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I 
 

Nekaj mnenj naših uporabnikov, kot so jih zapisali v anketo o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami 

UKM. 

 

 

 

 

 

»Vse, kar ste dosegli in naredili v zadnjem letu in več, je izjemno! Le tako 

naprej! Posebej želim izpostaviti, da je knjižnično osebje ... izredno 

prijazno, ustrežljivo in nasploh ustvarjajo čudovito in prijazno vzdušje! 

Nasploh pa želim pohvaliti izboljšave in prenovo v UKM. Menim, da se zelo 

trudite in me veseli, da imate toliko posluha za obiskovalce. Ne vem, če 

veste, ampak nasploh vlada mnenje med ljudmi, da ste super. Le tako 

naprej. In HVALA!« 

 

 

 

 

»Z UKM knjižnico in osebjem sem zelo zadovoljna, vse, kar lahko rečem je 

le to, da ostanite takšni še naprej!« 

 

 

 

»Kar tako naprej, saj ste v samem vrhu te dejavnosti. Zato so naši študenti 

v samem vrhu izobraženosti.« 
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AČ – Avstrijska čitalnica 

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 

DBM – Društvo bibliotekarjev Maribor 

DKUM – digitalna knjižnica Univerze v Mariboru 

ECD – Evropski dokumentacijski center 

EOD – e-knjige po naročilu 

FB – Facebook 

FE – Fakulteta za energetiko 

FT – Fakulteta za turizem 

FRS – finančno računovodska služba 

IKT - informacijsko-komunikacijska tehnologija 

IZUM – Institut informacijskih znanosti 

KISUM – Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru 

MOM – Mestna občina Maribor 

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica  

OSIC - osrednji specializirani informacijski centri 

SCOPUS – bibliografska zbirka podatkov 

UKM – Univerzitetna knjižnica Maribor 

UM – Univerza v Mariboru 

ZBDS – Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

  

S E Z N A M  u p o r a b l j e n i h  k r a t i c  
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Pa smo ju dočakali – celovito prenovo stavbe UKM, začeto leta 

2008, in energijsko sanacijo s svečano otvoritvijo 29. oktobra leta 

2014. To nam je uspelo z angažmajem vseh zaposlenih, o čemer 

obstaja bogata fotografska dokumentacija. Izdali smo tudi 

publikacijo s 110 anekdotami o Univerzitetni knjižnici Maribor, ki 

smo jo napovedali v slavnostnem letu 2013, in proslavili obletnico 

prvega zapisa v COBISS, ki se je zgodil prav pred 30 leti v 

Univerzitetni knjižnici Maribor. 

 

Ker smo zaznali, da se okolje, ki mu služimo, silovito spreminja, z 

njim pa tudi pričakovanja in potrebe uporabnikov knjižničnih 

storitev, smo se resno lotili reorganizacije delovnih procesov v 

knjižnici z namenom izboljšati učinkovitost, ekonomičnost 

poslovanja, delovno klimo in posledično zadovoljstvo uporabnikov. 

 

Naša osnovna dejavnost je zagotavljati dostop do informacij, gradiv, knjižničnega prostora, 

ponuditi našim uporabnikom strokovne, hitre in sodobne storitve. Samo dve slovenski visokošolski 

knjižnici v Sloveniji se po metodi BIX primerjata z boljšimi v Evropi in analizirata razloge za 

negativna odstopanja (UKM in CTK).  

 

Zavedamo se, da je dobra, pregledna, funkcionalna, ažurna in estetska spletna stran ogledalo 

vsake knjižnice. Mi smo jo letos prenovili in jo prevedli v angleški jezik, saj jo obišče vedno več tujih 

obiskovalcev. 

 

Vpeljali smo novo akademsko izkaznico z dodatnimi možnostmi, razširili ponudbo informacijskega 

opismenjevanja, uvedli enovit tiskalniški sistem z možnostjo naložbe dobroimetja, elektronsko 

zadolžnico za naročilo gradiva iz skladišča in napredni iskalnik za iskanje po bazah, kar je botrovalo 

izrednemu porastu uporabe e-virov (za 156 %). Bibliotekarji prepoznavajo nove načine za 

približevanje storitev uporabnikom (BrowZine in libguides). S pomočjo članarin članov Kluba 

prijateljev UKM smo uvedli izposojo tabličnih računalnikov. Načrt nakupa gradiva smo uspeli 

uresničiti le v 69 odstotkih, zato smo okrepili zamene s sorodnimi knjižnicami. Leto 2014 je 

zaznamoval drastičen padec nakupa tiskanih revij in časopisov.  

 

Čeprav smo v tem letu vpisali manj članov (27 %), si aktivni uporabniki izposodijo več enot. 

Izposoja gradiva na člana je 35 enot letno, medtem ko lahko kupimo le 0,12 enote tiskanega 

gradiva po članu. Od svojega letnega budžeta lahko UKM nameni nakupu gradiva le 12 odstotkov 

vseh sredstev. Urejenost prostega pristopa do knjig se iz leta v leto izboljšuje, s tem pa raste tudi 

delež uporabnikov, ki knjige na njem najdejo sami. Prav tako se spreminjajo navade uporabnikov 

medknjižnične izposoje, kar nam pomeni nove izzive pri posredovanju dokumentov.  

 

U V O D  r a v n a t e l j i c e  



3 

 

Prešli smo v okolje COBISS3, ki so ga katalogizatorji pozitivno sprejeli, naslednji korak na tej poti 

je testiranje aplikacije za izposojo. 

 

Podpis Berlinske deklaracije o odprtem dostopu na Univerzi v Mariboru kot prvi v Sloveniji in 

njegova promocija v mariborskem akademskem okolju pomeni sledenje evropski politiki na 

področju znanstvenega publiciranja. Tako smo postali 475 članica mednarodne akademske 

skupnosti v Evropi zagovornic odprtega dostopa. 

 

V okviru univerzitetne mreže smo pod svojo strokovno oskrbo sprejeli novo partnerico – knjižnico 

Fakultete za turizem v Brežicah. 

 

S knjižničarsko stroko na nacionalni ravni se povezujemo z udeležbo na simpozijih, delavnicah, 

izobraževanjih in delovnih srečanjih (Izum in NUK).  

 

Na področju razstavne in prireditvene dejavnosti po številu obiskov (12.640 obiskovalcev) in 

odmevnostjo v medijih vzdržujemo sloves ugledne kulturne ustanove v mestu in okolici. Letošnje 

leto je bilo v znamenju Maistrovega leta. Prenovili smo eno najlepših zasebnih knjižnic v Sloveniji 

– knjižnico generala Rudolfa Maistra - in organizirali tudi znanstveni simpozij na to temo. 

 

Od vseh zastavljenih ciljev smo jih uspeli uresničiti 72 %, delež zadovoljnih uporabnikov pa v tem 

letu znaša 95,5 %. 

 

In še slabosti, ki se jih zavedamo, a nanje nimamo neposrednega vpliva. Vsako leto je v knjižnici 

manj zaposlenih (v zadnjih petih letih kar 10), vsako leto lahko kupimo manj knjig (letos le 748!), 

primanjkuje nam prostora zanje, oprema je vsako leto bolj stara in neuporabna. Želimo biti 

sodobna osrednja univerzitetna knjižnica in osrednja domoznanska knjižnica za mesto Maribor in 

njegovo širšo okolico, ki že skoraj pol stoletja z arhiviranjem slovenske knjižne produkcije opravlja 

pomembno nacionalno funkcijo. Še sreča, da imamo obvezni izvod slovenike, s katerim 

oskrbujemo naše člane (17.241 enot). Do kdaj bo tako in kje je meja? V naši viziji je ni. 

 

Prepričati našega financerja - MIZŠ, da opravljamo družbeno pomembno, odgovorno in vsakemu 

državljanu po ustavi zagotovljeno pravico dostopa do znanja, je naša dolžnost. Kako spretni smo 

pri tem, bomo analizirali v naslednjem poročilu za leto 2015. 

 

 

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 (UKM), osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru 

(UM), 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:  

pon - pet (1.1.-6.7.) 8.00 – 19.00 

sob (1.1.-31.12.) 9.00 – 13.00 

pon, tor, čet, pet (7.7.―16.8.) 8.00 – 14.00 

sre (7.7.―16.8.) 8.00 – 17.00 

Čitalnica ČUK:  

pon – pet  12.00 – 24.00 

sob 12.00 – 18.00 

O S N O V N I  p o d a t k i  v  l e t u  2 0 1 4  

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:  77 

Število strokovnih delavcev: 43 

Število enot knjižnega gradiva: 971.604 

Število naročenih periodičnih publikacij (naslovi): 26.848 

Število enot neknjižnega gradiva: 72.539 

Letni prirast gradiva (št. enot):  26.103 

Skupno število inventarnih enot (knjižnična zbirka): 1.044.143 

Število zapisov v lokalni bazi COBIB.SI (na dan 31. 12. 2014): 508.273 

Število elektronski virov, dostopnih na daljavo: 153.448 

Število aktivnih članov: 14.708 

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva: 288.283 

Medknjižnična izposoja: 1.910 

Izobraževanje uporabnikov (število uporabnikov): 5.070 

 

 

 

 

  

                                            
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 DELOVNA PODROČJA UKM  
 

V okviru javne službe: 

 

1  U n i v e r z i t e t n a  k n j i ž n i c a :  

 sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, 

revije, disertacije, raziskovalne naloge, standardi, patenti, zbirke podatkov, drobni tiski, 

glasbeno in filmsko gradivo) v tiskani, elektronski in AV-obliki, ki je potrebno za izvajanje 

pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega procesa na mariborski univerzi; 

 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; 

 izdelovanje knjižničnih katalogov, (podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov); 

 skrb za dostop in uporabo elektronskih informacijskih virov; 

 medknjižnična izposoja ter posredovanje knjižničnega gradiva in informacij; 

 koordiniranje delovanja knjižničnega sistema mariborske univerze; 

 prirejanje razstav, sejmov in posvetovanj; 

 informacijsko opismenjevanje študentov in zaposlenih na mariborski univerzi. 

 

2  O s r e d n j a  d o m o z n a n s k a  k n j i ž n i c a :  

 sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva z 

domoznansko vsebino v tiskani, elektronski in AV-obliki na območju Maribora in 

severovzhodne Slovenije; 

 posredovanje domoznanskih informacij. 

 

3  D r u g a  d e p o z i t a r n a  o r g a n i z a c i j a :  

 sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje ter varovanje in zaščita temeljne nacionalne 

zbirke ― slovenike; 

 varovanje in zaščita slovenske pisne  kulturne dediščine. 

 

P o l e g  j a v n e  s l u ž b e :  

 izdaja in prodaja knjig, revij in periodike ter posnetih nosilcev zvočnega zapisa, 

 priložnostno založništvo, 

 tiskarstvo, 

 knjigoveštvo in dodelava, 

 razmnoževanje zvočnih zapisov, videozapisov in računalniških zapisov, 

 fotokopiranje in razmnoževanje, 

 svetovanje, 

 digitalizacija. 
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1.2 OCENA USPEHA PO PODROČJIH DEJAVNOSTI  V 

POROČEVALSKEM LETU  
 

1.2.1 Knjižnična dejavnost  

 

Tabela 1: Ocena uspeha knjižnične dejavnosti v letu 2014 

 

Dolgoročni cilj: Strateško načrtovanje razvoja knjižnične dejavnosti UM in knjižnic njenih 

članic 

Kratkoročni cilj za 

leto 2014 

Ciljna vrednost  Ukrepi Realizacija v letu 2014 

Strateški razvojni 

program - 

reorganizacija 

poslovnih 

procesov UKM 

 Izdelan katalog 
delovnih procesov in 
postopkov. 

 Optimizacija 
delovnih procesov. 

 Izvedena 
reorganizacija 
poslovnih procesov 
UKM. 

 Sestanki 
svetovalnega tima 
ravnateljice. 

 Komunikacija z 
zaposlenimi. 

 Priprava Kataloga 
delovnih procesov in 
postopkov. 

 Akcijski načrt 
implementacije 
nove organiziranosti 
poslovnih procesov 
v UKM. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(osnutek kataloga je 

nastal v procesu 

reorganizacije 

delovnih procesov in 

organizacijske 

strukture UKM v 

2014). 

 REALIZIRANO  

 REALIZIRANO  
 

  Izdelan elaborat za 
prehod na elektronski 
dokumentni sistem. 

 Klasifikacija 
dokumentov. 

 Izdelava krogotoka 
dokumentiranja. 

 Tehnična in 
programska 
podpora. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(izdelan je 

klasifikacijski načrt za 

celotno UM. Delna 

podpora dosežena z 

uvedbo tiskalniškega 

sistema. Krogotok 

dokumentiranja bo 

usklajen z UM). 

  Aktualizirani akti 
UKM. 

 Posodobitev 
vsebine aktov 
skladno s 
spremembami 
zakonodaje in 
poslovnih procesov. 

 REALIZIRANO  

  Izdelan osnutek 
strateškega načrta 
razvoja knjižnične 
dejavnosti UKM do 
2020. 

 Priprava osnutka 
strateškega načrta 
UKM skladnega s 
strateškimi cilji UM 
do 2020. 

 REALIZIRANO  
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Razvoj dejavnosti 

knjižnic UM na 

osnovi sodobnih 

standardov 

knjižnične 

dejavnosti 

 Knjižnična podpora 
izobraževalni in 
raziskovalni 
dejavnosti članic UM 
na osnovi sodobnih 
standardov knjižnične 
dejavnosti. 

 Poročilo o delu po 
pogodbi, 2014. 

 Izvajanje 
dejavnosti po 
pogodbi za 
Fakulteto za 
energetiko. 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

 REALIZIRANO  

 

 Sklenitev pogodbe 
o izvajanju knjižnične 
dejavnosti na 
Fakulteti za turizem, 
2014 

 Oblikovanje 
ponudbe knjižničnih 
storitev za podporo 
izobraževalni in 
raziskovalni 
dejavnosti FT. 

 REALIZIRANO  

Vpis v razvid 

organizacij, ki 

opravljajo 

neformalna 

izobraževanja 

 Registracija 
organizacije v NEFIKS. 

 Izdaja potrdil o 
neformalnem 
izobraževanju. 

 NEFIKS indeks.  REALIZIRANO  

Skupne razvojne 

naloge 

knjižničnega 

sistema UM 

 Realizacija skupnih 
razvojnih nalog po 
programu dela UKM: 
- nakup e-virov, 
- nakup programske 
opreme (napredni 
iskalnik). 

 Pridobitev 
finančnih sredstev v 
okviru Meril za 
razporejanje 
sredstev za študijsko 
dejavnost na UM oz. 
pridobitev sredstev 
UM za posamezne 
skupne naloge 
knjižničnega 
sistema. 

 REALIZIRANO 

Aktivno 

udejstvovanje pri 

soustvarjanju 

sodobnih podlag 

za delovanje 

knjižničarske 

stroke 

 Oblikovanje mnenj o 
podanih predlogih 
zakonodajnih 
sprememb s področja 
knjižničarstva, 
visokega šolstva in 
kulture.   

 Spremljanje in 
revidiranje 
zakonskih podlag in 
pravilnikov 
knjižničarske stroke. 

 Spremljanje in 
preučevanje 
problematike na 
področju 
visokošolskega 
knjižničarstva doma 
in v tujini. 

 Delovni sestanki z  
NUK, IZUM etc. o 
skupnih strokovnih 
aktivnostih. 

 REALIZIRANO  
 

 

  

  Uskladitev internih 
pravilnikov in navodil 

 Pregled 
zakonodaje, aktov in 

 REALIZIRANO 
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s spremenjeno 
zakonodajo. 

navodil (MIZŠ, UM; 
MOM). 

Dolgoročni cilj: Kakovost knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnice UKM in 

fakultetnih knjižnic na UM 

Kratkoročni letni 

cilj za leto 2014 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2014 

Ocenitev 

kakovosti 

knjižnične 

dejavnosti na UM 

in akcijski načrt 

izboljšav 

 

 Samoevalvacijsko 
poročilo knjižnične 
dejavnosti na UM za 
študijsko leto 
2012/2013. 

 Izdelan idejni 
osnutek kazalnikov 
uspešnosti 
knjižnične dejavnosti 
glede na končne 
učinke univerze. 

 Sodelovanje v 
Komisiji za ocenjevanje 
kakovosti univerze. 

 Program dela 
Komisije za kakovost 
UKM (akcijski načrt 
izboljšav). 

 Analiza trenda 
razvoja knjižnične 
dejavnosti v UKM in 
visokošolskih knjižnic 
UM na podlagi 
samoevalvacij. 

 Pregled strokovne 
literature o vplivu 
knjižnične dejavnosti 
na končne učinke 
univerze. 

 Ankete o 
zadovoljstvu 
uporabnikov s 
storitvami UKM. 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(pregled strokovne 

literature o vplivu 

knjižnične dejavnosti 

na končne učinke na 

univerzi; vključitev v 

delovno skupino 

združenja LIBER; 

udeležba na 

predstavitvi standarda 

o merjenju vpliva 

knjižnic na okolje). 

 

Evalvacija 

kakovosti UKM v 

evropskem 

prostoru 

(metodologija BIX) 

 Evalvacija 
knjižnične 
dejavnosti UKM na 
podlagi BIX kazalcev 
kakovosti za 2013. 

 Analiza kakovosti 
storitev UKM v 
primerjavi s 
knjižnicami v Evropi po 
kriterijih BIX. 

 REALIZIRANO 

Razvoj poslovne 

etike 

Univerzitetne 

knjižnice Maribor 

 Kodeks ravnanja 
zaposlenih v UKM. 

 Priprava dokumenta. 

 Sprejem na 
Strokovnem svetu 
UKM. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(pripravljen je osnutek 

Kodeksa ravnanja 

zaposlenih v UKM, ki 

bo sprejet na 

Strokovnem svetu 

UKM v 2015). 

Spremljanje 

učinkovitosti 

poslovnih 

procesov UKM 

 Dokument za 
vrednotenje oz. 
spremljanje 
učinkovitosti 
tipičnih delovnih 
procesov (integralni 

 Oblikovanje nabora 
tipičnih kazalcev in 
kazalnikov za 
posamezni delovni 
proces. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(osnutek Kataloga 

delovnih procesov je 

nastal v procesu 

reorganizacije in 

organizacijske 
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del Kataloga 
delovnih procesov). 

 Tipizacija 
informacijskih 
zahtevkov. 

 Uvedba kazalca – 
povprečni čas od 
prejema naročila do 
police in od deziderata 
do prejema željenega 
gradiva. 

 Analiza procesne 
učinkovitosti na 
področju obdelave in 
izposoje knjižničnega 
gradiva. 

 Analiza in 
opredelitev ukrepov za 
povečanje takojšnje 
dostopnosti 
knjižničnega gradiva. 

strukture UKM v 2014  

–  v 2015 bodo 

določeni kazalci 

spremljanja 

učinkovitosti delovnih 

procesov). 

 

 

Dolgoročni cilj: Načrtovanje in koordinacija dejavnosti knjižničnega sistema Univerze v 

Mariboru 

Kratkoročni 

letni cilj za 

leto 2014 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2014 

Funkcionalno 

povezovanje, 

strokovna 

pomoč in 

svetovanje 

knjižnicam 

članic UM pri 

izvajanju 

knjižnične 

dejavnosti na 

osnovi 

sodobnih 

standardov 

 Izdelana analiza 

uspešnosti knjižnične 

dejavnosti na UM  na 

podlagi samoevalvacijskih 

poročil 2012/2013 in 

analize kvalitativnih 

kazalnikov. 

 Predstavitev 
kvantitativnih in 
kvalitativnih 
kazalnikov knjižnic 
UM v skladu s 
strokovnimi 
standardi in 
priporočili za 
organizacijo, 
delovanje in 
evalvacijo 
visokošolskih knjižnic 
Komisiji za knjižnični 
sistem Univerze v 
Mariboru. 

 REALIZIRANO  

  Koordinacija testiranja za 
prehod na novo platformo 
COBISS3/Izposoja. 

 Koordinacija 
dejavnosti na 
delovnih sestankih 
vodij visokošolskih 
knjižnic. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(informativni pogovor 

na IZUM-u in 

predstavitev 

okvirnega poteka 

izvedbe aktivnosti za 

prehod na 
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COBISS3/Izposoja v 

2015). 

  Koordinacija skupnih 
razvojnih nalog 
knjižničnega sistema UM: 
- nakup e-virov, 
- implementacija 
naprednega iskalnika. 

 Usklajevanje 
dejavnosti 
knjižničnega sistema 
UM na sejah 
Komisije za knjižnični 
sistem in sestankih 
vodij visokošolskih 
knjižnic. 

 REALIZIRANO  
 

Koordinacija 

dejavnosti 

bibliografije 

visokošolskih 

učiteljev, 

znanstvenih 

sodelavcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

na UM 

 Izvedeni delovni sestanki 
bibliografov UM. 

 Permanentna 
redakcija 
bibliografskih 
zapisov in strokovno 
svetovanje. 

 Sledenje 
spremembam, 
novostim, 
obveščanje, 
komuniciranje z 
Izumom in 
pristojnimi Osici. 

 Obravnavanje 
problematike na 
sestankih vodij 
visokošolskih knjižnic 
in na Komisiji za 
knjižnični sistem. 

 Posredovanje 
problematike 
ustreznim komisijam 
pri Senatu UM. 

 REALIZIRANO  

Načrtovanje 

in 

koordinacija 

nabave 

knjižničnega 

gradiva na 

UM 

 Izveden prednostni 
nakup elektronskih virov 
pred tiskanimi viri. 

 Izveden prednostni 
nakup elektronskih virov 
preko konzorcijev. 

 Usklajevanje 
aktivnosti nabavnih 
postopkov na 
sestankih vodij 
visokošolskih knjižnic 
in Komisije za 
knjižnični sistem 
UM. 

 Nadaljevanje in 
nadgradnja 
sodelovanja s 
fakultetnimi 
knjižnicami in 
visokošolskimi 
učitelji ter 
raziskovalci z 
vzpostavitvijo rednih 
stikov. 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  
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 Pridobitev 
finančnih sredstev v 
okviru  Meril za 
razporejanje 
sredstev za študijsko 
dejavnost na UM oz. 
pridobitev sredstev 
UM za  nakup 
elektronskih 
informacijskih virov. 

Načrtovanje 

in 

koordinacija 

izobraževalne 

dejavnosti 

uporabnikov 

 Uvajanje novih vsebin v 
ponudbo programa 
izobraževanja UKM (odprti 
dostop). 

