FNM), Mojca Garantini (Filozofska fakulteta), mag. Ksenija Škorjanc
(Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede),

Odsotni:

dr. Marjan Senegačnik (Fakulteta za organizacijske vede), dr. Marjan Rupnik (Medicinska
fakulteta), dr. Iztok Potrč (Fakulteta za logistiko), dr. Maja Habulin (Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo), Aleksovska Viktorija (Študentski svet UM), dr. Gorazd Hren (Fakulteta
za energetiko)

Opravičeno
odsotni:
dr. Miran Mitar (FVV), dr. Andrej Tibaut (Fakulteta za gradbeništvo), dr. Aleš Kobal (Pravna
fakulteta)
Drugi
prisotni:

mag. Dunja Legat (UKM), Borut Gaber (UKM)

Dnevni red:
1.
Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje in zapisnika 8. redne seje Komisije za knjižnični
sistem
2.
Predstavitev spletne strani Komisije za knjižnični sistem
3.
Merila za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost na UM – vključitev skupnih nalog
knjižničnega sistema
4.
Knjižnične storitve v času varčevalnih ukrepov
5.
Razno
a. EBRARY zbirka e-knjig
b. ARRS
c. Opomini/zamudnine

Ad. 1

SKLEP 1.1: Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
SKLEP 1.2:

Zapisnik 8. seje KISUM-a, z dne 26.01.2012 je bil popravljen in dopolnjen v 2. točki in se glasi:
Člani KISUM-a so se seznanili z odzivom članic na Strateški razvojni program knjižnične dejavnosti na UM.
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.

Po dopolnitvi zapisnika je bil le-ta soglasno potrjen.
SKLEP 1.3:
Zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 24.4.2012 je bil soglasno potrjen.
Člani KISUM-a so se seznanili z realizacijo sklepov. Nerealizirani sklepi KISUMA od ustanovitve komisije
(24. 9. 2009) so bili sicer posredovani na ustrezne organe, a ostajajo nerealizirani:
• seja z dne 12.4. 2011
SKLEP 10:
Člani KISUM-a pozivajo vodstvo UM, da se zaradi velike prostorske stiske v knjižnicah članic in
UKM čim prej poišče skupni prostor za arhiv, ki bo nadomestil polna skladišča v UKM.
•

seja z dne 22.9.2011
SKLEP 2.3: Člani Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru pri ravnateljici UKM predlagajo
senatu UM, da se tej komisi ponovno povrne status komisije pri senatu UM.

•

8. seja z dne 26.1.2012
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«.

•

korespondenčna seja z dne 16.4.2012
SKLEP 6:
Komisija za knjižnični sistem predlaga senatu UM, da v Merila za razporejanje sredstev za
študijsko
dejavnost
na
UM
vključi
tudi
sredstva
za
informacijsko
podporo
znanstvenoraziskovalnemu in izobraževalnemu delu univerze.

Ad. 2

Člani KISUM-a so se seznanili z dostopom do Komisije za knjižnični sistem, ki se nahaja na spletni strani
UKM.

Ad. 3

Predsednica KISUM-a dr. Zdenka Petermanec je članom predstavila razloge za vključitev skupnih nalog
knjižničnega sistema v Merila za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost UM.
Člani KISUM-a so soglasno sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP 3.1:
KISUM predlaga Senatu UM, da sprejme sklep: »Senat UM soglaša z razvojnimi skupnimi nalogami
knjižničnega sistema UM in podpira njihovo izvedbo.«
SKLEP 3.2:
KISUM poziva Senat UM, da zagotovi 110.000 EUR sredstev za nemoten dostop do elektronskih virov (eznanstveni časopisi, e-knjige, baze podatkov) za celotno univerzo za leto 2012.
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SKLEP 3.3:
KISUM predlaga Senatu UM, da se v okviru 7. točke Merila za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost
UM opredeli financiranje knjižnične informacijske podpore znanstvenoraziskovalnemu in izobraževalnemu
procesu.
SKLEP 3.4:
KISUM predlaga Senatu UM, da UM uredi pravno formalni status Digitalne knjižnice UM kot
institucionalnega repozitorija pisnih del, ki nastanejo na univerzi.
Zaradi obveznosti članov KISUM-a, ki so morali zapustiti sejo, je bila seja v nadaljevanju nesklepčna.

Ad. 4

Ni bilo razprave.

Ad. 5

a. Člane KISUM-a smo seznanili, da je podaljšano testiranje paketa elektronskih knjig
EBRARY (Proquest) do 15. junija 2012.
b. Člane KISUM-a smo seznanili, da bo ARRS letos objavil razpis za sofinanciranje tuje
znanstvene literature in baz podatkov predvidoma 13. julija 2012. Razpis bo odprt
predvidoma do 24. avgusta 2012.
c. Člane KISUM-a smo seznanili z vprašanjem novinarja Dnevnika o domnevnem nezakonitem
zaračunavanju opominov (po 27a. členu ZVPot) in našim pojasnilom, da se ta člen zakona
ne nanaša na opomine v knjižnicah. Opomini v knjižnicah so namreč posledica
nepravočasnega vračanja gradiva (za katerega ima uporabnik več možnosti, da izposojo
podaljša), hkrati pa si uporabnik izposoja gradivo brezplačno. Opomini, ki so opredeljeni
v 27a. členu pa so posledica zamujanja pri poravnavanju finančnih obveznosti dolžnikov.

Zapisal: Borut Gaber

Dr. Zdenka Petermanec,
predsednica KISUM
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