 Vzpostavitev predloga 
permanentnega sistema 
knjižničarjev tutorjev v 
izobraževalnem procesu 
univerze; predlog 
dopolnitve dokumenta 
Tutorski sistem na Univerzi 
v Mariboru. 

 Posodobitev vsebin 14-ih 
izobraževalnih modulov za 
študijsko leto 2013/2014. 

 Priprava zasnove 
izbirnega predmeta 
informacijskega 
opismenjevanja. 

 Izvajanje 
izobraževanj 
uporabnikov knjižnic 
po strokovnih 
področjih. 

 Vzpostavitev 
permanentnega 
sistema knjižničarjev 
tutorjev 
(sodelovanje s 
Študentskim svetom 
UM). 

 Sodelovanje v 
delovni skupini za e-
izobraževanje na 
UM. 

 Sodelovanje s 
kariernimi centri 
fakultet UM. 

 Evalvacija 
programa 
vseživljenjskega 
izobraževanja s 
področja knjižnične 
dejavnosti in 
znanstvenega 
publiciranja ter 
evalvacija ponudbe 
izobraževalnih 
vsebin preko okolja 
Moodle za e-
izobraževanje na UM 
(spletni vprašalnik). 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(parcialno 

vključevanje v 

študijske programe; 

sestanek s 

prorektorico za 

izobraževalno 

dejavnost). 

 

Evalvacija 

kakovosti, 

razvoja 

storitev in 

pogojev 

delovanja 

 Glej strateški cilj Kakovost knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne 
knjižnice UKM in fakultetnih knjižnic na UM 
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visokošolskih 

knjižnic UM 

Načrtovanje 

in 

koordinacija 

ponudbe/ 

dostopnosti 

knjižničnega 

gradiva na 

UM 

 Nakup programske 
opreme za napredno 
iskanje po knjižničnem 
gradivu in e-virih. 

 Nakup mobilne aplikacije 
za serijske publikacije 
(BrowZine itd.). 

 Nakup spletne aplikacije 
LibGuides. 

 Implementacija 
naprednega iskalnika po 
knjižničnem tiskanem 
gradivu in elektronskih 
virih. 

 Razvoj vtičnika za 
MOODLE za povezavo z 
digitalnimi viri (profesorjev 
vidik, vidik študenta, da si 
lahko sam naredi svoj izbor 
obveznega branja oz. 
literature). 

 Vključitev rešitev 
VUFIND oz. EBSCO EDS v 
nove spletne strani UKM. 

 Razvoj VUFIND rešitve na 
osnovi razvojnega okolja 
(framework ZEND-2); 
iskanje po lokalnem 
katalogu in katalogu ostalih 
članic UM (multisite). 

 Testiranje portala 
za upravljanje z 
elektronskimi viri 
(odprtokodni Vufind 
oz. Ebsco Discovery 
Service) z vključeno 
lokalno bazo in bazo 
ostalih članic UM. 

 Oblikovanje 
delovne skupine za 
implementacijo 
naprednega 
iskalnika. 

 Definiranje 
poslovnega procesa 
za učinkovito 
upravljanje z e-viri. 

 Sodelovanje UKM 
v evalvacijskem timu 
IZUM-a. 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

 

 NEREALIZIRANO 
(razvoj aplikacije 

VUFIND smo opustili 

zaradi nakupa EDS). 

 NEREALIZIRANO 
(razvoj aplikacije 

VUFIND smo opustili 

zaradi nakupa EDS). 

 

 Uvedba storitve E-knjige 
po naročilu EOD 
(učinkovito posredovanje 
dokumentov, izboljšan 
dostop do starejšega in 
redkega gradiva). 

 Uvedba plačila s kreditno 
kartico. 

 Vzpostavitev 
poslovnega procesa 
za storitev E-knjige 
po naročilu; 
vključitev v mrežo 
knjižnic  EOD. 

 Vzpostavitev 
funkcionalnih 
povezav med nabavo 
e-virov in 
medknjižnično 
izposojo (licenčni 
pogoji). 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(preučili smo ponudbo 

storitve ter zasnovali 

delovni proces za 

morebitno uvedbo). 

 REALIZIRANO  
 

Načrtovanje 

in 

koordinacija 

knjižnične 

 Vzpostavljeni e-
knjižnični priročniki. 

 Zagotovitev 
finančnih sredstev. 

 Nakup programske 
opreme LibGuides. 

 REALIZIRANO  
 

 REALIZIRANO  
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dejavnosti na 

UM v okviru 

strokovnega 

referentstva 

 Vzpostavljeni portali po 
posameznih strokah in 
zbirkah (AČ, EDC). 

 Aktivnejše 
sodelovanje s 
Komisijo za knjižnični 
sistem, 
visokošolskimi 
knjižnicami in 
profesorji 
posameznih 
znanstvenih 
disciplin. 

 Vsebinsko 
definiranje in 
oblikovanje portalov 
po strokovnih 
področjih in 
dopolnjevanje 
portala. 

Sodelovanje 

pri založniški 

dejavnosti 

UM 

 Posredovanje predloga 
za uveljavitev odprtega 
dostopa do učbenikov UM. 

 Vzpostavitev 
učinkovitejšega 
sodelovanja z založniki 
publikacij UM (izdelava 
informacijskega gradiva). 

 Oblikovan idejni osnutek 
vzpostavitve strokovne 
podpore pri dejavnosti 
univerzitetnega 
elektronskega založništva. 

 Posredovanje 
predloga univerzi o 
uveljavitvi odprtega 
dostopa do 
učbenikov UM. 

 Vnos 
odprtodostopnih 
elektronskih 
učbenikov v DKUM. 

 Izdelava 
promocijske 
zloženke, namenjene 
založnikom. 

 Seznanitev 
Komisije za knjižnični 
sistem s ponudniki e-
gradiv v Sloveniji 
(BIBLOS). 

 Ustanovitev 
delovne skupine za 
vzpostavitev 
strokovne podpore 
univerzitetnemu 
elektronskemu 
založništvu. 

 NEREALIZIRANO 
(izdelan idejni 

osnutek). 

 

 

 DELNO 
REALIZIRANO  
(vzpostavljena 

strokovna pomoč za 

elektronsko 

založništvo v odprtem 

dostopu). 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(vzpostavljena 

strokovna pomoč za 

elektronsko 

založništvo v odprtem 

dostopu). 

 

 

Uvedba 

akademske 

izkaznice za 

knjižnične 

storitve 

 Uvedba akademske 
izkaznice za zunanje 
uporabnike. 

 Uvedba knjižnične 
izkaznice kot nove pojavne 
oblike akademske 
izkaznice za druge 
uporabnike. 

 Koordinacija 
KISUM. 

 Priprava protokola 
prenosa podatkov za 
izdelavo izkaznic. 

 Oblikovanje 
predloga knjižnične 
izkaznice kot nove 
pojavne oblike 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

 REALIZIRANO  
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akademske izkaznice 
za Rektorsko 
konferenco UM. 

 Predlog sprememb 
in dopolnitev 
Pravilnika o 
akademski izkaznici. 

Posodobitev 

procesa 

ažuriranja 

podatkov 

študentov v 

bazi članov 

knjižnic  UM 

 On-line ažuriranje 
podatkov študentov v bazi 
članov knjižnic UM. 

 Koordinacija 
KISUM. 

 Sodelovanje v 
delovni skupini za 
pripravo zakonskih 
osnov in za pripravo 
izdelave 
optimalnega 
prenosa podatkov iz 
eVŠ. 

 NEREALIZIRANO 
(zaradi zaustavitve 

postopkov 

spreminjanja 

zakonodaje s področja 

visokega šolstva (ZViS) 

so onemogočeni 

postopki on-line 

ažuriranja; aktivnosti 

prenesene v leto 2015 

– napoved besedila 

novega predloga 

ZViS). 

Dolgoročni cilj: Informacijska podpora izobraževalnemu, znanstvenoraziskovalnemu, 

strokovnemu in umetniškemu delu na UM 

Kratkoročni letni 

cilj za leto 2014 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 

2014 

Vzpostavitev 

učinkovitega 

upravljanja s 

knjižnično zbirko 

 

 Zagotovitev 
temeljne knjižnične 
zbirke za podporo 
izobraževalni in 
znanstvenoraziskovaln
i dejavnosti na 
univerzi (prednostni 
nakup e-virov in 
študijskega gradiva). 

 Oblikovanje 
dokumenta Nabavna 
politika UKM kot 
dolgoročnega 
strateškega 
dokumenta. 

 Sklic sej Komisije za 
nabavo knjižničnega 
gradiva UKM.  

 Letni razrez 
finančnih sredstev za 
nakup knjižničnega 
gradiva in drugih 
informacijskih virov 
po znanstvenih 
področjih. 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

 

 

 

 REALIZIRANO  
 

  Testiranje nove 
aplikacije. 

 Sodelovanje v 
skupini testatorjev 
nove aplikacije. 

 REALIZIRANO  
 

  Prehod na novo 
platformo 
COBISS3/Katalogizacij
a 

 Implementacija 
nove platforme 
COBISS3/Katalogizacij
a 

 REALIZIRANO  
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  Testiranje in prehod 
na novo platformo 
COBISS3/Izposoja. 
 

 Testno okolje. 

 Izobraževanje za 
prehod na 
COBISS3/Izposoja. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(informativni 

pogovor na IZUM-u 

in predstavitev 

okvirnega poteka 

izvedbe aktivnosti za 

prehod na 

COBISS3/Izposoja v 

2015). 

  Vzpostavitev 
povezave (uvoza) 
akcesijskih podatkov v 
programsko opremo 
finančno 
računovodske službe 
UKM. 

 Analiza in priprava 
specifikacije za 
vključitev akcesijskih 
podatkov v FIPS. 

 DELNO 
REALIZIRANO  
(v teku je tudi 

prenova FIPS-a na 

UM). 

 

  Dokončan popis 
knjižničnega gradiva 
glede na leti načrt 
popisa. 

 Letni načrt popisa 
knjižničnega gradiva. 

 REALIZIRANO  
 

  Odpis ca. 2.000 
izvodov knjižničnega 
gradiva. 

 Priprava seznamov 
odpisanega gradiva za 
NUK in odprema. 

 Ponudba 
odpisanega gradiva 
zainteresirani 
javnosti. 

 Organizacija knjižne 
tržnice v okviru 
Študentskega 
oktobra. 

 Ocena letnega 
odpisa. 

 REALIZIRANO  
 

Učinkovita 

ponudba 

informacijskih 

virov in razvoj 

informacijske 

programske in 

strojne 

infrastrukture 

 Antivirusna zaščita 
(nakup programske 
opreme). 

 Nakup UPS s 
kontinuiteto 1 ure. 

 Vzpostavitev 
tiskalniškega sistema. 

 Vzpostavitev 
sistema za šifriranje in 
digitalni podpis. 
 
 
 
 
 
 

 Finančni načrt UKM, 
2014.  

 Organizacija dela. 

 REALIZIRANO 
 

 

• REALIZIRANO 

 

 REALIZIRANO  
 

• DELNO 

REALIZIRANO 

(vzpostavljen sistem 

za šifriranje in 

digitalni podpis, 

manjka dogovor z 

agencijo za 
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 Vzpostavitev 
sistema varnega 
oddaljenega dostopa 
za zaposlene do 
lokalnih računalniških 
virov. 

 Vzpostavitev 
sistema arhiviranja 
strežniškega okolja in 
podatkov zaposlenih 
ter podatkov DKUM in 
digitalnega 
repozitorija e-UKM. 

 Prenova intraneta. 

 Vzpostavitev 
sistema za upravljanje 
delovnih postaj, tudi 
mobilnih naprav. 

 Vzpostavitev 
sistema identitete za 
oddaljen dostop do 
digitalnih virov. 
 
 
 
 

 Nabava in 
vzpostavitev 
tehnologije tankih 
odjemalcev za 
uporabnike knjižnice. 

 Ponudba novih 
storitev v Glasbeno-
filmski zbirki (sodobni 
predvajalniki DVD, BD, 
grafični osebni 
računalnik).  

 Prevzem skrbništva 
spletnih strani UKM. 

 Interna aplikacija 
Zadolžnice v skladišče. 

 Vključitev novih 
storitev Arnes, ki so 
ponujene 
akademskim in 
izobraževalnim 
organizacijam, najprej 
za sekundarno 
lokacijo UKM za varno 

certificiranje (npr. 

sigenca) 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(nezadostna finančna 

sredstva) 

 

 

 REALIZIRANO 
 

 

 

 

 

 REALIZIRANO  

 DELNO 
REALIZIRANO 
(nezadostna finančna 

sredstva) 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(potrebno se je še 

povezati s 

ponudnikom 

identitete IZUM AAI 

Cobiss.) 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(nezadostna finančna 

sredstva) 

 NEREALIZIRANO 
(nezadostna finančna 

sredstva) 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 REALIZIRANO 
 

 REALIZIRANO 
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shranjevanje 
podatkov. 

Prirast knjižnične 

zbirke (vse vrste 

knjižničnega 

gradiva) 

Prirast tiskanega 

knjižničnega gradiva 

 Do 31.1.2015 
obdelati celotno 
količino knjižničnega 
gradiva, ki bo prispelo 
v knjižnico v letu 2014. 

 Zagotavljanje 
temeljne knjižnične 
zbirke za podporo 
izobraževalni in 
znanstvenoraziskovalni 
dejavnosti na univerzi. 

 Prednostni nakup 
elektronskih virov in 
študijskega gradiva.  

 Sistematično 
dopolnjevanje zbirke 
študijske literature 
glede na potrebe 
študijskih programov 
UM. 

 Povečanje deleža 
elektronskih virov v 
primerjavi z nakupom 
tiskanih virov. 

 Nakup elektronskih 
virov prednostno v 
okviru konzorcijev. 

 Promocija spletne 
storitve »Predlog 
nakupa«. 

 Uvoz metapodatkov 
elektronskih knjig 
Ebrary v lokalni katalog 
ali EBSCO EDS. 
 

 

 Vključitev v e-
knjižnico BIBLOS 
(analiza upravičenosti). 

 Posodobitev sistema 
zamen z domačimi in 
tujimi knjižnicami in 
drugimi organizacijami. 

 Kandidiranje na 
razpisu za 
sofinanciranje 
znanstvene literature 
in baz podatkov pri 
ARRS. 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  
(zbirko Ebrary smo 

nadomestili z zbirko 

e-knjig EBSCO). 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 REALIZIRANO  
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 Zagotovitev izvajanja 
Pravilnika o obveznem 
izvodu publikacij UM v 
segmentu elektronskih 
publikacij. 
 

 Pridobitev finančnih 
sredstev v okviru Meril 
za razporejanje 
sredstev za študijsko 
dejavnost na UM oz. 
pridobitev sredstev 
UM za  nakup 
elektronskih 
informacijskih virov. 

 DELNO 
REALIZIRANO  
(vsa produkcija UM v 

e-obliki ni v DKUM, 

ker je avtorji ne 

oddajajo). 

 REALIZIRANO  
 

 

Nakup (št. inv. enot): 

1.830 

  DELNO 
REALIZIRANO 
1.268; 69 % 
(nezadostna finančna 

sredstva). 

Obvezni izvod (št. inv. 

enot): 25.950 

  DELNO 
REALIZIRANO 
21.361; 82 % 
(odvisno od dotoka 

produkcije 

slovenike). 

Zamena (št. inv. enot): 

140 

  REALIZIRANO 
250; 179 % 

Dar (št. inv. enot): 

3.055 

  DELNO 
REALIZIRANO 
2.607;  85 % 

(odvisno od dotoka 

darov). 

Obvezni izvod UM (št. 

inv. enot): 410 

  DELNO 
REALIZIRANO 
337; 82 % 

(odvisno od dotoka 

produkcije). 

Prirast/dotok elektronskih virov 

Elektronske knjige s 

polnimi besedili (št. 

naslovov): 107.000 

  REALIZIRANO 
122.647; 115 % 

 

Elektronske serijske 

publikacije (št. 

naslovov): 7.584 

  REALIZIRANO 
24.779; 327 % 

Polnotekstovne in 

bibliografske 

 Nakup elektronskih 
virov prednostno v 
okviru konzorcijev. 

 REALIZIRANO 
101; 140 % 
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podatkovne zbirke (št. 

naslovov): 72 

Sodelovanje v 

sistemu vzajemne 

katalogizacije 

Prirast lokalne baze 

COBISS (št. zapisov): 

21.000 

 

 

 

 Organizacija dela. 

 Izobraževanje 
katalogizatorjev. 

 Sistem kontrole 
kakovosti 
bibliografskih zapisov. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
18.258; 87 % 

(odvisno od dotoka 

gradiva). 

Kreiranje/redaktiranje 

zapisov normativne 

baze avtorjev CONOR 

(št. zapisov): 

3.000/1.000 

  DELNO 
REALIZIRANO 
2.200/659; 73 %/66 

% 

(odvisno od stanja 

zapisa v CONOR.SI). 

Hranjenje arhivskih 

izvodov publikacij (št. 

enot): 13.000 

 DELNO REALIZIRANO 

11.030; 85 % 

(odvisno od dotoka 

produkcije 

slovenike). 

 Harmonizacija 

lokalnega kataloga z 

vzajemno bazo 

podatkov (št. zapisov): 

1.000 

 DELNO REALIZIRANO 

530; 53 % (aktivnost 

preusmerjena v 

retrospektivno 

katalogizacijo). 

 Retrospektivna 

katalogizacija (št. 

zapisov): 1.000 

 
 

REALIZIRANO 

3.052; 305 % 

Učinkovita 

uporaba 

knjižničnega 

gradiva in drugih 

informacijskih 

virov 

Izposoja knjižničnega 

gradiva 

 Promocija 
knjižničnih storitev 
UKM in ponudbe 
informacijskih virov 
UKM. 

 Ustrezna nabavna 
politika UKM v skladu 
z Dokumentom o 
nabavni politiki UKM. 

 Izboljšanje spletnih 
storitev in pogojev za 
uporabo klasičnih 
gradiv. 

 Učinkovito 
nadomeščanje 
založenega in 
izgubljenega gradiva. 

 Analiza uporabe 
programske in strojne 
opreme za uporabo 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 REALIZIRANO 
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storitev za 
uporabnike s 
posebnimi potrebami. 

Izposoja na dom (št. 

fizičnih enot): 260.000 

  REALIZIRANO  
   288.283; 111 % 

Izposoja v čitalnicah 

(št. fizičnih enot): 

80.000 

  REALIZIRANO  
   87.757; 110 % 

Medknjižnična izposoja 

Izposoja gradiva iz 

drugih knjižnic - 

pasiva (št. fizičnih 

enot): 600 

  REALIZIRANO 
675; 112 % 

Izposoja gradiva v 

druge knjižnice – 

aktiva (št. fizičnih 

enot): 1.300 

  REALIZIRANO 
1.253; 96 % 

Elektronske in avtomatizirane storitve pri izposoji gradiva 

Rezerviranje gradiva 

preko OPAC-a (št. 

storitev): 6.500 

  REALIZIRANO 
6.758; 104 % 

Podaljšanje 

izposojenega gradiva 

preko OPAC-a (št. 

storitev): 90.000 

  REALIZIRANO 
102.195; 113 % 

Naročanje gradiva 

preko OPAC-a (št. 

storitev): 30.000 

  REALIZIRANO 
29.350; 98 % 

Uporaba elektronskih informacijskih virov 

Celotna besedila (št. 

vpogledov): 180.000 

  REALIZIRANO 
280.436; 156 % 

Izvlečki (št. 

vpogledov): 40.000 

  REALIZIRANO 
105.472; 263 % 

Dostop do e-virov (št. 

dostopov): 70.000 

  REALIZIRANO 
(uvedba naprednega 

iskalnika – velik 

porast uporabe). 

 Oddaljen dostop do e-

inf. virov (št. 

dostopov): 50.000 

  REALIZIRANO 
77.887; 156 % 

 Izterjava nevrnjenega 

knjižničnega gradiva 

 Sodelovanje v 
delovni skupini 
knjižnic za poenotenje 

 REALIZIRANO 
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postopkov pri izvedbi 
izterjav preko 
zunanjega izvajalca. 

 Promocija ponudbe 
storitev in 
knjižničnega gradiva 
UKM 

 Izdelava koncepta, 
natis informacijskih 
gradiv in oblikovanje 
e-informacijskih 
gradiv in navodil, 
upoštevaje novo 
celostno podobo. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(nismo pripravili 

tiskanih 

informacijskih 

gradiv). 

Oblikovanje e-

učne zbirke v 

okviru e-učnega 

okolja 

 Ažurni interaktivni 
centralni seznam 
obvezne in 
priporočene študijske 
literature (idejna 
zasnova). 

 Vzpostavitev enotne 
vstopne točke do 
polnih besedil učnega 
gradiva na UM 
(vzorčni primer ene 
izmed članic). 

 Vzpostavitev načela 
odprtega dostopa do 
e-učnih gradiv 
(posredovanje 
predloga univerzi). 

 Vnos učnih gradiv v 
DKUM. 

 Vzpostavitev 
povezave DKUM – 
COBISS – MOODLE za 
podporo e-
izobraževanju. 

 Sodelovanje v 
delovni skupini za e-
izobraževanje. 

 REALIZIRANO 
 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(pripravljen idejni 

osnutek). 

 

 

 

 

 

 

Cilj prenešen v 2015. 

Posodobitev 

procesa naročanja 

gradiva iz 

skladišča 

 Uvedba 
računalniške aplikacije 
za naročanje gradiva 
iz skladišča. 

 Reorganizacija 
delovnih postopkov 
naročanja gradiva. 

 REALIZIRANO  

Ureditev 

signalizacije UKM 

 Izdelava zasnove 
označevalnih in 
usmeritvenih tabel in 
napisov za 
uporabnike. 

 Izdelava idejnega 
koncepta, 
upoštevajoč CGP UM. 

 Izdelava napisov in 
tabel. 

 Zagotovitev 
finančnih sredstev. 

 DELNO 
REALIZIRANO  
(narejen popis 

obstoječe 

signalizacije, idejna 

zasnova). 

UKM kot učni 

center 

Usposabljanje 

uporabnikov 

 Organiziranje 
izobraževanj 
uporabnikov knjižnic 
na UM. 

 Vzpostavitev 
permanentnega 
sistema knjižničarjev 
tutorjev (v 
sodelovanju s 
Študentskim svetom 
UM). 

 REALIZIRANO  
 

 

• DELNO 

REALIZIRANO 

(pripravljen osnutek). 
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 V primeru 
nadgradnje 
programske opreme 
vzpostavitev okolja za 
e-učenje Moodle za 
UKM. 

 Sodelovanje v 
delovni skupini za e-
izobraževanje na 
univerzi. 

 Evalvacija ponudbe 
izobraževalnih vsebin 
preko Moodle okolja 
za e-izobraževanje na 
UM. 

 Promocija 
izobraževalnih vsebin 
(protokol 
permanentnega 
obveščanja). 

 Organiziranje 
prireditve Študentski 
oktober. 

 Noč raziskovalcev 
2014/2015. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(pripravljen osnutek 

programa za tri 

module v Moodlu). 

 

 REALIZIRANO 
 

 

 REALIZIRANO 
(rezultati ankete na 

vstopni strani 

Moodla o ponudbi 

vsebin IO). 

 

• REALIZIRANO  

 

 

 

• REALIZIRANO  

 

 

• NEREALIZIRANO 

(UM ni pridobila 

projektnih sredstev). 

Usposabljanje 

individualnih 

uporabnikov (št. 

uporabnikov): 1.200 

  REALIZIRANO 
1.894; 158 % 

 

Usposabljanje 

uporabnikov v 

skupinah (št. skupin; 

št. udeležencev): 120; 

2.700 

  DELNO 
REALIZIRANO  
83/2.000 ; 69 % / 74 

% 

 

Usposabljanje v okviru 

študijskega programa 

visokošolskega zavoda 

(št. ur; št. 

udeležencev): 30; 500 

  REALIZIRANO 
45/489; 150 % / 98 % 

Strokovno 

referentstvo, 

Avstrijska čitalnica 

(AČ), Evropski 

dokumentacijski 

center (EDC) 

Tekoča vsebinska 

obdelava knjižničnega 

gradiva 

 Ustrezna kadrovska 
zasedba. 

 Učinkovita gradnja 
knjižnične zbirke. 

 Sprotna redakcija 
knjižnične zbirke v 
prostem pristopu. 

 REALIZIRANO 
4.591 

Redakcija 

bibliografskih zapisov 

(št. enot):  

 REALIZIRANO  
1.948 
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Posredovanje 

informacij (št. inf.): 

800 

 Intenziviranje 
sodelovanja z 
matičnimi fakultetami 
UM v segmentu 
nakupa knjižničnega 
gradiva in 
izobraževanja 
uporabnikov. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
415;  52 % 

Prirast gradiva AČ (št. 

enot): 400 

 DELNO 
REALIZIRANO 
185;  46 % (upad 

realizacije je 

posledica 

drugačnega vodenja 

statistike). 

  Vzpostavitev 
spletnih portalov za 
inf. vire po strokah in 
čitalnicah. 

 Sinteza ponudbe 
inf. virov na spletu 
Evropske skupnosti, 
AČ in strok, ki jih 
pokriva s ponudbo 
UKM. 

 REALIZIRANO  

  Sistematično 
izobraževanje 
uporabnikov. 

 Vzpostavitev 
sistema strokovni 
referent – knjižničar 
tutor. 

 Priprava vsebinskih 
sklopov za posamezne 
znanstvene discipline 
in za strokovna 
področja. 

 Izobraževanje 
študentov 
germanistike in 
prevodoslovja 
(sodelovanje z 
Oddelkom za 
germanistiko in 
Oddelkom za 
prevodoslovje FF 
UM). 

 REALIZIRANO 

  Izdelan koncept 
prenove sistema 
strokovnih referentov. 

 Uravnotežena 
porazdelitev 
znanstvenih disciplin. 

 Preučitev sistema 
strokovnih referentov 
univerzitetnih knjižnic 
v svetu. 

 Uveljavitev prenove 
sistema strokovnih 
referentov. 

 REALIZIRANO 

  Izdelan nabor novih 
kompetenc profila 
strokovni referent. 

 Izdelava načrta 
izobraževanja za 
pridobitev novih 
kompetenc. 

 REALIZIRANO 
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  Izdelava e-
knjižničnih 
priročnikov. 

 Izdelava osnovne 
strukture strokovnih 
portalov za različne 
znanstvene discipline. 

 Nakup programske 
opreme LibGuides. 

 REALIZIRANO 

Knjigoveška 

dejavnost 

Priprava, popravila in 

vezava učbeniškega 

sklada (št. enot): 

2.200 

 Izvedba 
knjigoveških posegov 
za zaščito gradiva. 

 REALIZIRANO 
2.811; 127 % 

Priprava in vezava 

knjig (št. enot): 100 

 REALIZIRANO 
129; 129 % 

Priprava, popravila in 

vezava serijskih 

publikacij (št. enot): 

250 

 REALIZIRANO 
283; 113 % 

Termo in žična vezava 

(št. enot): 220 

 DELNO 
REALIZIRANO 
136; 62 % 

Zaščita (ovijanje) 

gradiva (št. enot): 200 

 DELNO 
REALIZIRANO 
78; 39 % 

Popravilo in vezave 

raritet in stare 

periodike (št. enot): 

60 

 DELNO 
REALIZIRANO 
21; 35 % 

Izdelava varovalnih 

škatel, map, pisem in 

ovojnic (št. enot): 

1.000 

 REALIZIRANO 
1.289; 129 % 

Prirez pasic za 

arhivsko gradivo (št. 

enot): 10.000 

 REALIZIRANO 
10.849; 108 % 

Napisi na vezano 

gradivo (št. enot): 250 

 DELNO 
REALIZIRANO 
183; 73 % 

Tehnična postavitev 

razstav: 30 

 REALIZIRANO 
28; 93 % 

Knjižnica, prijazna 

uporabnikom s 

posebnimi 

potrebami 

 Prilagoditev spletne 
strani za slepe in 
slabovidne. 
 
 
 

 Nabor strokovnih 
storitev (fleksibilne, 
uporabniku s 

 Zagotovitev 
finančnih sredstev. 

 Revidiranje 
Knjižničnega reda 
UKM. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(zbrane ponudbe za 

prilagoditev spletne 

strani; cilj prenesen v 

2015). 

 DELNO 
REALIZIRANO 
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posebnimi potrebami 
prilagojene knjižnične 
storitve – Knjižnični 
red; spletna stran 
UKM). 

 Organizacija 
izobraževanja 
zaposlenih na temo 
ravnanje z uporabniki 
s posebnimi 
potrebami. 

(pripravljen 

dokument z naborom 

strokovnih storitev, 

prilagojenih in 

oblikovanih za UPP). 

 

 

 

 

 REALIZIRANO  

Knjižnica – prostor 

za študij in prosti 

čas 

 Vzpostavitev 
bioklimatskih pogojev 
v III. nadstropju in 
arhivsko skladišče. 

 Ureditev Glasbeno-
filmske čitalnice. 

 Ureditev dostopa do 
Maistrove knjižnice. 

 Imenovanje delovne 
skupine. 

 Zagotovitev 
finančnih sredstev. 

 Finančni načrt UKM. 

 Sponzorska 
sredstva. 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 REALIZIRANO  

Prenova spletne 

strani UKM in 

vzpostavitev 

vstopne točke oz. 

spletišča za 

knjižnične storitve 

in knjižnične 

zbirke 

 Vzpostavitev 
prenovljene spletne 
strani UKM. 

 Prevod spletne 
strani v angleški jezik. 

 Prilagoditev spletne 
strani za uporabnike s 
posebnimi potrebami. 
 

 

 

 Vzpostavitev 
aplikacije spletne 
strani za mobilne 
naprave (pametni 
telefoni, tablični 
računalniki, …). 

 Organizacija dela. 

 Finančni načrt UKM. 

 REALIZIRANO  
 

 

• REALIZIRANO  

 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(zbrane ponudbe za 

prilagoditev spletne 

strani; cilj prenesen v 

2015). 

• NEREALIZIRANO 

(cilj prenesen v 

2015). 

Dolgoročni cilj: Bibliografija visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM 

Kratkoročni letni 

cilj za leto 2014 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2014 

Bibliografska 

obdelava 

knjižničnega 

gradiva za 

bibliografijo 

Kreiranje zapisov za 

članke (št. zapisov): 

900 

 Izvajanje redne 
dejavnosti. 

 Permanentna 
redakcija 
bibliografskih zapisov 
in strokovno 
svetovanje. 

 Koordinacija 
dejavnosti v okviru 
delovne skupine. 

 DELNO REALIZIRANO  
662; 74 % 

Kreiranje zapisov za 

monografije (število 

zapisov): 220 

 REALIZIRANO  
372; 169 % 

Kreiranje zapisov za 

izvedena dela 

(število zapisov): 200 

 REALIZIRANO  
418; 209 % 
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Redaktiranje zapisov 

(število zapisov): 600 

 Sprotno 
dopolnjevanje bloga 
bibliotekarjev UM 
BiblioUM z novostmi 
na področju 
bibliografske 
obdelave. 

 Posodobitev vsebin 
na spletni strani. 

 REALIZIRANO  
667; 111 % 

Podpora članicam 

UM pri 

bibliografski 

obdelavi 

knjižničnega 

gradiva za 

bibliografijo in 

vrednotenju 

znanstvene 

uspešnosti 

 Ohranitev 
obstoječega nivoja 
storitev. 

 Aktivno 
sodelovanje s 
knjižnicami in avtorji 
na  vseh članicah UM. 

 Podpora pri 
obdelavi in 
svetovanju članicam 
UM, ki še nimajo 
urejene svoje 
knjižnice. 

 Permanentno 
izobraževanje. 

 REALIZIRANO  

Vrednotenje 

znanstvene 

uspešnosti UM 

 Zasnova 
bibliometrične 
analize kazalcev 
znanstvene 
uspešnosti UM 
(vsaki dve leti) - 
nakup programske 
opreme za 
vrednotenje 
znanstvene 
uspešnosti oz. 
uporaba obstoječih 
orodij.  

 Zagotovitev 
enakovrednega 
obravnavanja 
znanstvenih 
dosežkov v 
bibliografski 
obdelavi podatkov 
(integrirni viri). 

 Sodelovanje s 
strokovnimi telesi 
(OSIC, IZUM, ARRS, 
Habilitacijsko 
komisijo UM). 

 Implementacija 
novih rešitev za 
učinkovito 
vrednotenje 
znanstvenoraziskoval
nega in strokovnega 
dela na univerzi. 

 Bibliometrična 
analiza kazalcev 
znanstvene 
uspešnosti UM s 
pomočjo orodja 
Scopus. 

 DELNO REALIZIRANO 
(izvedeno je bilo 
testiranje programske 
opreme SciVal in 
zbiranje 
bibliometričnih 
podatkov za U-
Multirank). 
 

 

 

 

 

 REALIZIRANO  

Zagotovitev 

trajnega hranjenja 

in javne objave 

zaključnih del UM 

v Digitalni knjižnici 

UM 

 Izdelan predlog 
prenove pravilnikov 
UM o pripravi 
zaključnih del na 
dodiplomskem in 
podiplomskem 
študiju. 

 Priprava predloga 
pogodbe o prenosu 

 Omejitev možnosti 
umika javne objave 
zaključnih del v 
elektronski obliki v 
Digitalni knjižnici UM.  

 DELNO REALIZIRANO 
(pregled pravilnika, 
pripravljen predlog za 
poenotenje). 
 

 

 

 REALIZIRANO 
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neekskluzivne 
materialne avtorske 
pravice za zaključna 
dela na Univerzo v 
Mariboru. 

 Uvedba licence 
Creative Commons. 

 

 

 

 

 REALIZIRANO 

Zagotovitev 

sistemske oddaje 

doktorskih 

disertacij UM v 

podatkovno zbirko 

Dissertations and 

Theses (Proquest) 

 Promocijske 
zloženke v tiskani in 
elektronski obliki. 

 Identifikacija 
doktorandov UM 
prejšnjih let  in 
povabilo k oddaji 
naloge v 
Dissertation and 
Theses. 

 Prevod navodil za 
aplikacijo za vnos 
doktorskih disertacij 
v bazo Dissertations 
and Theses v 
slovenski jezik. 

 Vzpodbujanje in 
spremljanje 
sistematičnega 
vključevanja 
doktorskih del v 
podatkovno zbirko 
Dissertation and 
Theses. 

 Redakcija vnosov v 
bazi Dissertation and 
Theses.  

 Povečanje 
mednarodne 
odmevnosti 
doktorskih disertacij 
UM. 

 REALIZIRANO 
 

 

 REALIZIRANO 
 
 
 
 
 

 DELNO REALIZIRANO 
(prevod sistemskih 

sporočil) 

Promocija 

odprtega dostopa 

do znanstvenih 

informacij 

 Podpis Berlinske 
deklaracije o 
odprtem dostopu. 

 Vzpostavitev 
izobraževanja 
uporabnikov o 
publiciranju v 
odprtem dostopu. 

 Vzpostavitev 
podpore 
raziskovalcem pri 
izpolnjevanju zahtev 
financerjev glede 
odprtega dostopa. 

 Prireditve ob 
mednarodnem 
tednu odprtega 
dostopa, oktober 
2014.  

 Sodelovanje v 
projektu FOSTER – 
prijava za projektna 
sredstva. 

Uveljavitev odprtega 

dostopa do 

znanstvenih 

informacij na UM: 

 Ustanovitev 
Komisije za odprti 
dostop. 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 REALIZIRANO 
 

 

 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  

Vzpostavitev 

novih storitev za 

podporo 

 Oblikovanje 
ponudbe novih 
storitev za podporo 
znanstvenoraziskova
lnemu delu in 

 Vzpostavitev 
svetovanja na področju 
znanstvenega 
komuniciranja. 

 REALIZIRANO  
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znanstvenorazisko

valnemu delu 

vrednotenju 
znanstvene 
uspešnosti 
raziskovalcev. 

 Implementacija 
ponudbe na spletni 
strani UKM. 

 Permanentno 
obveščanje 
uporabnikov o novostih 
ponudnikov inf. Virov. 

 Aktualiziranje 
izobraževalnih 
programov o sodobnih 
poteh znanstvenega 
komuniciranja. 

 

 

 

 

 REALIZIRANO  

Vzpostavitev 

trajnega hranjenja 

znanstvene 

dediščine UM 

 Priprava navodil za 
oddajo in trajno 
hranjenje 
znanstvenoraziskova
lnih, strokovnih in 
drugih del UM v 
elektronski obliki v 
DKUM. 

 Izdelana izhodišča 
za politiko odprtega 
dostopa UM. 

 Ustanovitev komisije 
za odprti dostop. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(pripravljen osnutek). 
 

 

 

 

 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(sodelovanje v 

delovni skupini na 

MIZŠ za oblikovanje 

nacionalne politike 

odprtega dostopa; 

cilj prenesen v 2015) 

Dolgoročni cilj: Digitalne vsebine in razvoj Digitalne knjižnice UM 

Kratkoročni letni 

cilj za leto 2014 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2014 

Vzpostavitev 

institucionalnega 

repozitorija 

znanstvene 

dediščine UM 

(DKUM) in 

kulturne dediščine 

(eUKM) 

 Prenos 
produkcijske kode 
DKUM na strežnike 
v UKM. 

 Implementacija  
novih 
funkcionalnosti v 
digitalnem 
repozitoriju 
kulturne dediščine 
UKM. 

 Prenos digitalnega 
repozitorija DSpace 
iz Centos na 
Windows 
platformo. 

 Izdelava mobilne 
aplikacije 
digitalnega 
repozitorija UKM za 

 Organizacija dela.  

 Izvajanje Dogovora o 
vzdrževanju in nujnih 
nadgradnjah DKUM. 

 REALIZIRANO  
 

 

 

• REALIZIRANO  

 

 

 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 NEREALIZIRANO 
(cilj prenesen v 2015). 

 

 

 

 REALIZIRANO  
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različne mobilne 
platforme. 

 Izdelava mobilne 
spletne aplikacije 
digitalnega 
repozitorija UKM 
(neodvisen od 
platforme mobilne 
naprave - vezan le 
na spletni 
brskalnik). 

 

 

 

Vzpostavitev 

selektivnih 

kriterijev za 

digitalizacijo 

knjižničnega 

gradiva 

 Izdelan strateški 
dokument 
digitalizacije UKM. 

 Izdelan prioritetni 
seznam gradiv za 
digitalizacijo v 2014. 

 Delovna skupina za 
digitalizacijo. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(pripravljen osnutek). 

 

 REALIZIRANO 

Vnos 

digitaliziranih 

objektov raritet in 

drugega 

dragocenega 

knjižničnega 

gradiva v 

institucionalni e-

repozitorij UKM. 

 Javna objava 
celotnega izvoda 
digitaliziranega 
časopisa Marburger 
Zeitung v 
repozitoriju UKM. 
 

 

 

 

 

 Predstavitev 
digitaliziranih 
rokopisov Iz 
zakladnice UKM v 
repozitoriju UKM. 

 Delovna skupina za 
institucionalni 
repozitorij UKM. 

 Organizacija dela 

 Promocija 
digitalizirane zbirke. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(cilj prenesen v 2015; 

pripravljena 

metapodatkovna 

struktura, struktura 

kolekcij, digitalizirano 

gradivo je pripravljeno 

za vnos; prehod na 

drugo platformo 

repozitorija) 

 NEREALIZIRANO 
(glej zgoraj). 

 

Nadgradnja 

funkcionalnosti 

digitaliziranega 

listovnega 

kataloga UKM 

 Prenos 
obstoječega 
digitaliziranega 
listkovnega 
kataloga v nove 
spletne strani – 
platforma DRUPAL. 

 Implementacija 
novih  
funkcionalnosti 
digitalnega 
listkovnega 
kataloga. 

 Zaključena delna 
redakcija 
digitaliziranega 

 Organizacija dela – 
pomoč sodelavcev iz 
javnih del. 

 Razvoj posebne 
programske opreme za 
redakcijo polnega 
besedila in opremljanje 
zapisov z inventarno 
številko, UDK vrstilcem 
in predmetno oznako. 

 Razvoj dodatnih  
funkcionalnosti ( za 
potrebe redakcije, za 
iskanje po signaturi, 
ISSN/ISBN in COBISS-
ID). 

 REALIZIRANO 
 

 

 

 

 

 REALIZIRANO 
 

 

 

 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(izpeljana testna 

redakcija za presojo 
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listkovnega 
kataloga (periodični 
katalog). 

časovnega obsega 

celotne redakcije). 

Digitalizacija 

domoznanskih 

vsebin, raritet, 

rokopisov in stare 

periodike 

 Digitalizacija 
redkih gradiv 
(samostojno ali v 
sodelovanju z 
Mariborsko 
knjižnico v okviru 
OOK – MK). 

 Dostop do 
digitaliziranih 
vsebin preko 
portalov digitalnih 
vsebin (repozitorij 
UKM,  DKUM, Dlib, 
Kamra, Europeana 
…). 

 Sodelovanje z NUK, 
Sekcijo za 
domoznanstvo in 
kulturno dediščino 
ZBDS, ZRC SAZU in 
knjižnicami v regiji 
(projektno 
sodelovanje). 

 REALIZIRANO  
 

 

 

 

• REALIZIRANO  

  Izdan Katalog 
rokopisov (3. zv.) v 
elektronski obliki, 
dostopen na spletni 
strani. 

 Pomoč v okviru 
prostovoljstva in 
sodelavcev iz javnih 
del. 

 Finančni načrt 2014. 

 REALIZIRANO  

  Digitalizacija 5-ih 
rokopisnih gradiv. 

 Pridobitev finančnih 
sredstev (projekti, …). 

 REALIZIRANO  

  Digitalizacija 
rokopisnega in 
slikovnega gradiva 
(Zlata lisica) – 
sodelovanje z OOK - 
Mariborsko 
knjižnico. 

 Pridobitev finančnih 
sredstev (projekti, …). 

 REALIZIRANO  

  Digitalizacija 
listkovnega 
kataloga Marburger 
Zeitung: 

 Pomoč v okviru 
prostovoljstva in 
sodelavcev iz javnih 
del. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(pripravljen idejni 

osnutek). 
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- priprava projekta 
in pričetek 
skeniranja; 
- obseg skeniranja: 
1/3. 

Uvajanje novih 

vsebin in 

funkcionalnosti 

Digitalne knjižnice 

UM. 

 Oblikovan portal 
domoznanskih 
vsebin v okviru 
repozitorija UKM. 

 

 

 

 

 

 

 Analiza možnosti 
vzpostavitve 
povezave različnih 
vsebin 
(multimedija, učne 
vsebine, digitalni 
viri itd.) med 
sistemi COBISS.SI – 
VUFIND - E-UKM 
dig. repozitorij – 
MOODLE. 

 Analiza možnosti 
za vzpostavitev 
upravljanja s 
slikovnim, filmskim 
in glasbenim 
gradivom. 

 Vzpostavitev 
repozitorija UKM, ki je 
z metapodatkovno 
izmenjavo povezan na 
portal DKUM in 
VUFIND. 

 Vsebinska razširitev 
ponudbe digitalnih 
virov v okolju digitalne 
knjižnice UM. 

 Razširitev 
funkcionalnosti DKUM. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(cilj prenesen v 2015; 

pripravljena 

metapodatkovna 

struktura, struktura 

kolekcij, digitalizirano 

gradivo je pripravljeno 

za vnos; prehod na 

drugo platformo 

repozitorija). 

 REALIZIRANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 REALIZIRANO 

Dolgoročni cilj: Varovanje in zaščita gradiva za trajno ohranjanje kulturne in znanstvene 

dediščine 

Kratkoročni letni 

cilj za leto 2014 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2014 

Varovanje in 

zaščita gradiva za 

trajno ohranjanje 

kulturne dediščine 

 Zaščiteno 
knjižnično gradivo v 
skladu z zakonskimi 
predpisi in 
standardi s 
področja 
knjižničarstva. 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev . 

 REALIZIRANO  

Ustrezno 

arhiviranje 

obveznega izvoda 

publikacij 

Republike 

Slovenije in 

 Zaključena  
prenova 
bioklimatskih 
pogojev v III. 
nadstropju in v 

 Pridobitev dodatnih 
finančnih virov. 

 REALIZIRANO  
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obveznega izvoda 

publikacij UM 

arhivskem 
skladišču. 

 Dislocirano 
arhivsko skladišče 
za knjižnično 
gradivo UKM in 
fakultetnih knjižnic 
oz. oprema 
obstoječega (dialog 
z ministrstvom). 

Projekt 

mikrofilmanja 

periodičnih 

publikacij (Večer, 

Delo) za potrebe 

arhiviranja, 

raziskovalnega 

dela in nadaljnje 

uporabe ter 

digitalizacije  

 Prenos 
pomembnih 
slovenskih časnikov 
na trajne oblike 
(mikrofilm).  

 Izdelana strategija 
na področju 
arhiviranja dnevnih 
časopisov oz. 
mikrofilmanja. 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev. 

 Delovna skupina v 
sodelovanju z NUK. 

 NEREALIZIRANO 
(ni zagotovljenih 

finančnih sredstev). 

 

 NEREALIZIRANO 
(ni bila vzpostavljena 

delovna skupina). 

Zagotavljanje 

ustreznih pogojev 

za hrambo 

knjižničnega 

gradiva 

 Optimalni 
bioklimatski pogoji 
za hranjenje 
knjižničnega gradiva 
v skladu s standardi. 

 Računalniško 
spremljanje vrednosti 
temperatur in vlage, 
zlasti ob spremembah 
kurilnega režima in 
zunanjih vplivih, 
razvlaževanje. 

 REALIZIRANO  

Dolgoročni cilj: Zbiranje, hranjenje, dokumentiranje in posredovanje domoznanskega 

gradiva za mesto Maribor in širšo okolico v funkciji domoznanske knjižnice in podpore 

znanstvenoraziskovalni dejavnosti UM 

Kratkoročni letni 

cilj za leto 2014 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2014 

Prirast 

knjižničnega 

gradiva 

domoznanske 

zbirke in posebnih 

zbirk (zbirka 

drobnih tiskov, 

glasbena in 

filmska zbirka, 

rokopisna zbirka, 

zbirka raritet in 

stare periodike, 

kartografska 

zbirka) 

Pridobivanje 

domoznanskega 

gradiva (št. enot):  

– monografsko 

gradivo: 80 

- neknjižno gradivo: 

9.000 

 Izvajanje ustrezne 
nabavne politike. 

 Pridobivanje 
domoznanskega 
gradiva na terenu 
(obisk prireditev, 
zapuščine, darovi, 
sodelovanje s 
kulturnimi 
institucijami, 
sodelovanje z 
zasebniki). 

 Pridobivanje 
domoznanskega 
gradiva iz naslova 
obveznega izvoda. 

 REALIZIRANO 
- monografsko 
gradivo: 
134; 168% 

 REALIZIRANO  
- neknjižno gradivo: 

   9.048; 101% 

Bibliografska 

obdelava 

monografij (št. 

enot): 80 

 

 REALIZIRANO 

 bibliografska 
obdelava monografij: 
134; 168% 

Bibliografska 

obdelava/inventariz

acija neknjižnega 

  REALIZIRANO 
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gradiva (št. 

zapisov/enot): 

- Zbirka drobnih 

tiskov: 570/2.400 

- Glasbena in 

filmska zbirka: 

1.750/3.500 

- Kartografska 

zbirka: 100/140 

- Rokopisna zbirka: 

20/20 

Zbirka drobnih tiskov: 

768/6.079; 

134%/253% 

 DELNO REALIZIRANO 
Glasbena in filmska 

zbirka:  1.205/2.655; 

69% (manjši dotok 

gradiva, obnova 

prostorov zbirke in 

njeno urejanje; 

obsežna redakcija). 

 REALIZIRANO 
Kartografska zbirka: 

245; 175% 

 REALIZIRANO  
Rokopisna zbirka: 

dotok gradiva 10 enot; 

zapuščin (ok. 500 inv. 

štev.). 

Bibliografska 

obdelava člankov 

(št. zapisov): 3.000 

 REALIZIRANO 
2.748; 92% 

Kreiranje zapisov v 

normativni bazi 

avtorjev CONOR.SI 

(št. zapisov): 20 

 REALIZIRANO 
51; 255 % 

 

Referenčno delo  Posredovanje 
informacij (št. 
informacij): 780 

 Promocija 
domoznanske 
dejavnosti in 
domoznanskega 
gradiva za ciljne 
skupine. 

 REALIZIRANO 
1033; 131 %. 

 

Optimizacija 

delovnih 

postopkov na 

področju 

katalogizacije 

domoznanskih 

vsebin 

 Uvoz 
metapodatkov v 
lokalni katalog UKM 
na nivoju članka 
(časnik Večer). 

 Optimizacija 
delovnih 
postopkov. 

 Zaključek dogovora s 
ČZP Večer in IZUM. 

 Opredelitev novih 
delovnih postopkov. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(objektivne okoliščine 
s strani Večera). 

Povečanje 

prepoznavnosti 

posebnih zbirk 

Enote za 

domoznanstvo 

(Zbirka drobnih 

 Preimenovanje v 
Enoto za 
domoznanstvo in 
posebne zbirke v 
okviru načrtovane 
reorganizacije UKM. 

 Posredovanje 
predloga na Strokovni 
svet UKM in na 
Sistemizacijsko 
komisijo UM v skladu s 
cilji reorganizacije. 

 REALIZIRANO 
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tiskov, Rokopisna 

zbirka, Zbirka 

raritet in stare 

periodike, 

Glasbena in 

filmska zbirka, 

Kartografska 

zbirka, Maistrova 

knjižnica) 

  Maistrovo leto 
2014 v UKM – 
ureditev zbirke:         
- nadaljevanje in 
zaključek projekta 
preureditve 
Maistrove knjižnice 
(zloženka, 
promocija). 

 Projektna dejavnost 
(prijava na razpis za 
kulturne projekte 
MOM). 

 Sodelovanje z 
zunanjimi partnerji. 

 REALIZIRANO 

  Promocija in 
popularizacija 
Maistriane: 
- prireditve 
(tiskovna 
konferenca, knjižna 
razstava, likovna 
razstava Likovne 
upodobitve 
generala Rudolfa 
Maistra, okrogla 
miza Javni 
spomeniki Rudolfa 
Maistra v Mariboru, 
simpozij »Zasebne 
knjižnice«, dan 
odprtih vrat 
Maistrove knjižnice; 
- promocija zbirke z 
novo postavitvijo, 
nov promocijski 
material; 
- koordinacija s 
kulturnimi 
ustanovami v mestu 
v okviru 
Maistrovega leta; 
- ogledi Maistrove 

knjižnice (ca. 300 

obiskovalcev). 

 Promocija, nagovoriti 
ciljne skupine 
uporabnikov. 

 REALIZIRANO  
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  Maistrova 
knjižnica kot 
kulturni spomenik 
nacionalnega 
pomena: 
- izpeljava postopka 
za razglasitev 
Maistrove knjižnice 
za kulturni 
spomenik 
nacionalnega 
pomena. 

 Sodelovanje z NUK in 
Ministrstvom za 
kulturo. 

 REALIZIRANO  
(UKM oddala vlogo s 

potrebno 

dokumentacijo; 

postopek v teku na 

Ministrstvu za 

kulturo). 

  Predstavitev 
Maistrove knjižnice: 
- referat na 
mednarodnem 
simpoziju Radenci 
2014. 

 Aktivna udeležba na 
simpoziju. 

 Promocija zbirke in 
predstavitev 
upravljanja s 
posebnimi knjižničnimi 
zbirkami. 

 REALIZIRANO  

  Mariborski 
spomeniki 
(virtualna razstava): 
- izbor gradiva iz 
fondov UKM; 
- strokovno 
predavanje. 

 Sodelovanje s 
študenti Oddelka za 
umetnostno zgodovino 
FF UM in pod 
mentorstvom prof. 
Marjete Ciglenečki. 

 REALIZIRANO  

  Izvedba 
domoznanskih 
razstav: 
- Zlata lisica; 
- 100. obletnica 
pričetka prve 
svetovne vojne 
(sodelovanje z AČ); 
- Carmina Slovenica 
(50 let); 
- Akademsko 
planinsko društvo 
Kozjak; 
- 50 let Študentskih 
domov; 
- Ob 90-letnici 
Ondine Otte 
Klasinc; 
- Češki arhitekti v 
Mariboru. 

 Širjenje védenja o 
mestu Maribor, SV 
Sloveniji, pomembnih 
osebnostih in dogodkih 
s tega področja: 
- zbiranje in pregled 

gradiva, 

- študij gradiva, 

- načrt in postavitev 
razstav. 

 REALIZIRANO 

  Zaključek popisa 
zapuščin in ureditev 
gradiva. 

 Organizacija dela. 

 Protokol za 
upravljanje z 
zapuščinami. 

 Projektna sredstva. 

 REALIZIRANO 
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  Izdelan dokument 
o upravljanju z 
zapuščinami (kot 
integralni del 
Dokumenta o 
upravljanju s 
knjižnično zbirko). 

 Delovna skupina.  NEREALIZIRANO 
(cilj prenesen v 2015). 

  Izdelan protokol 
pridobivanja in 
obdelave 
raziskovalnih nalog 
Mladi za napredek 
Maribora. 

 Določitev skrbnika 
zbirke. 

 Izdelava protokola. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(določen skrbnik; 

protokol v fazi 

osnutka). 

   Postavitev  
redkega gradiva v 
Zbirko raritet in 
stare periodike. 

 Varovanje in 
zaščita raritetnega 
gradiva in stare 
periodike. 

 Selekcija v okviru 
inventure, pregled 
gradiva, obdelava 
raritetnega gradiva, 
ustrezna oprema. 

 REALIZIRANO  

  Ohranitev 
kulturne dediščine: 
- izdelan popis 
gradiva. 

 Strokovno 
svetovanje. 

  Popis in urejanje 
gradiva. 

 Sodelovanje s 
Knjižnico Lenart. 

 REALIZIRANO  

Promocija 

domoznanskih 

vsebin 

 Sprotno 
obveščanje različnih 
javnosti o 
domoznanskih 
dogodkih, zgodbah 
in domoznanskih 
gradivih: 
- aktivna prisotnost 
na spletu 
(Domblog), 
- vključevanje 
domoznanskih 
vsebin na spletne 
portale (e-UKM, 
dLib, KAMRA, 
Europeana, 
Europeana Local, 
etc.). 

 Organizacija dela.  REALIZIRANO  

Projektna 

dejavnost 

 Glej strateški cilj Projektna dejavnost in mednarodno sodelovanje 
/Projektna dejavnost in cilj Digitalne vsebine in razvoj Digitalne 
knjižnice Univerze v Mariboru 
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Digitalizacija 

domoznanskih 

vsebin 

 Glej strateški cilj Digitalne vsebine in razvoj Digitalne knjižnice 
Univerze v Mariboru/Digitalizacija domoznanskih vsebin, raritet, 
rokopisov in stare periodike 

Dolgoročni cilj: Projektna dejavnost in mednarodno sodelovanje 

Kratkoročni letni 

cilj za leto 2014 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2014  

Uresničitev ciljev 

knjižnice s 

pomočjo 

projektov, donacij 

in sponzorstev 

 Oddaja prijav na 

različne razpise za 

projektna sredstva. 

 Izdelan Pravilnik 

o projektih UKM. 

 Izdelana navodila 
o načrtovanju in 
upravljanju 
stroškov,  vezanih 
na izvajanje 
projektov. 

 Spremljanje razpisov 
projektne dejavnosti in 

pozivov (MOM, 

ministrstev, EU). 

 Priprava razpisne 

dokumentacije. 

 Organizacija dela. 

 REALIZIRANO  
 

 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(pripravljen osnutek). 

• DELNO 

REALIZIRANO  

(pripravljen osnutek). 

Zagotovitev 

permanentne 

strokovne 

podpore pri 

pridobivanju 

projektov 

 Pridobitev veščin 
in znanj s področja 
projektnega 
upravljanja. 

 Napotitev sodelavca 
na usposabljanje za 
vodenje projektov 

 NEREALIZIRANO  
(ni bilo zadostnih 

finančnih sredstev). 

Projektna 

dejavnost 

 Vnos gesel s 
področja vzgoje in 
izobraževanja. 

 Organizacija dela. 

 Pridobitev drugih 
virov (zunanji partner 
IZUM). 

 REALIZIRANO  

  Dopolnjen 
Mariborski 
biografski leksikon 
(6 biobibliografij). 

 Organizacija dela. 

 Raziskovalno in 
publicistično delo.  

 REALIZIRANO  
(pripravljena gesla, 

manjka tehnični vnos). 

  Postavitev 
razstave (100. 
obletnica prve 
svetovne vojne). 

 Prijava na razpis za 
projektno dejavnost 
MOM. 

 Raziskovalno delo. 

 Sodelovanje z drugimi 
institucijami. 

 Projektna sredstva. 

 REALIZIRANO  

  Prirast 
knjižničnega 
gradiva v zbirki 
Slovenske čitalnice. 

 Pridobitev sredstev 
na MK. 

 Dopolnjevanje knjižne 
zbirke Slovenske 
čitalnice. 

 REALIZIRANO  

  Organizacija in 
izvedba literarnih 
večerov v Štajerski 
deželni knjižnici v 
Gradcu (širjenje 

 Prijava na razpis JAK. 

 Literarni večeri v 
Štajerski deželni 
knjižnici v Gradcu. 

 REALIZIRANO  
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védenja o slovenski 
kulturi in 
književnosti; 
promocija 
slovenske kulture 
in jezika na 
avstrijskem 
Štajerskem). 

  Obeležitev 
obletnice in 
postavitev: 
- virtualna razstava 

(digitalizacija 

rokopisnega 

gradiva), 

- postavitev 
doprsnega kipa dr. 
Pavla Turnerja v 
UKM. 

 Prijava na razpis. 

 Sodelovanje z Občino 
Rače-Fram. 

 Sodelovanje z UMG in 
go. Bredo Ilich Klančnik. 

 DELNO 
REALIZIRANO 
(digitalizacija 

opravljena, javna 

obeležitev dogodka ni 

bila izpeljana; del cilja 

prenesen v 2015). 

  Nova storitev 
UKM:  
Menjalnica knjig 
»Živa veriga«. 

 Prijava na razpis JAK.  DELNO 
REALIZIRANO 
(prijava na razpis 

oddana, projekt ni bil 

podprt, izvedba še v 

teku). 

  Prireditve v 
sklopu 
Študentskega 
oktobra 2014. 

 Aktivnosti za izvedbo 
prireditev. 

 REALIZIRANO  
 

  Noč 
raziskovalcev 
2014/2015. 

 Prijava na razpis za 
projektna sredstva 

Glej cilj UKM kot učni 

center 

  Rastem s knjigo.  Aktivnosti za izvedbo 
izobraževanj. 

 REALIZIRANO  

  Knjižni cikel 
UKM. 

 Aktivnosti za izvedbo 
prireditev. 

 REALIZIRANO  
 

  Izvedba 
seminarja za 
promocijo in rabo 
odprtega dostopa: 
- projekt FOSTER 
(www.fosteropens
cience.eu). 

 Prijava na projektna 
sredstva. 

 NEREALIZIRANO 
(Nismo pridobili 

projektnih sredstev). 

  Organizacija 
filmske šole, 2014. 

 Prijava na razpis za 
projektna sredstva 

 REALIZIRANO  
 

  (Maistrova knjižnica/Maistrovo leto 2014) Glej strateški cilj Zbiranje, 
hranjenje, dokumentiranje in posredovanje domoznanskega gradiva za 
mesto Maribor in širšo okolico 
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  (Digitalizacija domoznanskih vsebin, raritet, rokopisov in stare 
periodike) Glej strateški cilj Digitalne vsebine in razvoj digitalne 
knjižnice Univerze v Mariboru 

Mednarodno 

sodelovanje 

 Prijava na razpis 
Norveški finančni 
mehanizem 2014. 

 Prijava na 
programe 
ERASMUS. 

 Nadaljnje 
sodelovanje  
Avstrijskih čitalnic 
po svetu. 

 Nadaljnje 
sodelovanje v pan-
evropski skupini za 
Evropske 
dokumentacijske 
centre. 

 Priprava ustrezne 
dokumentacije. 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev. 

 Sodelovanje v delovni 
skupini PEWG, Bruselj. 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 REALIZIRANO  
 

 

 

  (Slovenska čitalnica v Gradcu ) Glej strateški cilj Projektna dejavnost 
in mednarodno sodelovanje 

Dolgoročni cilj: Razvoj strokovnih potencialov 

Kratkoročni letni 

cilj za leto 2014 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2014 

Razvoj strokovnih 

kompetenc 

zaposlenih v UKM 

 Izveden načrt 
izobraževanja in 
strokovnega 
usposabljanja. 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev. 

 REALIZIRANO  
(realizacija I. 

prioritete). 

Dolgoročni cilj: Prireditvena dejavnost in promocija UKM 

Kratkoročni letni 

cilj za leto 2014 

Ciljna vrednost Ukrepi Realizacija v letu 2014 

Razstavna 

dejavnost  

Št. razstav: 25  Avtorstvo, 
koordinacija, 
organizacija in izvedba 
razstavne dejavnosti 
po programu 
dejavnosti. 

 Glej okvirni načrt 
razstav in prireditev 
UKM 2014. 

 REALIZIRANO 
30; 120 % 

Prireditvena 

dejavnost 

(koordinacija, 

urejanje in 

organizacija 

prireditev) 

Št. prireditev: 100  Avtorstvo, 
koordinacija in 
organizacija 
prireditvene dejavnosti 
po letnem načrtu 
prireditvene dejavnosti 
(priloga). 

 REALIZIRANO  
94; 94 % 
 

Št. obiskovalcev: 

7.000 

 REALIZIRANO  
12.638; 181 % 

 Delavnice za 
študente (npr. na 
temo »«, »Poetry 

 Sodelovanje z 
Oddelkom za 
germanistiko in 

 REALIZIRANO 
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slam«, pisateljske in 
prevajalske 
delavnice, 
gledališke 
predstave, literarni 
večeri). 

Oddelkom za 
prevodoslovje, FF UM. 

 Sodelovanje z 
založbami. 

 Sodelovanje z 
lektoratom Oddelka za 
germanistiko. 

 Sodelovanje s KF, 
Ljubljana. 

 Sodelovanje z 
ambasado Švice. 

 Sodelovanje z 
Goethe-Institutom, 
Ljubljana. 

 Organizacija 
sklopov predavanj 
gostujočih 
profesorjev s 
področja 
germanistike in 
prevodoslovja. 

 REALIZIRANO 

  Organizacija 
posvetovanj (100 
obletnica I. 
svetovne vojne, 
posvet o eksofoniji). 

 REALIZIRANO 

  Organizacija 
filmskih večerov. 

 REALIZIRANO 

  Priprava razstav 
za promocijo 
knjižnične zbirke. 

 REALIZIRANO 

Založniška in 

publicistična 

dejavnost UKM 

 Izdaja publikacije 
110 anekdot o 
UKM. 

 Prijava na razpis za 
kulturne projekte 
MOM, program OOK 
MK; pridobitev 
finančnih sredstev. 

 REALIZIRANO 

 Izdaja zloženke o 
Maistrovi knjižnici. 

 REALIZIRANO 

 Izdaja publikacije 
iz zbirke Dogodki – 
Prva svetovna 
vojna. 

 REALIZIRANO 

 Objave člankov in 
prispevkov doma in 
v tujini. 

 Organizacija dela.  REALIZIRANO 

Klub prijateljev 

UKM 

 Priprava 
programske sheme 
dogodkov v okviru 
Kluba prijateljev 
UKM. 

 Promocija Kluba 
prijateljev UKM. 

 Osebni stiki, 
zagovorništvo. 

 REALIZIRANO 

Promocija 

knjižnice in 

knjižničnih 

storitev UKM 

 Izdelana strategija 

promocije knjižnice 

in knjižničnih 

storitev. 

 Okvirni načrt 

razstavne in 

prireditvene dejavnosti 

UKM za leto 2014. 

 Študentski oktober. 

 Noč raziskovalcev. 

 Sprehodi Iz knjižnice 

v mesto. 

 Pesniška branja – 

spontana literarna 

 DELNO 

REALIZIRANO 

(pripravljen osnutek). 
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branja avtorjev na 

različnih lokacijah 

UKM. 

 Cikel predstavitev 

knjig v organizaciji 

avtorjev ali založb, 

koncept tematskih 

sklopov UKM. 

 Menjalnica knjig Živa 

veriga. 

 Prenovljena spletna 

stran UKM. 

 Promocija 

domoznanskih vsebin. 

 Promocija UKM na 

blogih (Domblog, 

BiblioUM etc.). 

 Promocija UKM v 

socialnih omrežjih 

(Facebook). 

 Novosti UKM na 

spletni strani UKM. 

Prenova celostne 

grafične podobe 

UKM 

 Oblikovanje novih 

spletnih aplikacij 

UKM (Repozitorij 

UKM, e-knjižnični 

vodiči, napredni 

iskalnik). 

 Zagotovitev finančnih 
sredstev . 

 REALIZIRANO 

Stiki z javnostmi  Oblikovanje 

različnih pojavnih 

oblik obvestil za 

različne medije 

(spletna stran, FB, 

e-pošta, tiskovine 

…). 

 Priprava tipiziranih 

sporočil in obvestil za 

različne namene in 

medije. 

 DELNO 

REALIZIRANO 

(pripravljen osnutek). 

 

 

Doseganje zastavljenih ciljev na področju knjižnične dejavnosti v letu 2014 je izpolnilo zastavljena 
pričakovanja. Večino ciljev smo uresničili, dosegli načrtovane rezultate ali jih ponekod celo 
presegli. Od vseh zastavljenih ciljev smo jih realizirali 72 % (od tega 17 % presegli) in 23 % delno 
realizirali. Nedoseženi ostajajo predvsem cilji, ki so vezani na pomanjkanje finančnih in kadrovskih 
virov ali so odvisni od sistemskih rešitev na univerzi. Delež uporabnikov storitev, ki v anketi o 
zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM pozitivno ocenjuje kakovost storitev in so z njimi 
zadovoljni, je kar 95,5% (N=839). 95 % jih meni, da je UKM odprta in prijazna ustanova, 93 % jih 
meni, da UKM podpira njihov študij in raziskovanje, 87 % da UKM pozitivno vpliva na kakovost in 
učinkovitost njihovega študija in dela ter 76 % uporabnikov meni, da ima UKM posluh za želje in 
potrebe uporabnikov ter sledi razvoju novih informacijskih tehnologij. 
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UKM je v letu 2014 zaključila dolgotrajen proces prenove delovnih procesov in posledično 
spremenila organizacijsko strukturo. Glavno vodilo pri tem je bilo prilagajanje sodobnim 
okoliščinam, v katerih danes knjižničarstvo deluje, prilagoditi se spremembam v visokem šolstvu 
ter postaviti v središče strokovnega razmišljanja in delovanja uporabnika, študenta, 
visokošolskega učitelja, raziskovalca in občana. UKM je ustanova, ki s svojim poslanstvom in 
odgovornim delom pomembno vpliva na lokalno univerzitetno in mestno okolje. Vendar se okolja, 
v katerih živimo in delujemo, nenehno spreminjajo. Eden izmed najpomembnejših elementov 
zagotavljanja kakovosti v UKM je prilagajanje. To pomeni, da je knjižnica dinamičen organizem, ki 
se nenehno prilagaja ciljem in potrebam univerze in okolja. Najpomembnejši cilj reorganizacije je 
bil premik od tradicionalne vloge upravljavca in varuha knjižnične zbirke v digitalno okolje in k 
aktivnemu vzpostavljanju partnerskega odnosa z akademsko skupnostjo. Strokovni svet UKM je 
dne 1. 10. 2014 na 9. redni seji podal pozitivno mnenje k predlogu ravnateljice UKM za 
reorganizacijo UKM in le-to nadalje posredoval v potrditev Komisiji za organizacijo in sistemizacijo 
univerze. Ta je na 5. redni seji z dne 16. 10. 2014 predlagano organizacijo UKM potrdila. Nova 
sistemizacija UKM je pričela veljati 8 dni po objavi v Obvestilih UM  št. XXXII-6-2014 z dne 3. 12. 
2014 skladno s sklepom rektorja UM ŠT 406/2014-532 AF z dne 24. 11. 2014.  
 
Prav tako je bilo leto 2014 zaznamovano z investicijo v prenovo bioklimatskih pogojev UKM in 
energetsko sanacijo. Po treh mesecih obnove je UKM odprla prenovljene prostore 29. oktobra 
2014. Novo podobo so dobili prostori za uporabnike v 3. nadstropju, del knjižničnih depojev in 
upravnih prostorov, izredno pomembno pa je tudi, da je stavba po prenovi energetsko 
učinkovitejša. Uporabniki so pridobili predvsem prijaznejši študijski prostor. V 3. nadstropju smo 
zamenjali talne obloge, razsvetljavo, preurejen pa je tudi prosti pristop. Uporabnikom sta na voljo 
dodatni prostor za skupinsko delo ter glasbena in filmska čitalnica. Pomembna pridobitev je 
klimatizacija študijskih sob. UKM, ki se zaveda, kako pomembno študijsko in družbeno okolje je 
knjižnični prostor, je zelo zadovoljna, da lahko uporabnikom, pa tudi svojim zaposlenim ponudi še 
prijetnejše študijsko in delovno okolje, pri tem pa zagotavlja tudi optimalne pogoje za primerno 
hranjenje knjižničnega gradiva in energetsko učinkovitejše poslovanje. 

 

 

 
Slika 1: Tako je bilo videti 3. nadstropje sredi največjih obnovitvenih del … 
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Slika 2: … in tako v »bioklimatsko« prijaznejši podobi, spet na voljo uporabnikom 

 
Slika 3: Simbolična pot milijonte publikacije UKM v živi verigi na dan uradne otvoritve prenovljenih 

prostorov 

 
 
UKM nudi svoje storitve v polnem obsegu uporabnikom 59 ur tedensko. V študijskem letu 
2012/2013 je zaradi odprtja čitalnice ČUK dostopnost do študijskih mest podaljšala in sedaj so 
uporabnikom UKM na voljo 89 ur. ČUK je odprt od 12. do 24. ure med tednom in ob sobotah od 
12. do 18. ure. V njem je uporabnikom na voljo 66 študijskih mest in brezžični internet. Statistike 
kažejo, da je 89 % obiskovalcev študentov UM. V študijskem letu 2013/2014 je bilo zabeleženih 
32.102 vstopov v čitalnico ČUK, kar pomeni 2.675 vstopov na mesec. Izstopajo meseci izpitnega 
obdobja (januar, junij in avgust). Na povečano število vstopov v poletnih mesecih leta 2014 pa je 
vplivala obnova UKM oz. njenega 3. nadstropja, ki je bilo v tem času zaprto. V letu 2014 smo kupili 
manj tiskanega knjižničnega gradiva, z razpoložljivimi finančnimi sredstvi smo nabavili prednostno 
elektronske informacijske vire, pa še te s pomočjo sofinanciranja fakultet. 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 
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fakultetnih knjižnic ostaja cilj, za katerega si bomo prizadevali tudi v letu 2015. V letu 2014 smo 
načrtovani delež študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev v skupnem številu aktivnih uporabnikov prav tako presegli – znaša 68 % skupnega 
števila aktivnih uporabnikov. V pričakovanem trendu narašča uporaba elektronskih informacijskih 
virov. V izposojevalni službi UKM so pri izvajanju storitev sledili predvsem skrbi za kakovost storitev 
ter prijaznosti do uporabnikov. Razmerje med čitalniško izposojo in izposojo na dom ostaja v prid 
izposoji na dom, pri čemer evidenca čitalniške izposoje gradiva ne temelji v celoti na računalniški 
statistiki. Število izposojenih enot gradiva na dom je povezano z razpoložljivostjo gradiva. Približno 
3.000 uporabnikov smo individualno ali skupinsko izobraževali na področju informacijske 
pismenosti. 
 
Med aktivnostmi preteklega leta bi posebej izpostavili obstoječe delovne aktivnosti in vzpostavitev 
novih dejavnosti v okviru osrednje univerzitetne knjižnice. UM si je v strategiji razvoja univerze do 
2020 zastavila cilj povečati uporabo e-učnega okolja Moodle. Z vključitvijo različnih knjižničnih 
orodij v e-učno okolje se je UKM odločila podpreti univerzitetno strategijo in s pomočjo strokovnih 
referentov približati študentu uporabo elektronskega knjižničnega gradiva. Za tesnejši stik med 
študenti, učitelji in knjižničarji smo v Moodle pri predmetu Uvod v medicino I poskusno integrirali 
funkcionalnosti EBSCO orodja za odkrivanje informacij (UM:NIK), tematske portale LibGuides in 
ponudbo pomoči strokovnih referentov pri študiju. Načrti UKM-a so nadaljevati z vključevanjem 
teh storitev na ravni posameznih predmetov, kar bo ena izmed prednostnih nalog strokovnih 
referentov. Pripravili smo predlog dokumenta o vključitvi bibliotekarja tutorja v tutorski sistem 
UM. Na področju izposoje knjižničnega gradiva in drugih storitev za uporabnike smo uvedli vrsto 
novih storitev: online zadolžnica za gradivo iz skladišča, izposoja tabličnih računalnikov, izposoja 
omaric za hrambo knjižničnega gradiva, naložba dobroimetja za tiskanje v okviru tiskalniškega 
sistema UKM. Nakup naprednega iskalnika informacijskih virov, ki združuje tiskano knjižnično 
gradivo in elektronske vire, ki smo ga poimenovali UM:NIK, predstavlja velik napredek pri 
učinkovitemu iskanju informacijskih virov za študij in raziskovanje. Ob prenovi spletne strani, ki je 
zaživela v septembru, smo UM:NIK definirali kot prvo izbiro za iskanje virov. Za pregledovanje 
znanstvenih časopisov na mobilnih napravah smo uporabnikom omogočili uporabo aplikacije 
BrowZine. Študentom in mladim raziskovalcem smo se posebej približali s celomesečnim 
programom v sklopu »Študentskega oktobra v UKM«. Popestrili smo ga z zanimivimi predavanji 
gostov ter raznimi drugimi izobraževanji. Kot zmeraj je bila uspešna prodaja odpisanega gradiva, 
ki je potekala na prostem ter je bila temu ustrezno poimenovana »Stojnica pod arkadami«. 
 
Na pobudo UKM je marca lani UM podpisala Berlinsko deklaracijo o odprtem dostopu in tako 
postala 475. članica mednarodne akademske skupnosti, ki so zagovornice odprtega dostopa do 
znanstvenih del in raziskovalnih podatkov. UKM je ustanovila komisijo za odprti dostop in 
organizirala strokovno podporo raziskovalcem pri objavljanju v odprtem dostopu v obliki 
svetovanja in izobraževanja. Vzpostavila je izobraževanje uporabnikov o publiciranju v odprtem 
dostopu in podpira raziskovalce pri izpolnjevanju zahtev financerjev raziskav glede odprtega 
dostopa. Jeseni je UKM drugič zapored organizirala posvet Odprti dostop na Univerzi v Mariboru. 
Prav tako sodeluje v delovni skupini za pripravo akcijskega načrta za vzpostavitev odprtega 
dostopa do znanstvenih informacij iz javno financiranih raziskav v Sloveniji pri MIZŠ. Digitalne, 
digitalizirane vsebine, razvoj DKUM in razvoj e-UKM so bile prednostne naloge UKM tudi v 2014. 
Z umestitvijo knjižničnih zbirk, ki so lokalno posebne in dostopne, na globalni spletni zemljevid, 
prispeva UKM v globalno zakladnico znanja. 
 
Leto 2014 je bilo v UKM na prireditvenem področju tudi Maistrovo leto. Zaključena je bila prenova 
Maistrove knjižnice, kjer smo poustvarili izvorno postavitev knjižnega gradiva generala Rudolfa 
Maistra. Izpeljali smo postopek za prepoznavanje Maistrove knjižnice kot kulturni spomenik 
nacionalnega pomena in vso potrebno dokumentacijo posredovali Ministrstvu za kulturo. Izpeljali 
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smo nadvse uspešno filmsko šolo Filmika in izvedli različne knjižne cikle. Leto 2014 ocenjujemo 
kot ambiciozno tako tudi na področju projektne in prireditvene dejavnosti, kjer sledimo cilju po 
vzpostavljanju mednarodnih vezi in utrjevanju vpetosti v lokalno okolje. Ustanovitev Slovenske 
čitalnice v Štajerski deželni knjižnici Gradec v letu 2013 je primer uspešnega mednarodnega 
sodelovanja, ki se je nadaljevalo tudi v 2014 s ciklom Literati v zbirki Slovenske čitalnice. Realizirali 
smo 30 razstav in 94 prireditev. Obiskalo jih je 12.638 obiskovalcev. Z visoko medijsko prisotnostjo 
smo prispevali k večanju ugleda tako univerzitetne knjižnice kakor tudi Univerze v Mariboru. 
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1.2.2 Člani  UKM v letu 2014 

 

 

Tabela 2: Člani UKM v letu 2014 

 

 
 

2014 
 

% 
 

2013 
 

% 

Indeks 

14/13 

Študenti-redni 8.401 57,12 7.930 52,62 106 

Študenti-izredni 309 2,10 495 3,28 62 

Študenti-podiplomski 658 4,47 1.147 7,61 57 

Študenti skupaj 9.368 63,69 9.572 63,52 98 

Zaposleni na univerzi 637 4,33 705 4,68 90 

Študenti in zaposleni na univerzi 
skupaj 

10.005 68,02 10.277 68,20 97 

Srednješolci 849 5,77 950 6,30 89 

Zaposleni 2.171 14,76 2.274 15,09 95 

Nezaposleni 1.384 9,41 1.278 8,48 108 

Upokojenci 222 1,51 222 1,47 100 

Častni člani 22 0,15 20 0,13 110 

Tuji državljani 43 0,29 45 0,30 96 

Pravne institucije 12 0,08 3 0,02 400 

SKUPAJ 14.708 100,00 15.069 100,00 98 

 

 

Trend upadanja števila aktivnih članov se je v letu 2014 nadaljeval z 2 % upadom. Večletni upad 

kategorije izrednih študentov se je znižal za dodatnih 20 %, skoraj presenetljiv pa je izreden upad 

kategorije podiplomskih študentov, ki se je znižal za več kot 50 % (razlog je verjetno tudi v 

kategorizaciji podiplomskih študentov v bolonjskem sistemu). Rahel porast je zaznan v kategoriji 

rednih študentov. Že tradicionalen porast pa je zaznan pri kategoriji nezaposlenih, seveda v 

povezavi s splošnimi družbeno-socialnimi spremembami.  
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1.2.3 Celotni  knj ižnični  fond 2 

 

KNJIŽNO GRADIVO 

 

Tabela 3: Zbirka knjižnega gradiva UKM (inv. enote) 

 

 
Knjige, 
brošure 

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

 
Serijske 

publikacije 

 
 

Patenti 

 
 

Standardi 

 
 

SKUPAJ 

768.364 23.285 179.940 - 15 971.604 

 

 

Tabela 4: Prirast knjižnega gradiva UKM (inv. enote) v 2014 

 

 
 

Knjige, 
brošure 

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

 
Serijske 

publikacije 

 
 

Patenti 

 
 

Standardi 

 
 

SKUPAJ 

Nakup 748 15 347 - 2 1.112 

Obvezni izvod po 
zakonu 

12.997 97 4.147 - - 17.241 

Obvezni izvod 
ustanove 
(univerze, 
fakultete) 

136 152 40 - 0 328 

Zamena 168 18 61 - 0 247 

Dar 1.471 418 740 - 0 2.629 

SKUPAJ 15.520 700 5.335 0 2 21.557 

 

 

Tabela 5: Odpis knjižnega gradiva UKM v 2014 (inv. enote) 

 

 
Knjige, 
brošure 

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

 
Serijske 

publikacije 

 
 

Patenti 

 
 

Standardi 

 
 

SKUPAJ 

487 0 145 0 0 632 

 

 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

 

Tabela 6: Zbirka neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih (inv. enote) 

 

 
Avdiovizualno 

gradivo 

Elektronske 
publikacije na fizičnih 

nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
 

SKUPAJ 

42.306 6.997 23.236 72.539 

                                            
2 Cezar, 2014. 
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Tabela 7: Prirast neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih po načinu pridobivanja v 2014 (inv. enote) 

 

 
 

Avdiovizualno 
gradivo 

Elektronske 
publikacije na 

fizičnih nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
 

SKUPAJ 

Nakup 78 13 48 139 
Obvezni izvod  
po zakonu 

2.660 356 1.116 4.132 

Obvezni izvod 
ustanove 
(univerze, 
fakultete) 

1 8 0 9 

Zamena 3 0 0 3 

Dar 59 25 179 263 

SKUPAJ 2.801 402 1.343 4.546 

 

 

Tabela 8: Odpis neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih v 2014 (inv. enote) 

 

Avdiovizualno 
gradivo 

Elektronske 
publikacije na 

fizičnih nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
SKUPAJ 

3 5 12 20 

 

 

SKUPAJ KNJIŽNIČNA ZBIRKA, PRIRAST IN ODPIS 

 

Tabela 9: Skupaj knjižnična zbirka UKM (inv. enote) 

 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

971.604 72.539 1.044.143 

 

 

Tabela 10: Skupaj prirast knjižničnega gradiva UKM v 2014 (inv. enote) 

 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 
21.557 4.546 26.103 

 

 

Tabela 11: Skupaj odpis knjižničnega gradiva UKM v 2014 (inv. enote) 

 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

632 20 652 
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ELEKTRONSKI VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO 

 

Tabela 12: Elektronski viri UKM, dostopni na daljavo (število naslovov na dan 31. 12. 2014) 

 

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 

0 153.347 100 1 0 153.448 

 

 

TEKOČE NAROČENI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ 

 

Tabela 13: Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij UKM v 2014 (v vseh oblikah) (štejemo nakup, 

obvezni izvod, zameno, dar) 

 

Časopisi, časniki Druge serijske publikacije SKUPAJ 

26.407 441 26.848 

 

Od tega (iz zgornje tabele): 

Število naslovov, ki so naročeni samo v tiskani obliki 2.045 

Število naslovov, ki so naročeni samo v elektronski obliki 24.716 

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

zagotovili tudi dostop na daljavo: 

 

 

87 
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1.2.4 Samoevalvaci jsko por očilo UKM za študijsko leto 2013 /2014 

 

UPORABNIKI, STORITVE  

(obravnavano obdobje študijsko leto 2013/2014) 

 

 

Tabela 14: Delež (odstotek) članov – študentov visokošolskega zavoda glede na vse študente, vpisane na 

visokošolski zavod 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

35 % 44 % 49 % 49,27 % 53,25 % 

 

 

Tabela 15: Delež (odstotek) članov z visokošolskega zavoda glede na število članov knjižnice 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

55,4 % 67,2 % 67,9 % 68,38 % 68,20 % 

 

 

Tabela 16: Število izposojenih enot gradiva na člana knjižnice z visokošolskega zavoda 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 

26,7 
izposoj/uporab. 

na dom 
10,4 

izposoj/uporab. 
v knjižnico 

25,4 
izposoj/uporab. 

na dom 

27,98 
izposoj/uporab. 

na dom 

26,96 
izposoj/uporab. 

na dom 

8,15 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

8,50 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

8,04 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

28,3 

izposoj/uporab. 

37,1 

izposoj/uporab. 

33,55 

izposoj/uporab. 

36,48 

izposoj/uporab. 

35,00 

izposoj/uporab. 

 

 

Tabela 17: Število izposojenih enot gradiva na člana knjižnice 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 

17,9 
izposoj/uporab. 

na dom 
7,1 

izposoj/uporab. 
v knjižnico 

17,3 
izposoj/uporab. 

na dom 

19,13 
izposoj/uporab. 

na dom 

18,38 
izposoj/uporab. 

na dom 

5,5 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

5,81 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

5,49 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 

15,7 

izposoj/uporab. 

25 

izposoj/uporab. 

22,8 

izposoj/uporab. 

24,94 

izposoj/uporab. 

23,87 

izposoj/uporab. 
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Tabela 18: Povprečni čakalni čas (v minutah) za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave; od 

naročila do prejema za deset naključno izbranih publikacij) 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

10 

minut/naročilo 

9  
minut/naročilo 

10 

minut/naročilo 

9,51 

minut/naročilo 

9,50 

minut/naročilo 

 

 

Tabela 19: Povprečni čakalni čas (v delovnih dnevih) za medknjižnično naročeno gradivo (pri desetih 

naključno izbranih publikacijah) 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

3,2 dni/naročilo 3,6 dni/naročilo 3,5 dni/naročilo 3,5 dni/naročilo 3,4 dni/naročilo 

 

 

Tabela 20: Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu (urejenost 

prostega pristopa; pri dvajset naključno izbranih publikacijah) 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

80 % 82 % 83 % 89 % 91 % 

 

 

Tabela 21: Število vpogledov (povzetek, polno besedilo) v elektronske vire na člana knjižnice z 

visokošolskega zavoda 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

45,5 

vpogledov/člana 

40,4 

vpogledov/člana 

29,34 

vpogledov/člana 

27,24 

vpogledov/člana 

29,78 

vpogledov/člana 

 

 

KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

(obravnavano koledarsko leto 2013) 

 

Tabela 22: Število enot knjižnične zbirke na člana z visokošolskega zavoda/univerze 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

109,70 enot 

gradiva/člana 

94,95 enot 

gradiva/člana 

92,52 enot 

gradiva/člana 

96,84 enot 

gradiva/člana 

99,12 enot 

gradiva/člana 

 

 

Tabela 23: Število enot knjižnične zbirke na skupno število članov 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

57,45 enot 

gradiva/člana 

63,85 enot 

gradiva/člana 

62,88 enot 

gradiva/člana 

66,22 enot 

gradiva/člana 

67,60 enot 

gradiva/člana 
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Tabela 24: Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, na člana z visokošolskega 

zavoda/univerze 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,83 enote 

gradiva/člana 

0,66 enote 

gradiva/člana 

0,60 enote 

gradiva/člana 

0,26 enote 

gradiva/člana 

0,18 enote 
gradiva/člana 

 

 

Tabela 25: Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, na skupno število članov 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,43 enot 

gradiva/člana 

0,44 enot 

gradiva/člana 

0,41 enot 

gradiva/člana 

0,18 enot 

gradiva/člana 

0,12 enot 
gradiva/člana 

 

 

Tabela 26: Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, na člana z visokošolskega 

zavoda/univerze (tiskane in elektronske publikacije) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,52 periodičnih 

publikacij/člana 

0,66 periodičnih 

publikacij/člana 

0,81 periodičnih 

publikacij/člana 

0,93 periodičnih 

publikacij/člana 

3,55 periodičnih 

publikacij/člana 

 

 

Tabela 27: Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, na skupno število članov (tiskane in 

elektronske publikacije) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,27 periodičnih 

publikacij/člana 

0,44 periodičnih 

publikacij/člana 

0,55 periodičnih 

publikacij/člana 

0,64 periodičnih 

publikacij/člana 

2,42 periodičnih 

publikacij/člana 

 

 

DEJAVNOST IZOBRAŽEVANJA 

(obravnavano obdobje študijsko leto 2013/2014) 

 
 

Tabela 28: Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro usposabljanja 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

3,57 uporabnikov/uro 4,03 uporabnikov/uro 8,07 uporabnikov/uro 9,13 uporabnikov/uro 
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Tabela 29: Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro usposabljanja 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

3,56 uporabnikov/uro 3,37 uporabnikov/uro 1,00 uporabnik/uro 8,50 uporabnikov/uro 

 
 

Tabela 30: Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro  
usposabljanja 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

23,54 uporabnikov/uro 50,53 uporabnikov/uro 24,14 uporabnikov/uro 17,21 uporabnikov/uro 

 
 

Tabela 31: Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro 
usposabljanja 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

7,17  
uporabnikov/uro 

15,30 uporabnikov/uro 25,60 uporabnikov/uro 22,94 uporabnikov/uro 

 

 

RAZVOJ POTENCIALOV KNJIŽNICE 

(obravnavano obdobje študijsko leto 2013/2014) 

 

 

Tabela 32: Število članov na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

304,9 

članov/delavca 

284,54 

članov/delavca 

320,04 

članov/delavca 

305,06 

članov/delavca 

313,94 

članov/delavca 

 

 

Tabela 33: Število članov z visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

168,92 

članov/delavca 

191,35 

članov/delavca 

217,52  
članov/delavca 

208,61  
članov/delavca 

214,10 
članov/delavca 
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PROSTORI IN OPREMA 

(obravnavano obdobje študijsko leto 2013/2014) 

 

Tabela 34: Število članov na računalniško delovno mesto 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

406,6  
članov/ 

računalniško 

delovno mesto 

379,38  
članov/ 

računalniško 

delovno mesto 

393,9  
članov/ 

računalniško 

delovno mesto 

355,9 
članov/ 

računalniško 

delovno mesto 

386,38  
članov/ 

računalniško 

delovno mesto 

 

 

Tabela 35: Število članov z visokošolskega zavoda/univerze na računalniško delovno mesto 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

225,23 
članov/ 

računalniško 

delovno mesto 

255,13 
članov/ 

računalniško 

delovno mesto 

267,72 
članov/ 

računalniško 

delovno mesto 

243,38 
članov/ 

računalniško 

delovno mesto 

263,51 
članov/ 

računalniško 

delovno mesto 

 

 

Tabela 36: Število članov na čitalniški sedež 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

48,78 

članov/čitalniško 

mesto 

44,29 

članov/čitalniško 

mesto 

44,92 

članov/čitalniško 

mesto 

36,64 

članov/čitalniško 

mesto 

32,13 

članov/čitalniško 

mesto 

 

 

Tabela 37: Število članov z visokošolskega zavoda/univerze na čitalniški sedež 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

27,02 

članov/čitalniško 

mesto 

29,79 

članov/čitalniško 

mesto 

30,53 

članov/čitalniško 

mesto 

25,05 

članov/čitalniško 

mesto 

21,91 

članov/čitalniško 

mesto 

 

 

IZDATKI KNJIŽNICE  

(obravnavano obdobje študijsko leto 2013/2014) 

 

 

Tabela 38: Prihodki knjižnice na člana v EUR 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
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205,96  
EUR/člana 

206,89  
EUR/člana 

199,58 

EUR/člana 

187,61 

EUR/člana 

170,78 

EUR/člana 

 

Tabela 39: Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva na celotne prihodke knjižnice 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

18,3 % 16,1 % 15,6 % 12,44 % 11,94 % 
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1.2.5 Investici je in investici jsko vzdrževanje  

 

Tabela 40: Investicije (investicijsko vzdrževanje) v UKM v 2014 

 

Projekt Namen 

REALIZACIJA - Viri sredstev pri investiciji v letu 2014 (v EUR) 

Skupaj 
proračun 

RS s krediti 
in 

koncesijami 
v letu 2014 

v EUR 

Skupaj - 
vrednost 

investicije 
v letu 
2014 v 

EUR 

  

MIZŠ 
RS - 

poroštva 
(krediti) 

koncesije 

ARRS, 
TIA, 

JAPTI, 
JAK 

Druga 
ministrstva 

Občinski 
proračunski 

viri 

 državni 
pror. iz 

sredstev 
pror. EU 

Cenik 
storitev  

7. OP, 
Cmepius 
in drugi 
projekti 
iz pror. 

EU 

Drugi viri Trg 
% 
REALIZACIJE 
IN 
POJASNILA 
V ZVEZI Z 
REALIZACIJO 

PRIORITETA 1: 
                              

(UKM_NRP 3211-
07-0002)_ 
UKM_ENERGETSKA 
SANACIJA_JR 

IP za 
energetsko 
sanacijo 
objektov 450.000,00           319.059,36     40.528,58     809.587,94 100% 

 

UKM si je od l. 2008 prizadevala s pozivanjem vodstva UM in MIZŠ, da v načrte investicij vključi objekt knjižnice, s čimer bi se zaključila delna prenova 

stavbe, s katero bi se posodobili prostori v 3. nadstropju in 2. skladišču oz. drugi kleti. Obenem bi se v teh etažah vzpostavili tudi primernejši bioklimatski 

pogoji.  

 

Univerza v Mariboru je bila tako l. 2012 izbrana na Javnem razpisu za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor, 2012) z več objekti, med katerimi je bila tudi UKM. Sama energetska sanacija je vključevala le del nedokončanih oz. neizvedenih del iz prenove l. 

2008, zato smo si skupaj z UM prizadevali za pridobitev dodatnih sredstev, da bi projekt energetske sanacije in prenove bioklimatskih pogojev izvedli 

hkrati in celovito. MIZŠ je argumentom prisluhnila in zagotovila dodatna sredstva (ob sredstvih EU) za izvedbo projekta. 

 

UKM je tako oktobra 2014 uspešno zaključila energetsko sanacijo stavbe in izboljšala bioklimatske pogoje. V tem oziru so bili izvedeni naslednji ukrepi:  

 zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v 4. nadstropju, 
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 zamenjava steklenih površin v pritličju, 

 izvedba sanacije oz. dodatne izolacije plošče proti hladnemu podstrešju, 

 zamenjava termostatskih glav in ventilov ter izolacija cevovodov, 

 hidravlično uravnoteženje sistema, 

 vgradnja toplotne črpalke kot podpora ogrevanju, 

 posodobitev razsvetljave, 

 dograditev energetskega monitoringa. 

 

 

Tabela 41: Investicije (investicijsko vzdrževanje) v UKM v 2014 

 

Št. 

prioritete 

Opis in 

vrsta del 

Članica 

UM 

Viri sredstev pri nakupu opreme v 

letu 2014 (v EUR) (načrt) Skupaj 

leto 

2014 v 

EUR 

Delež 

vrednosti 

investicij. 

vzdrževanja 

Viri sredstev pri investiciji v letu 2013 

(realizacija) 

MIZKŠ 

ARRS, 

TIA, 

JAPTI, 

JAK 

Druga 

ministr. 

Drugi 

viri 
MIZKŠ 

ARRS, 

TIA, 

JAPTI, 

JAK 

Druga 

ministr. 

Drugi 

viri 

Realizacija 

načrta v % 

1 
Sanacija 
zamakanja 
strehe 

UKM 3.250    3.250 0,00     100% 

 

 

Zaradi dotrajanosti strehe in žlebov je že bila poškodovana fasada, ki je delno odstopila od konstrukcije. S sredstvi ministrstva smo sanirali vzroke in 

posledice zamakanja strehe. 
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Tabela 42: Investicije (nakup opreme) v letu 2014 v UKM 
 

Oprema 

REALIZACIJA - Viri sredstev pri nakupu opreme v letu 2014 (v EUR) 

skupaj 
2014 

MIZŠ - 
oprema, 

povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo 

MIZŠ - 
drugo 

ARRS, TIA, 
JAPTI, JAK 

Druga 
ministrstva 

Občinski 
proračunski 

viri 

Sredstva iz 
državnega 
proračuna 
iz sredstev 
proračuna 

EU 

Ostala 
sredstva iz 
proračuna 
EU: 7. OP, 
Cmepius 
in drugi 

projekti iz 
pror. EU 

Drugi viri - 
iz 

presežkov 
preteklih 

let 

                    

                    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

                    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

I. sklop - računalniška oprema               14.194 14.194 

II. sklop - strežniki, omrežna opr.               8.868 8.868 

III. sklop - opr. za multimedije               6.431 6.431 

VI. sklop - programska oprema               3.102 3.102 

V. sklop - laboratorijska opr.               0 0 

VI. sklop - pohištvo   5.750           4.530 10.280 

VII. sklop - knjige za knjižnice   20.640 74.080         53.740 148.460 

VIII. sklop - druga oprema               2.317 2.317 

                    

  0 26.390 74.080 0 0 0 0 93.182 193.652 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pojasnilo: v sklop VII. je zajet tudi nakup literature. S strani MIZKŠ nismo prejeli namenskih sredstev za nakup opreme. Vsa oprema je bila nabavljena iz presežka preteklih let ali s pomočjo 

donacij, nabava je vpisana v koloni Drugi viri. 
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Komentar nakupa opreme: 

V letu 2014 smo posodobili IKT opremo, ki je prvenstveno namenjena uporabnikom knjižničnih 

storitev. Ob tem smo sledili smernicam, da je upravljanje in vzdrževanje delovnih postaj čim bolj 

gospodarno (z vidika porabe različnih virov) in enostavno.  

Tako smo med drugim nabavili:  

 tanke kliente ter z njimi opremili učilnico Brede Filo, 

 strežnik zanje, 

 ustrezno programsko opremo, 

 kovinsko pohištvo za redni prirast gradiva.  

 

V letu 2014 smo prešli na tiskalniški sistem, s čimer smo odstranili večino lokalnih tiskalnikov. 

Tiskalniški sistem omogoča bistveno lažje vzdrževanje enakih naprav in nadzor nad porabo. Ob 

načrtovanju smo upoštevali potrebe in specifike delovnih procesov ter navad uporabnikov. S tem smo 

zamenjali tudi nezanesljivi sistem Printbox, ki je bil doslej na voljo uporabnikom. Člani UKM, ki imajo 

akademsko izkaznico, lahko nanjo naložijo dobroimetje in tiskajo na kateremkoli tiskalniku, ki je javno 

dostopen. Sistem jim omogoča tudi optično branje dokumentov in pošiljanje teh datotek na 

elektronsko pošto. Tiskalniški sistem pomeni boljši izkoristek opreme in nižjo ceno za uporabnike oz. 

nižje stroške za UKM. 

 

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 moramo zaradi pogostih tehničnih 

težav in zastarelosti 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). V letu 2014 smo projekt posodobitve zaključili z ustrezno nadgradnjo 

avdio in video programske opreme. 

 

1.2.6 Finančno poroči lo  

 

Računovodsko poročilo za leto 2014 je sestavljeno na podlagi slovenske računovodske zakonodaje in 

sprejetih aktov UM. 

 

Računovodsko poročilo, predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, obsega: 

1. Bilanco stanja s prilogama: 

 stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; 

 stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil; 

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami: 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov; 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka; 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti; 

 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; 

 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
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Tabela 43: Izkaz prihodkov nad odhodki - povzetek3 

 

št. naziv 2014 2013 Indeks 14/13 
Struktura 

2014 

I. prihodki    % 

        

a prihodki od poslovanja  2.387.634 2.327.084 102,6 99,2 

b finančni prihodki  203 243 83,5 0 

c drugi prihodki 17.583 8.924 197 0,7 

č prevrednot. posl.prihodki 584 2.275 25,7 0 

        

D celotni prihodki 2.406.004 2.338.526 102,9 100 

II. odhodki     

        

e stroški blaga, mat. in stor. 723.868 684.941 105,7 30,5 

f stroški dela 1.632.952 1.640.099 99,6 68,8 

g amortizacija 2.065 3.645 56,7 0,1 

h rezervacije 0 0  0 

j drugi stroški 12.819 13.709 93,5 0,5 

k finančni odhodki   697 371 187,9 0 

l drugi odhodki 1.276 998 127,9 0,1 

m prevrednot. posl.odhodki 0 0  0 

        

n celotni odhodki 2.373.677 2.343.763 101,3 100 

        

o presežek prihodkov 32.327 -5.237   

        

  davek od dohodka pravnih oseb 19 0   

        

  

presežek prihodkov obračunskega 

obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka 

32.308 -5.237   

 

V letu 2014 smo nabavili za 317.490,60 EUR knjižničnega gradiva (monografske in serijske publikacije 

ter neknjižno gradivo v vrednosti 155.284,63 EUR, dostop do e-virov in programskih orodij v vrednosti 

162.205,97 EUR), od tega znašajo darovi Avstrijske čitalnice 3.421,59 EUR. 

 

V UKM smo v letu 2014 pridobili osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 43.921,58 EUR, 

in sicer: 

                                            
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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 za obdobje 60 mesecev je bil najet tiskalniški sistem, ki zajema 7 tiskalniških naprav (tiskanje, 

kopiranje, skeniranje), 

 HPDL380 Gen9 8SFF CTO strežnik, 

 tanki (zero) odjemalci Ncomputing L300 (12 kom.), 

 tanki odjemalci (VDI) t620 s stojalom, tipkovnico in miško (17 kom.), 

 monitorji HP Elite E221c 54,6cm (17 kom.), 

 licence MyPC (25 kom.), 

 mrežno stikalo HP5130 EI, 

 APC-Smart UPS SRT, 

 monitor HP Elite E271i, 

 računalnik ZOTAC ZBOX nano, 

 priklopna postaja USB za interne diske, 

 brezžični upravljalnik Logitech R400 (2 kom.), 

 video kamera, 

 blu-ray predvajalnik, 

 zvočniki (2 kom.), 

 omarica za ozvočenje, 

 kovinsko pohištvo za potrebe arhivskega skladišča, 

 defibrilator. 

 

 
 

Slika 4: Knjižnica je s pomočjo donatorjev pridobila defibrilator, napravo, ki lahko človeku s srčnim zastojem reši 

življenje, kar je v ustanovi, kjer se dnevno izmenja precejšnje število ljudi, vsekakor dobrodošlo 
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1.2.7 Kadrovska polit ika in razvoj  kadrov  

 

1.2.7.1  Kadrovska struktura  

 

Delo v UKM so v letu 2014 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 Irena6 knjižničar upravljalec zaloge  

 

Služba za obdelavo periodičnih publikacij 

mag. Dunja Legat7 vodja Službe za obdelavo periodičnih 

publikacij, bibliograf 

bibliotekarka specialistka 

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. 
5 R. Močnik je za polovični delovni čas opravljala delo strokovne referentke za področje uporabnih ved, tehniških ved, 

računalništva, kemije, arhitekture. 
6 S 30. 9. 2014 se je I. Žigon upokojila. 
7 Mag. Dunja Legat se je s 1. 9. 2014 zaposlila v ravnateljstvu UKM (pomočnik ravnatelja UKM). 
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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 Berisha8 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 

                                            
8 F. Berisha je bila s sporazumom prerazporejena iz Tehnične službe; zaposlena je za polovični delovni čas. 
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Dajana Kristan Plošnik9 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 Pečnik10 knjižničar - izposojevalec  

Miha Žižek11 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 

                                            
9 D. Kristan Plošnik je v letu 2014 opravljala štiriurno delo. S 5. 12. 2014 se je upokojila. 
10 Andreju Pečniku se je zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi prekinilo delovno razmerje s 30. 6. 2014. 
11 Miha Žižek se je v UKM zaposlil s 1. 9. 2014. 
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Irena Verlič knjižničar - nadzornik prostega pristopa knjižničarska referentka 

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  

Bojan Šnuderl12 knjigovez  

 

 

                                            
12 Bojan Šnuderl je bil v letu 2014 zaposlen za določen čas zaradi nadomeščanja dalj časa odsotne delavke. 



67 
 

 

V letu 2014 so bili v knjižnici preko programa javnih del zaposleni tudi naslednji sodelavci: 

Marijan Sekolonik (Enota za obdelavo gradiva), 

Mirjana Todorović (Enota za domoznanstvo), 

Terezija Karneža (Knjigoveznica). 

 

Realizirane so bile vse načrtovane spremembe glede kadrovske zasedbe (prezaposlitev, nova 

zaposlitev, sprememba pogodbe o zaposlitvi). 

 

 

Tabela 44: Knjižnični delavci dne 31. 12. 2014 (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 20 - 5  25 

informatik 4 - - - 4 

višji knjižničar 2 - 1 - 3 

knjižničar 17 - - - 17 

knjižničarski 
manipulant 

5 - - - 5 

knjigovez 4 - - 1 5 

tehnični delavci 7 2 - - 9 

uprav.-adm.delavci 8 - - - 8 

Skupaj 68 2 6 1 77 

 

 

 

Tabela 45: Seznam delavcev (pregled po bibliotekarskih nazivih, ki jih priznava komisija za priznanje kvalifikacij 

bibliotekarske stroke) 

 

Naziv Število delavcev z nazivi 

bibliotekarska višja svetnica 1 

višji bibliotekar specialist 1 

bibliotekar specialist 3 

višji bibliotekar 8 

bibliotekar 14 

višji knjižničarski referent 4 

višji knjižničar - 

knjižničarski referent 11 

knjižničar 1 
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Tabela 46: Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih ter struktura zaposlenih po spolu v letu 201413 

 

Spol 
I. 

tarifni 
razred 

II. 
tarifni 
razred 

III. 
tarifni 
razred 

IV. 
tarifni 
razred 

V. 
tarifni 
razred 

VI. 
tarifni 
razred 

VII. 
tarifni 
razred 

VIII. 
tarifni 
razred 

IX. 
tarifni 
razred 

Moški 0 0 0 4 5 1 7 1 0 

Ženske 0 6 0 5 19 6 17 3 3 

SKUPAJ 0 6 0 9 24 7 24 4 3 

Starostna 
struktura 
zaposlenih 

0 50,86 0 49,25 49,39 49,57 44,15 47 51 

 

 

Tabela 47: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 

2014 

 

 
Pridobivanje 

formalne 
izobrazbe 

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša 
usposabljanja in 

tečaji 

Daljša 
usposabljanja 

(več kot 1 mesec) 
v tujini 

Realizirano 2014 3 36 77 - 

Načrt 2014 0 55 84 - 

 

 

V letu 2014 so se v UKM v lastnem interesu formalno izobraževali 3 zaposleni. 36 zaposlenih se je 

udeležilo daljših strokovnih izobraževanj, študijskih obiskov knjižnic ter mednarodnih konferenc, 77 

zaposlenih pa se je udeležilo krajših usposabljanj in tečajev. 

 

1.2.7.2  Izraba delovnega časa  

 

V letu 2014 je bilo načrtovanih 162.864 delovnih ur. Opravljenih je bilo 121.364 ali 74,52 % vseh ur, 

neopravljenih je ostalo 4.500 ali 25,48 % vseh ur, od tega je pripadalo dopustom 55,8 % vseh 

izostankov, bolezenskim izostankom 33,6 % in državnim praznikom 10,6 % vseh izostankov. 

 

Tabela 48: Izraba delovnega časa v letu 2014 
 

Vrsta 
odsotnosti 

Leto 2014 Leto 2013 Indeks 14/13 

Dopusti 20.036 19.832 101,03 

Bolezenske 
odsotnosti 

11.892 10.256 115,96 

Državni 
prazniki 

5.216 6.952 75,03 

SKUPAJ 37.144 37.040 100,3 

                                            
13 V UKM je zaposlenih 77 oseb (76 za nedoločen čas in 1 za določen čas), od tega 58 žensk in 19 moških. Pri starostni strukturi 

zaposlenih je upoštevana povprečna starost v posameznem tarifnem razredu. Povprečna starost 77 zaposlenih v UKM je 47,67 

let. 
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1.2.7.3  Kadrovske spremembe 

 

 Za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 smo z Jernejo Grašič sklenili delovno razmerje za določen 

čas v Informacijski službi, na delovnem mestu 3001033 – Bibliotekarka, J017101 – Samostojni 

strokovni delavec VII/2. 

 

 30. 6. 2014 je Andreju Pečniku prenehalo delovno razmerje zaradi redne odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi. 

 

 Od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 smo z Jernejo Grašič sklenili delovno razmerje za določen čas v 

Informacijski službi, na delovnem mestu 3001033 – Bibliotekarka, J017101 – Samostojni strokovni 

delavec VII/2. 

 

 S 1. 9. 2014 smo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas z Miho Žižkom, DM 3001144 v 

Izposojevalni službi, J015038 – Strokovni delavec V. 

 

 S 1. 9. 2014 je bila za nedoločen čas prerazporejena Karmen Žolger na DM 3001147 v Finančno-

računovodski službi, DM J016027 – Računovodja VI. 

 

 S 1. 9. 2014 je bila za nedoločen čas prerazporejena Dunja Legat na DM 3001148 – Pomočnik 

ravnatelja v Oddelek Ravnateljstvo, DM J017905 – Predstojnik organizacijske enote VII/2. 

 

 S 30. 9. 2014 se je upokojila Irena Žigon iz Akcesijske službe. 

 

 S 1. 12. 2014 je bil za nedoločen čas Andrej Strelec prerazporejen na DM 3001150 – Oskrbnik V., 

DM J035047 – Oskrbnik V v Tehnični službi. 

 

 S 1. 12. 2014 je bila Irena Rozman za nedoločen čas prerazporejena na DM 3001149 – Bibliotekar 

DM J017100 – Samostojni strokovni delavec VII/1 v Enoti za obdelavo knjižničnega gradiva. 

 

 5. 12. 2014 se je upokojila Dajana Kristan Plošnik. 

 

 Z 8. 12. 2014 smo za nedoločen čas sklenili delovno razmerje z Jernejo Grašič v Informacijski službi, 

na istem DM 3001033 – Bibliotekarka, J017101 – Samostojni strokovni delavec VII/2. 

 

1.2.7.4  Izobraževanje zaposlenih,  pr idobljeni strokovni nazivi  ter priznanja za delo  

 

S t r o k o v n o  i z p o p o l n j e v a n j e  ( t e č a j i ,  s e m i n a r j i ,  p r e d a v a n j a ,  

u s p o s a b l j a n j a ) :  

 

 8. 1. 2014: 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres - aktivna udeležba, Ljubljana (1 

udeleženka) 

 22. 1. 2014: seznanitev z novostmi Sharepoint 2013, Ljubljana (1 udeleženec) 
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 24. 1. 2014: pridobitev pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov – B1, Ljubljana (1 

udeleženec) 

 24. 1. 2014: udeležba na informativnem dnevu IKT v Obzorju 2020, Ljubljana (1 udeleženec) 

 28. 1. 2014: uvajanje na FE (po pogodbi), Krško (3 udeleženci) 

 31. 1. 2014: sindikalno izobraževanje, Maribor (1 udeleženka) 

 10. 2. – 11. 2. 2014: udeležba na Tečaju za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti, 

Murska Sobota (1 udeleženka) 

 12. 2. 2014: seminar EN LITE, Maribor (1 udeleženka) 

 10. 3. – 12. 3. 2014: tečaj COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloge, Maribor (1 udeleženka) 

 13. 3. – 14. 3. 2014: udeležba na tečaju Katalogizacije antikvarnega knjižnega gradiva, Ljubljana (3 

udeleženke) 

 26. 3. 2014: seminar – sindikat, Maribor (1 udeleženka) 

 1. 4. 2014: Aktuar – seminar Prijavljanje podatkov v zavarovanje z M-obrazci, Maribor (1 

udeleženka) 

 1. 4. 2014: izobraževanje Kako berejo slepi in slabovidni, Maribor (1 udeleženka) 

 25. 4. 2014: tečaj Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI, IZUM, Maribor (1 udeleženka) 

 12. 5. - 14. 5. 2014: tečaj COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloge, Maribor (1 udeleženka) 

 21. 10. – 22. 10. 2014: seminar za upravljanje in vzdrževanje naprav za zemeljski plin, Maribor (2 

udeleženca) 

 14. 5. 2014: Srečanje uporabnikov UNIMARC 2014, Maribor (5 udeleženk) 

 3. 4. 2014: udeležba na posvetu konzorcijev CTK, Ljubljana (4 udeleženci) 

 16. 4. 2014: udeležba na izobraževanju Kamra , Celje (3 udeleženke) 

 8. 5. 2014: izvedba predavanja na Fakulteti za logistiko, Celje (2 udeleženki) 

 15. 5. – 16. 5. 2014: udeležba na tečaju Aerohive Certified Wireless Administrator, Celje (1 

udeleženec) 

 17. 5. 2014: strokovna ekskurzija v organizaciji MK, Benetke (2 udeleženki) 

 5. 6. 2014 - 6. 6. 2014: Dnevi poslovnih sekretarjev in sekretark, Bled (1 udeleženka) 

 21. 6. 2014: izvedba predavanja za predavatelje in raziskovalce na FL, Celje (2 udeleženki) 

 31. 8. 2014 - 5. 9. 2014: strokovni obisk v okviru EGP, Oslo (1 udeleženka) 

 12. 9. 2014: obisk Festivala slovenskega filma in promocija Filmike, Portorož (2 udeleženki) 

 27. 9. 2014: svečana akademija »Zemlja« ob 110. obletnici rojstva Edvarda Kocbeka, Sveti Jurij ob 

Ščavnici (4 udeleženci) 

 25. 9. 2014: novosti Web of science, Celje (1 udeleženec) 

 5. 10. - 9. 10. 2014: izobraževanje v Univerzitetni knjižnici Dunaj, Dunaj (2 udeleženki) 

 8. 10. - 9. 10. 2014: Šola za srednji menedžment, Ljubljana (1 udeleženka) 

 12. 10. - 18. 10. 2014: strokovno izpopolnjevanje – izmenjava, Byreuth (1 udeleženka) 

 24. 10. 2014: Novosti v knjižničarstvu, NUK, Ljubljana (1 udeleženka)  

 4. 11. 2014: seminar Izdajanje in prejemanje E-računov, Maribor (2 udeleženki) 

 6. 11. - 7. 11. 2014: Šola za srednji menedžment, Ljubljana (1 udeleženka) 

 7. 11. 2014: letno srečanje mrež informacijskih centrov EU, Ljubljana (1 udeleženka) 

 3. 12. 2014: prireditev Ta veseli dan kulture, Ljubljana (1 udeleženka) 

 3. 12. - 4. 12. 2014: Šola za srednji menedžment, Ljubljana (1 udeleženka) 

 5. 12. 2014: seminar Predstavitev mednarodno uveljavljenih orodij za uspešno delo v knjižnici, 

Ljubljana (1 udeleženka) 
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 9. 12. 2014: seminar Obdavčitev fizičnih oseb – spremembe 2015, Maribor (1 udeleženka) 

 9. 12. – 10. 12. 2014: okrogla miza in delavnica ADP, Ljubljana (2 udeleženki) 

 

S t r o k o v n a  i n  z n a n s t v e n a  p o s v e t o v a n j a :  

 

 21. 3. 2014: mednarodni simpozij MHS SZD IN ZDZZKS Maribor, Vurberk (1 udeleženka) 

 2. 4. - 3. 4. 2014: posvetovanje Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 

arhiviranja, Radenci (4 udeleženke) 

 21. 5. 2014: strokovno srečanje – Izzivi in nova dognanja na področju materialov za ohranjanje 

dediščine na papirju, Ljubljana (4 udeleženci) 

 27. 5. 2014: 6. etični forum informacijske družbe, Maribor (1 udeleženka) 

 28. 5. 2014: konferenca SIRIKT 2014, Kranjska gora (4 udeleženci) 

 28. 5. 2014: posvet na temo spletne aplikacije - Virtualni muzej, Maribor (1 udeleženec) 

 6. 6. 2014: kongres Digitalne vsebine 2014, Ljubljana (2 udeleženki) 

 8. 6. 2014 - 13. 6. 2014: seminar AČ, Klosterneuburg (2 udeleženki) 

 18. 6. 2014: posvetovanje Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju 

bibliografij raziskovalcev, Ljubljana (2 udeleženki) 

 12. 8. 2014 - 20. 8. 2014: konferenca IFLA 2014, Lyon (1 udeleženka) 

 12. 9. 2014: 4. konferenca o kreativnosti, Murska Sobota (3 udeleženci) 

 12. 9. 2014: znanstveni simpozij ob 500-letnici Slovenske frančiščanske province sv. Križa, Ljubljana 

(1 udeleženka) 

 18. 9. - 19. 9. 2014: posvetovanje ZBDS, Laško (10 udeleženk) 

 26. 9. 2014: 3. festival domoznanstva DOMFEST, Nova Gorica (4 udeleženci) 

 9. 10. - 12. 10. 2014: aktivna udeležba na konferenci BAM 2014, Sarajevo (1 udeleženka) 

 14. 10. 2014: strokovni posvet, Rogla (1 udeleženec) 

 19. 10. - 23. 10. 2014: ECIL CONFERENCA 2014, Dubrovnik (1 udeleženka) 

 23. 10. 2014: strokovno srečanje knjižničarjev E-izobraževanje: Izzivi za visokošolske knjižnice, CTK, 

Ljubljana (9 udeležencev) 

 13. 11. 2014: Kako?, kadrovska konferenca, Zreče (1 udeleženec) 

 19. 11. 2014: konferenca COBISS, Maribor (14 udeležencev) 

 

S e j m i  i n  o s t a l i  d o g o d k i :  

 

 24. 1. 2014: sejem Informativa, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana (2 udeleženki) 

 4. 2. 2014: otvoritev razstave in proslave ob 150. obletnici Slovenske matice, NUK, Ljubljana (1 

udeleženka) 

 1. 4. 2014: 1. literarni večer Literati v slovenski čitalnici, Štajerska deželna knjižnica, Gradec (2 

udeleženca) 

 11. 4. 2014: slavnostna postavitev spominskega obeležja Hermanu Potočniku Noordungu, Dunaj 

(2 udeleženki) 

 23. 4. 2014: obisk knjižnice Ivana Potrča in zgodovinskega arhiva Ptuj, Ptuj (1 udeleženka) 

 13. 5. 2014: otvoritev razstave in literarni večer, Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj (2 udeleženki) 

 14. 5. 2014: slavnostna prireditev ob 10. letnici vstopa RS v EU, Gradec (2 udeleženki) 

 25. 9. 2014: novosti Web of science, Celje (1 udeleženec) 



72 
 

 1. 10. 2014: predstavitev knjižnice na obeh lokacijah FE, Krško, Velenje (1 udeleženka) 

 5. 11. 2014: literarni večer Literati v slovenski čitalnici, Štajerska deželna knjižnica, Gradec (1 

udeleženka) 

 11. 11. 2014: knjižni sejem Frankfurt po Frankfurtu , Ljubljana (8 udeležencev) 

 27. 11. 2014: Slovenski knjižni sejem, Ljubljana (1 udeleženka) 

 

1.2.7.5  Sodelovanje delavcev UKM v strokovnih organizaci jah, delovnih komisi jah 

in delovnih skupinah 

 

Brigita Ačko  članica komisije za kakovost UKM 

Majda Belec  članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

 članica komisije za odpis dolgov uporabnikov knjižničnih 

storitev 

Marinka Černetič  članica komisije za promocijo UKM 

Darko Dolenc  član komisije za popis računalniške opreme 

Dr. Jerneja Ferlež  predsednica komisije za promocijo UKM 

 članica komisije za kakovost UKM 

 predstavnica delavcev v strokovnem svetu UKM 

 članica uredniškega odbora Časopisa za zgodovino in 

narodopisje 

 članica strokovne komisije za področje kulturne dediščine 

v Mestni občini Maribor 

 članica strokovne komisije za Glazerjeve nagrade s 

področja ohranjanja in prezentacije kulturne dediščine v 

Mestni občini Maribor 

 članica delovne skupine za pripravo lokalnega programa 

kulture MOM 2015-2020 

Borut Gaber  član strokovnega sveta UKM 

 član kolegija tajnikov UM 

 član komisije za promocijo UKM 

 član delovne skupine za dokončanje prenove in energetske 

sanacije UKM 

 član svetovalnega tima za sooblikovanje razvoja UKM 

Mirjana Gazvoda  članica strokovnega sveta UKM 

 članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 članica upravnega odbora Slavističnega društva Maribor 

Borut Gombač  član organizacijskega odbora Slovenskih dnevov knjige v 

Mariboru 

 član žirije pesniškega turnirja 

 član žirije za podelitev nagrade desetnica 

 urednik pri Kulturnem centru Maribor 
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Sandra Grajfoner  članica komisije za kakovost UKM 

Sebastijan Holcman  član delovne skupine za pripravo dokumentacije javnega 

razpisa 

 član strokovnega sveta UKM 

 član kolegija tajnikov UM 

 član statutarne komisije UM 

Matjaž Hrovatin  član komisije za uničenje osnovnih sredstev 

 član centralne popisne komisije 

 pooblaščeni delavec za požarno varnost v UKM 

Danica Jalšovec  članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

Boža Janžekovič  tajnica društva Medikohistorične sekcije Slovenije SZD in 

Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture 

Slovenije, podružnica Maribor 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 članica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

Nela Jergovič  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Dejan Kac  član centralne popisne komisije 

Zinka Karneža  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Andreja Kaučič Vajngerl  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Mag. Branka Kerec  predsednica komisije za izločanje in odpis knjižničnega 

gradiva 

 članica delovne skupine za drobne tiske 

 namestnica predsednice komisije za popis knjižničnega 

gradiva 

 predsednica DBM 

 predsednica upravnega odbora Kalanovega sklada pri 

ZBDS 

Suzana Kikl  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Rosvita Kocbek Pavalec  članica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

 članica častnega razsodišča pri DBM 

 urednica bloga Drubima DBM 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Dunja Kohek  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Gabrijela Kolbič  vodja delovne skupine za drobne tiske 

 članica centralne popisne komisije 

 članica centralne popisne komisije 

 članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

Bernarda Korez  članica komisije za odprti dostop 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 predsednica sindikata VIR UKM 

Angela Kositer  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 
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Sandra Kurnik Zupanič  predsednica/članica komisije za kakovost UKM 

 članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 predsednica komisije za prošnje in pritožbe uporabnikov 

 članica delovne skupine za dokončanje prenove in 

energetske sanacije UKM 

 članica Komisije za kakovost na UM 

 članica/nadomestna članica Komisije za ocenjevanje 

kakovosti UM 

 članica Statutarne komisije UM 

 članica Strokovnega sveta Mariborske knjižnice 

(predstavnica ZBDS) 

 predsednica Nadzornega odbora ZBDS 

 članica Sekcije za izobraževanje in kadre pri ZBDS 

 predsednica Nadzornega odbora DBM 

 koordinatorka Sindikata VIR na UM 

 članica Izvršnega odbora Sindikata VIR UKM 

Majda Lebreht  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Mag. Dunja Legat  predsednica komisije za kakovost UKM (do 3. 9. 2014) 

 članica komisije za ocenjevanje kakovosti univerze (do 3. 9. 

2014) 

 članica strokovnega telesa za sofinanciranje znanstvene 

literature in baz podatkov pri ARRS 

 predstavnica Rektorske konference RS v delovni skupini za 

pripravo akcijskega načrta za vzpostavitev odprtega 

dostopa do znanstvenih informacij iz javno financiranih 

raziskav v Sloveniji 

 članica delovne skupine za spremljanje uresničevanja ciljev 

strategije UM 

 članica Strokovnega sveta IZUM 

 članica izvršnega odbora DBM 

 predsednica komisije za odprti dostop UKM 

 predsednica svetovalnega tima za sooblikovanje razvoja 

UKM 

 članica komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 članica delovne skupine za pripravo dokumentacije 

javnega razpisa 

Vesna Lorenc  članica komisije za prošnje in pritožbe uporabnikov 

 članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

 članica svetovalnega tima za sooblikovanje razvoja UKM 

 članica centralne popisne komisije 

Nina Lončar  predsednica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

 članica svetovalnega tima za sooblikovanje razvoja UKM 
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Olga Marič  članica centralne popisne komisije 

Renata Močnik  članica komisije za odprti dostop 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 delavska zaupnica za varnost in zdravje pri delu 

Saliha Mulaosmanović  članica centralne popisne komisije 

Mag. Aljoša Nikl 

 

 predsednik komisije za IKT 

 član svetovalnega tima za sooblikovanje razvoja UKM 

Bojan Oštir  predsednik komisije za nabavo knjižničnega gradiva 

 član komisije za IKT 

 član delovne skupine za pripravo dokumentacije javnega 

razpisa 

 član konzorcijske pogajalske skupine za konzorcije pri CTK, 

NUK (Cosec) in BTFLJ 

Andrej Pečnik  delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu 

Dr. Zdenka Petermanec  predsednica strokovnega sveta UKM 

 predsednica delovne skupine za dokončanje prenove in 

energetske sanacije UKM 

 članica uredniškega odbora revije Knjižnica 

 članica sveta Mariborske knjižnice 

 članica sveta CTK 

 članica Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost pri 

Vladi RS 

 članica sveta COBISS pri IZUM 

 članica UO Društva univerzitetnih učiteljev UM 

Miloš Petrovič  član komisije za promocijo UKM 

 član komisije za IKT 

 član komisije za popis knjižničnega gradiva 

Danica Polše  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Patricija Remšak  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 članica uredniškega odbora spletnih komunikacij 

 skrbnica kluba prijateljev UKM 

Irena Rozman  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Marijan Sekolonik  član komisije za popis knjižničnega gradiva 

Božica Selinšek  predsednica centralne popisne komisije (vodja popisa) 

 predsednica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Doris Serčič  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

 članica komisije za prošnje in pritožbe uporabnikov 

Angela Sivka  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Kornelija Sorger  predstavnica delavcev v strokovnem svetu UKM 

 članica centralne popisne komisije 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 
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 članica izvršnega odbora DBM 

 tajnica Društva bibliotekarjev Maribor 

Nataša Stadler  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Dr. Vlasta Stavbar  članica strokovnega sveta UKM 

 predsednica komisije za promocijo UKM 

 članica delovne skupine za drobne tiske 

 članica delovne skupine za dokončanje prenove in 

energetske sanacije UKM 

 članica projektne skupine za območnost Mariborske 

knjižnice (domoznanstvo) 

 glavna in odgovorna urednica Časopisa za zgodovino in 

narodopisje 

 članica uredniškega odbora revije Kronika 

 članica izvršnega odbora Sekcija za domoznanstvo in 

kulturno dediščino pri ZBDS  

 članica strokovnega sveta NUK 

 članica strokovnega sveta Mariborske knjižnice 

Andrej Strelec  član delovne skupine za dokončanje prenove in energetske 

sanacije UKM 

 član komisije za popis računalniške opreme 

 član komisije za uničenje osnovnih sredstev 

Jože Šildenfeld  član komisije za popis knjižničnega gradiva 

Mateja Škofljanec  članica komisije za uničenje osnovnih sredstev 

Kristina Šrot  koordinatorica referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 

UKM 

Primož Šrot  predsednik komisije za popis računalniške opreme 

Mirjana Todorović  članica komisije za popis knjižničnega gradiva 

Irena Verlič  delavska zaupnica za varnost in zdravje pri delu 

Marko Višić  član komisije za kakovost UKM (od 3. 9. do 31. 12. 2014) 

Vlasta Višić  članica centralne popisne komisije 

Vito Vodnik  član centralne popisne komisije 

Drago Votolen  član centralne popisne komisije 

Irena Žižek  članica komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

 članica komisije za popis knjižničnega gradiva 
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1.2.8 Javna dela v knj ižnici  

 

V letu 2014 smo nadaljevali z izvajanjem javnih del v knjižnici. Sodelovali so trije udeleženci s V. stopnjo 

strokovne izobrazbe. V primeru domoznanske dejavnosti je prevzela naročništvo Mestna občina 

Maribor. 

 

Udeleženci, ki so bili vključeni v program, so bili: Mirjana Todorović, Marijan Sekolonik in Terezija 

Karneža. Opravljali so delo v enoti za obdelavo knjižničnega gradiva, enoti za domoznanstvo in v 

knjigoveznici, pomagali pa so tudi pri izvajanju inventure knjižničnega gradiva in pri prenovi tretjega 

nadstropja UKM. 

 

Udeleženci so opravljali dela, kot smo jih načrtovali v programu za javna dela in so prispevali k dvigu 

kakovosti knjižničnih storitev UKM.  

76 

Ob ustreznem mentorstvu so se seznanili z organiziranostjo in z delom v knjižnici. 

 

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 5: Organigram Univerzitetne knjižnice Maribor 
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2.1 RAVNATELJSTVO 
 

Dejavnost  

Ravnateljica s svojim delom podpira prizadevanja zaposlenih za izboljšanje kakovosti storitev za 

uporabnike, izboljšanje pogojev za delo in medosebnih odnosov med zaposlenimi, povezanost 

ustanove z okoljem in za spremljanje trendov na področjih knjižničarstva. Ves čas mora slediti razvoju 

stroke in ustvarjati táko delovno klimo, da zaposleni radi prihajajo v knjižnico in se veselijo skupnih 

delovnih uspehov. Seveda je treba načrtovati delo in projekte tako, da so usklajeni z okoljem, financami 

in delovnopravno zakonodajo. Je varuhinja zakonitega in pravičnega dela, ki ga nadzira strokovni svet 

UKM. Delovne načrte je vsako leto težje izvesti, saj se financiranje knjižnične dejavnosti iz leta v leto 

znižuje, za opremo pa ga sploh ni. V Ravnateljstvu ob ravnateljici delujejo še: pomočnica mag. Dunja 

Legat, tajnik knjižnice Borut Gaber in tajnica ravnateljstva Vlasta Simonič. Za stike z javnostmi skrbi dr. 

Jerneja Ferlež. Ravnateljica koordinira delo enot preko kolegijev ravnateljice, analizira rezultate dela 

za vse tri knjižnične vloge (univerzitetno, domoznansko in nacionalno), ki so opredeljene v poslanstvu 

UKM. 

 

O delu, financah in dogodkih poroča financerjem knjižnice - resornemu ministrstvu, Univerzi, ARRS in 

Mestni občni Maribor. Stik z okoljem ohranja UKM s številnimi dogodki in prireditvami. Pri idejah zanje, 

njih nastajanju in izvedbi sodeluje ravnateljica z nagovori ali moderiranjem. 

 

Opravljene naloge –  realizacija  v letu 2014  

Vsebina in projekti:  temeljijo na vsebinskem, finančnem in kadrovskem načrtu, ki ga sprejme in 

potrdi strokovni svet, vendar smo morali zaradi nestabilnega financiranja sprejeti tudi njegov rebalans.  

 

Leto 2014 so zaznamovale priprave na reorganizacijo delovnih procesov v knjižnici in priprave na 

zaključek prenove UKM z energetsko sanacijo ter odprtjem prenovljene Maistrove knjižnice. Ob tem 

smo pričeli uvajati večnamensko izkaznico, spremembe spletne strani in nadaljevali z nekaterimi že 

uspešno vpeljanimi projekti: Izrazi.se – šolo retorike, filmsko šolo – Filmika, Za življenje – usposabljanje 

zaposlenih za prvo pomoč. Leto 2014 pomeni tudi začetek ciklov predstavitev knjig v UKM Zasedanja s 

knjigami, Bralni izziv in Izložbe založbe. 

 

Neposredni rezultat opravljenih nalog so recimo: nižji materialni stroški (mobilna telefonija, ogrevanje, 

tiskanje), vključitev novih storitev za uporabnike, delna obnova stavbe z boljšim energijskim 

izkoristkom in izboljšanimi bioklimatskimi pogoji. Z vlaganjem v IKT-opremo smo posodobili učilnico 

Brede Filo, veliko spremembo pa je pomenil prehod na tiskalniški sistem. Z našo angažiranostjo in 

vključenostjo v projekt uvajanja akademske izkaznice smo prva članica UM, kjer imamo zaposleni 

akademsko izkaznico, ki jo uporabljamo za evidenco prisotnosti na delovnem mestu. Z dobrim 

sodelovanjem z okoljem smo našli tudi donatorja defibrilatorja, za kar smo si prizadevali več let. 

Posebno skrb smo namenili uporabnikom s posebnimi potrebami. Na koncu leta smo zaključili projekt 

reorganizacije, v katerem smo analizirali delovne procese. Prilagodili smo jih sodobnim trendom v 

knjižničarstvu in določili odgovornosti zaposlenih. Izdali smo tudi zanimivo publikacijo 110 anekdot o 

UKM in v dar prejeli faksimile knjige Gratae Posteritati. 
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Organizacijska vloga:  sestanki so najpogostejša oblika dogovarjanja ravnateljice z zaposlenimi, 

ožjim vodstvom knjižnice (tedensko), kolegijem ravnateljice (9), rektorjem, glavno tajnico UM, 

prorektorjem študentom, študentskim svetom, MIZŠ, kolegijem dekanov (8), senatom (10), Upravnim 

odborom UM (6) in svetovalnim timom ravnateljice. Strokovni svet je na 11 rednih sejah,1 izredni in 1 

korespondenčni razpravljal o delovnem načrtu, sprejel je inventurno, samoevalvacijsko in poslovno 

poročilo, Pravilnik o uporabi IKT, novelacijo investicijskega programa za sanacijo UKM, spremembe in 

dopolnitve Poslovnika Strokovnega sveta UKM, spremembe in dopolnitve načrta nabave knjižničnega 

gradiva in nabave opreme. 

 

Dogovore na sestankih smo zapisovali in zaposleni so z njimi redno seznanjeni na intranetu knjižnice.  

Pomembno področje dela ravnateljice je povezano s projekcijo kadrov in vseh možnih oblik dela (javna 

dela, prostovoljstvo, delovne prakse, dogovori z Zavodom za zaposlovanje …). Opraviti je treba tudi 

letne razgovore z vodji enot. 

Delo komisi j :  

 

Komisijo za knj ižnični informaci jski  s istem -  KISUM vodi ravnateljica UKM, sestavlja jo 20 

članov. Opravili smo 5 sej in obravnavali aktualno skupno tematiko (evalvacija knjižnične dejavnosti po 

mednarodnih kriterijih, skupna nabavna politika po modelu sofinanciranja e – virov, reševanje 

strokovnih vprašanj v zvezi z bibliografijo učiteljev in raziskovalcev in njeno redakcijo, politika odprtega 

dostopa UM, DKUM, vlogo bibliotekarja tutorja in založniška dejavnost univerze). Ob tem so se na 

operativni ravni mesečno sestajale tudi vodje visokošolskih knjižnic. 
 

Z delom so v letu 2014 nadaljevale naslednje  komisi je:   

 komisija za spremljanje projektov,  

 komisija za izločanje in odpis knjižničnega gradiva,  

 komisija za kakovost UKM, 

 nabavna komisija,  

 uredniški odbor spletnih komunikacij,  

 komisija za odpis dolgov uporabnikov knjižničnih storitev, 

 komisija za promocijo UKM,  

 komisija za IKT in 

 delovna skupina za prenovo, ki je bila letos med najbolj aktivnimi. 

 

Sodelovanja:  

pri sodelovanju z okoljem je treba poudariti nadaljevanje pri vodenju knjižnice na Fakulteti za 

energetiko v Krškem, dogovore za sodelovanje s Fakulteto za turizem v Brežicah in soorganizacijo 

mednarodne konference s FNM. 

Ravnateljica je aktivno sodelovala pri informacijskem opismenjevanju v UKM in na članicah ter pri 

pridobivanju kompetenc zaposlenih na UM. 

Sprejeli smo študente bibliotekarstva FF iz Ljubljane, obiskala nas je direktorica Deželne knjižnice iz 

Gradca in direktor odbora za kulturo dežele Štajerske, izraelski veleposlanik in udeleženci Erasmus 

tedna mobilnosti na UM.  

Ravnateljica se je udeležila mednarodne konference o informacijski pismenosti ECIL v Dubrovniku in 

imela soavtorski prispevek s pomočnico na konferenci BAM v Sarajevu. Bila je članica častnega odbora 
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za proslavo ob 150. obletnici Slovenske matice. Povabili so jo na slavnostno prireditev ob 10. obletnici 

vstopa RS v EU v Gradec. 

 

Organizirali smo delovno srečanje s kolegi iz Izuma in sprejeli rektorjevo ekipo v UKM. 

 

Drugo:  pomembno je vzdrževati pozitivno in aktualno javno podobo knjižnice v medijih: na radiu, 

televiziji in s članki v časopisih. 

Kot članica Sveta CTK, Mariborske knjižnice, UO Društva univerzitetnih učiteljev ter Nacionalnega sveta 

za knjižnično dejavnost in uredniškega odbora revije Knjižnica se je ravnateljica udeleževala vseh 

delovnih sestankov. Udeležila se je tudi usposabljanja za notranje presojevalce kakovosti, 

izobraževanja za člane svetov javnih zavodov in seminarja SIST (standardi kakovosti). 

Skupaj z ožjo ekipo posveča posebno skrb delovanju in srečanjem članov Kluba prijateljev UKM.  

Letošnja strokovna ekskurzija je bila namenjena obisku sosednje Hrvaške – Krapini in Varaždinu. 

Ob koncu leta smo organizirali novoletno srečanje zaposlenih, upokojenih sodelavcev in božičkovanje 

otrok naših sodelavcev. 

 

  
Slike 6, 7, 8: Na strokovno ekskurzijo smo se odpravili v Varaždin in okolico, kjer smo si ogledali mestno 

knjižnico, mestne znamenitosti, muzej v Krapini, dvorec Trakoščan in še kaj 
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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, tudi v koordinaciji in sodelovanju z drugimi enotami UKM: izdelovanje 

bibliografskih CIP-zapisov za založnike s področja Maribora in severovzhodne Slovenije ter svetovanje 

založnikom glede pridobivanja CIP-zapisa in ISBN, redakcija starih zapisov in s tem povezani redakcija 

lokalne in vzajemne baze podatkov, 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, za pridobivanje novih uporabniških imen, delovnih 

licenc in privilegijev za delo v okolju COBISS.SI za zaposlene v UKM, dopolnjevanje in urejanje delovnih 

šifrantov, mentorsko delo v knjižnici in zunaj nje, dežurstvo in nadomeščanje v informacijski službi, 

prostem pristopu in v čitalnicah. 

 

Več dela smo namenili celotni zbirki, tako katalogu kot njenemu materialnemu varstvu, zato toliko 

različnih redakcij, ob permanentni inventuri. Retrospektivna katalogizacija je skoraj za dvakrat presegla 

načrtovano. Zaradi manjšega nakupa (zmanjšana finančna sredstva) smo več časa namenili preverjanju 

sprotnih darov in ponudbi odpisanega gradiva iz drugih knjižnic ter preverjanju darov – starega fonda, 

ki smo ga prejeli v preteklosti, vendar niso bili v prioritetni obdelavi (pregledanih je bilo ca 3.000 

izvodov). Vseh arhivskih izvodov skupaj je bilo v letu 2014 11.030 (l. 2013 13.692 in l. 2012 11.930). 

 

7 zaposlenih strokovnih delavcev iz enote za obdelavo knjižničnega gradiva (od skupaj 11-tih) je tudi v 

letu 2014 sodelovalo pri izvajanju knjižnične dejavnosti za Fakulteto za energetiko UM. 
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Tabela 49: Računalniški zapisi vsega knjižničnega gradiva od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v lokalni bazi 

COBISS/UKM 

 

 

 

Gradivo 

Kreator 

ukm 

leto 2014 

Kopirani 

zapisi  

leto 2014 

Leto 2014 

skupaj 

Leto 2013 

skupaj 

Indeks 

14/13 

monografske publikacije 2.905 9.117 12.022 13.873 87 

serijske publikacije 51 333 384 538 71 

serijske publikacije 

(računalniški mediji) 
11 20 31 43 72 

kartografsko gradivo 

(rokopisi) 
0 1 1 0 0 

muzikalije (tiskane) 18 235 253 155 163 

muzikalije (rokopisi) 0 0 0 0 0 

film, video, projekcijsko 

gradivo 
82 754 836 1.185 71 

zvočni posnetki 

(neglasbena izvedba) 
1 20 21 24 87 

zvočni posnetki 

(glasbena izvedba) 
7 206 213 361 59 

računalniški mediji 97 156 253 380 67 

multimedialno gradivo 5 37 42 40 105 

dvodimenzionalne grafike 55 155 210 153 137 

tridimenzionalne 

umetnine in predmeti 
2 4 6 11 55 

analitična raven (članki) 3.255 40 3.295 4.028 82 

izvedena dela 0 0 0 0 0 

zbirni zapisi 48 22 70 81 86 

drugo neknjižno gradivo 370 221 591 704 84 

SKUPAJ 6.907 11.321 18.228 21.578 84 
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Tabela 50: Računalniški zapisi vsega knjižničnega gradiva v obdobju od 13. 10. 1984 do 31. 12. 2014 

 

 

Gradivo 

Kreirani 

zapisi 

Kopirani 

zapisi 

Stanje 

31.12.2014 

Stanje 

31.12.2013 

Indeks 

14/13 

monografske publikacije 155.567 219.836 375.403 364.542 103 

serijske publikacije 4.139 11.013 15.152 14.790 102 

serijske publikacije 

(film, video, projekcijsko 

gradivo) 

0 2 2 2 100 

serijske publikacije 

(računal. mediji) 
163 398 561 531 106 

kartografsko gradivo 

(rokopisi) 
0 1 1 0 0 

muzikalije (tiskane) 987 2.758 3.745 3.496 107 

muzikalije (rokopisi) 20 1 21 21 100 

filmsko, video, 

projekcijsko 

gradivo 

666 10.230 10.896 10.073 108 

zvočni posnetki 

(neglasbena izvedba) 
420 785 1.205 1.186 102 

zvočni posnetki 

(glasbena izvedba) 
1.319 8.019 9.338 9.129 102 

računalniški mediji 801 11.471 12.272 12.034 102 

multimedialno gradivo 120 411 531 489 109 

dvodimenzionalne grafike 2.195 1.328 3.523 3.314 106 

tridimenzionalne 

umetnine in predmeti 
42 86 128 122 105 

analitična raven (članki) 63.381 2.447 65.828 62.539 105 

izvedena dela 11 18 29 30 97 

zbirni zapisi 296 156 452 376 120 

drugo neknjižno gradivo 4.094 4.386 8.480 7.889 107 

SKUPAJ 234.221 273.346 507.567 490.569 103 

 

Stanje kreiranih in kopiranih bibliografskih zapisov v lokalnem katalogu na postavkah vsega 

knjižničnega gradiva je v primerjavi s prejšnjim letom kljub primarnim redakcijam skoraj v vseh 

primerih preseženo. 
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Tabela 51: Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva v letu 2014 (samo monografije) 

(v lokalni bazi COBISS/UKM) 

 

Opravilo 

Število bibliografskih 

enot/izvodov 2014 
Število bibliografskih 

enot/izvodov 2013 

Indeks 

14/13 
načrtovano realizirano 

obdelava obveznih 

izvodov (slovenika) 
15.000 13.09414 14.775 89 

obdelava nakupov, 

zamen, darov, 

ostalega15 

5.000 3.128 6.202 50 

obdelava starih zalog 

(retrospektiva)16 
1.000 2.487 2.552 97 

 

 

 

Tabela 52: Prirast baze UKM v COBIB.SI v letu 201417 

 

Prispevek UKM18 

Število 

bibliografskih/normativnih 

zapisov 2014 

Število 

bibliografskih/normativnih 

zapisov 

2013 

Indeks 

14/13 

načrtovano realizirano 

COBIB.SI - kreirani 8.000 7.506 8.098 93 

COBIB.SI - kopirani 13.000 10.752 12.232 88 

CONOR.SI - kreirani 3.000 2.200 3.167 69 

CONOR.SI - redakcija 1.000 65919 212 311 

 

 

 

  

                                            
14 Poleg tega je bilo še 288 obveznih izvodov UM. 
15 Stari fond, kotizacije, članarine, obvezni izvodi UM itd. 
16 V lokalnem katalogu dobijo zapisi status kreiranega ali kopiranega zapisa. 
17 Skupni prispevek UKM v COBIB.SI na dan 31. 12. 2014 (podatke posreduje IZUM): 220.744 (l. 2013 213.399, l. 2012 205.455, 

l. 2011 197.981, l. 2010 190.488, l. 2009 180.020, l. 2008 171.639, l. 2007 164.557, l. 2006 157.103, l. 2005 149.439 in l. 2004 

143.180). 
18 Zapisi za vse vrste gradiva vseh enot UKM. 
19 Od tega verificiranih 576 značnic. 
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2.2.1 Akcesijska služba  

 

D e j a v n o s t  

Akcesijska služba je v letu 2014 opravljala vse dejavnosti, ki sodijo v njen okvir in so bile predvidene v 

letnem načrtu, prav tako pa so bile opravljene tudi dejavnosti izven letnega načrta. 

 

V letu 2014 smo opravljali naslednja splošna dela: oblikovanje in izvajanje nabavne politike, delovnega 

načrta 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, stalnih naročil), sodelovanje z izdajatelji, založniki in dobavitelji, 

obdelava računov, pridobivanje darov, 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. 

 

Prav tako smo v letu 2014 v Akcesijski službi opravljali naslednja dela: sodelovanje z uporabniki, s 

knjižnicami KISUM, NUK, CTK in drugimi knjižnicami, znanstvenimi ustanovami ter drugimi dobavitelji 

knjižničnega gradiva, nabava izvodov študijskega gradiva, akcesijska in delno dokončna obdelava 

obveznih izvodov, reklamacije neprejetih obveznih izvodov, selektivni nakupi neprejetih obveznih 

izvodov (nakupi za obnovo nacionalnega fonda), optimiranje izvedbe postopkov akcesijskega dela s 

pomočjo računalniške tehnologije, pridobivanje in akcesijska obdelava novih in deponirah darov, 

nabava in akcesijska obdelava gradiva, pridobljenega s plačili članarin mednarodnih strokovnih in 

znanstvenih združenj, izvajanje navodil MIZŠ in ARRS pri nabavi in usklajevanju tujih serijskih publikacij 

in baz podatkov, nakupi stare in manjkajoče slovenike v slovenskih antikvariatih, sodelovanje v 

komisijah UKM in v strokovnih organizacijah, preverjanje in vključevanje gradiva v zbirko UKM iz 

odpisov drugih knjižnic, popoldansko delo na delovnem mestu informatorja, obiski prodajnih knjižnih 

razstav in sejmov v Sloveniji. Obiskov sejmov v tujini ni bilo. 

 

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, proces obveznega izvoda UM in obveščanje zavezancev, uporabnikov, izvajanje 

obvezne elektronske ogledne dobavnice in evidence ogledov, primerjalno spremljanje evidence 

računov Akcesijske službe in FRS, delo na razrezu in nadaljnji operacionalizaciji Dokumenta o nabavni 

politiki, koordinacija in sodelovanje pri pogajanjih nakupov konzorcijev, ki so pod okriljem CTK, COSEC, 

BTFLJ, koordinacija in nakup baz podatkov, ki jih kupujemo v UKM in jih financirajo članice UM (Econlit, 

Cinahl, MLA, Conference Proceedings Citation Index…), koordiniranje in nakup zbirk in baz podatkov, 

ki jih UKM nabavlja samostojno (e-knjige Ebsco Academic Books, IUS-Info…), koordiniranje in nakup 

baz podatkov ponudnika Thomson Reuters (Conference Proceedings Citation Index,…). 

 

Konkretizacija dela službe je razvidna iz priloženih statističnih preglednic. 

  



86 
 

Tabela 53: Dotok gradiva v letu 2014 (enote) 

 

Gradivo 

Knjižno gradivo 
2014 

Serijske 
publikacije 

2014 

Neknjižno gradivo 
2014 

Skupaj 2014 Skupaj 
2013 

Indeks 
14/13 

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

Obvezni 
izvodi 

14.500 13.295 4.410 4.160 4.300 3.602 23.210 21.057 23.454 90 

Nakupi 1.200 907 410 344 1.400 159 3.010 1.410 1.892 75 

Zamene 100 167 31 61 5 1 136 229 141 162 

Darovi 2.400 1.317 410 712 1.800 1.149 4.610 3.178 9.105 35 

Obv. izv. 
UM 

400 291 50 40 10 9 460 340 437 78 

Ostalo20 50 0 100 28 10 0 160 28 114 25 

Skupaj 18.650 15.977 5.411 5.345 7.525 4.920 31.586 26.242 33.632 75 

 

 

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

neknjižnega gradiva zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in prednostnega nakupa elektronskih virov 

ne dosegajo načrtovane vrednosti. Zaradi primerljivosti statistik se nakup Ebsco Academic Books in 

drugih elektronskih virov šteje kot ena enota. Stolpec neknjižno gradivo zajema podatke iz spodnje 

tabele (vse razen elektronskih serijskih publikacij). 

 

 

Tabela 54: Dotok elektronskih publikacij in drugih elektronskih virov v letu 2014 

(zajeto tudi v dotoku celotnega gradiva v letu 2014) 

 

Gradivo 

Elektronske knjige 
2014 

Elek. serij. publik.21 
2014 

Podatkovne 
zbirke 2014 

Skupaj 2014 Skupaj 
2013 

Indeks 
14/13 

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

Obvezni 
izvodi 

0 0 55 36 0 0 55 36 52 69 

Nakupi 107.000 122.648 7.520 24.793 72 101 114.592 147.542 140.339 105 

Zamene 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Darovi 0 0 8 9 0 0 8 9 4.690 0 

Obv. izv. 
UM 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 107.000 122.648 7.584 24.838 72 101 4.563 147.587 145.082 102 

 

 

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

Ebsco Academic Books v okviru informacijskega servisa Ebscohost. Pri elektronskih serijskih 

publikacijah je izjemno visoka realizacija 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 in prinaša bolj realno sliko na medletnem 

                                            
20 Gradivo pridobljeno v okviru članarin, subvencij, kotizacij, stari fond ipd. 
21 Podatki prikazujejo naslove. 
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nivoju. Zaradi metodoloških nedorečenosti, ki nastopajo že pri ponudnikih posameznih virov, imajo ti 

podatki le informativen značaj. 

 

 

Tabela 55: Prirast/inventarizacija gradiva v letu 2014 

 

Gradivo 

Knjižno gradivo 
2014 

Serijske 
publikacije 

2014 

Neknjižno gradivo 
2014 

Skupaj 2014 Skupaj 
2013 

Indeks 
14/13 

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

Obvezni 
izvodi 

14.500 12.977 4.300 4.158 7.150 4.237 25.950 21.372 26.218 82 

Nakupi 1.200 763 450 344 180 141 1.830 1.248 1.868 67 

Zamene 70 186 60 61 10 3 140 250 136 184 

Darovi 2.200 1.641 650 712 205 260 3.055 2.613 3.056 86 

Obv. 
izv. UM 

350 288 50 40 10 9 410 337 428 79 

Ostalo20 50 230 100 28 10 21 160 279 684 41 

Skupaj 18.370 16.085 5.610 5.343 7.565 4.671 31.545 26.099 32.390 81 

 

 

Tabela 56: Prirast/inventarizacija knjižnega gradiva v letu 2014 

 

Gradivo 
Knjižno gradivo 2014 Skupaj 2014 Skupaj 

2013 
Indeks 
14/13 Domače Tuje Načrtovano Realizacija 

Obvezni 
izvodi 

10.956 2.021 14.500 12.977 14.775 88 

Nakupi 312 451 1.200 763 1.237 62 

Zamene 9 177 70 186 71 262 

Darovi 929 712 2.200 1.641 2.208 74 
Obv. izv. 
UM 

237 51 350 288 364 79 

Ostalo20 171 59 50 230 557 41 

Skupaj 12.614 3.471 18.370 16.085 19.212 84 
 

Območje inventarnih številk: 021400001−021416086 

Število naslovov: 8.573 

Število inventarnih številk z istim naslovom: 7.512 
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Tabela 57: Prirast/inventarizacija serijskih publikacij v letu 2014 

 

Gradivo 
Serijske publikacije 2014 Skupaj 2014 Skupaj 

2013 
Indeks 
14/13 Domače Tuje Načrtovano Realizacija 

Obvezni 
izvodi 

3.770 388 4.300 4.158 4.312 96 

Nakupi 170 174 450 344 448 77 

Zamene 2 59 60 61 59 103 

Darovi 345 367 650 712 643 111 

Obv. izv. 
UM 

20 20 50 40 56 71 

Ostalo20 6 22 100 28 114 25 

Skupaj 4.313 1.030 5.610 5.343 5.632 95 
 

Območje inventarnih številk: 121400001−121405343 

Število naslovov: 2.144 

Število inventarnih številk z istim naslovom: 3.199 

 

 

Tabela 58: Prirast/inventarizacija neknjižnega gradiva v letu 2014 

 

Gradivo 
Neknjižno gradivo 2014 Skupaj 2014 Skupaj 

2013 
Indeks 
14/13 Domače Tuje Načrtovano Realizacija 

Obvezni 
izvodi 

1.958 2.279 7.150 4.237 7.131 59 

Nakupi 45 96 180 141 183 77 

Zamene 0 3 10 3 6 50 

Darovi 168 92 205 260 205 127 

Obv. izv. UM 7 2 10 9 8 113 
Ostalo20 13 8 10 21 13 162 

Skupaj 2.191 2.480 7.565 4.671 7.546 62 
 

Območje inventarnih številk: 221400001−221404671 

Število naslovov: 2.125 

Število inventarnih številk z istim naslovom: 2.546 

 

2.2.2 Katalogizaci jsko-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. 

 

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 kataloga kot tudi vzajemnega kataloga ter normativne baze avtorjev 

CONOR.SI. 
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Pri zalogi gradivo opremljamo z varovalnimi nitkami in nalepkami s črtnimi kodami, z barvnimi 

nalepkami z rokom izposoje za 14 dni in za čitalnico. Preverjamo signature in skrbimo za vlaganje v 

arhivsko skladišče. Podatke tudi redaktiramo (delovna inventura, odpisi, presigniranja in druge 

spremembe). 

 

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

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

permanentno delovno inventuro in opremljanje z nalepkami s črtnimi kodami, v pregledovanje že v 

preteklosti prejetih darov, v odpisovanje odvečnih izvodov, v ponudbo odpisanega gradiva ipd. Večjo 

skrb smo namenili materialnemu varovanju izvodov in fizičnim popravkom (vlaganje v zaščitne mape 

ali preusmeritve v knjigoveznico). 

 

R e d a k c i j e .  Nepovezani zapisi: z vzajemno bazo smo povezali 530 lokalnih zapisov (l. 2013 584, l. 

2012 966). 

Starejši zapisi: dopolnili smo 324 naslovov kratkih oz. nepopolnih bibliografskih zapisov (l. 2013 652, l. 

2012 814). 

Brisani zapisi: v letu 2014 je bilo brisanih 811 lokalnih zapisov kot posledica redakcij, napak ali 

povezovanja lokalnih zapisov z vzajemnim katalogom (l. 2013 939, l. 2012 1.224). 

 

Dokončna obdelava.  Dokončno smo obdelali (določili gesla, vrstilce UDK in postavitve) 4.540 

naslovov (l. 2013 6.460 naslovov in l. 2012 6.195 naslovov) – skupaj v Katalogizacijsko-redakcijski službi 

in v Akcesijski službi. Večina nove slovenike se dokončno obdela v Enoti za obdelavo knjižničnega 

gradiva zaradi hitrejše dostopnosti uporabniku. Ravno tako se vsebinsko obdela tudi vse gradivo pri 

retrospektivni katalogizaciji. 

 

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 3.052 naslovov (l. 2013 

2.552 naslova, l. 2012 le 814 naslovov). Presegli smo načrtovanih 1.000 naslovov zaradi povečanega 

dela na permanentni delovni inventuri. Vzrok je tudi v pregledovanju in uvrščanju starejših darov v 

knjižnični fond, kar je 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. 

 

S e z n a m i . Pripravili smo inventarne knjige za knjižno in neknjižno gradivo, seznam brisanih zapisov, 

seznam vsega odpisanega gradiva ter delovne sezname kot pripomočke za redakcije in pregledovanje 

oz. iskanje po statusih. 

 

M e n t o r s t v o . Služba je opravljala mentorsko oz. svetovalno delo ter nudila strokovno pomoč 

znotraj knjižnice in zunaj nje. 

 

D r u g o .  Prehod na aplikacijo Cobiss3/Katalogizacija smo izvedli na dan 1. 2. 2014. 
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13. oktobra 2014 smo organizirali in izvedli okroglo mizo ob 30 letnici najstarejšega bibliografskega 

zapisa v COBIB-u, ki smo ga leta 1984 kreirali v UKM. 

 

 
Slika 9: Terminal PAKA 2000, na katerem je nastal prvi bibliografski zapis 

 

 

Zaposleni so se udeležili tečajev za delo v katalogizaciji v NUK-u in IZUM-u. 

 

Skrbnica za izvajanje knjižničnih storitev za FE iz Krškega je postala Rosvita Kocbek Pavalec. Iz Enote za 

obdelavo izvajajo storitve še: Nataša Stadler, Bernarda Korez, Irena Žižek in mag. Branka Kerec. Za 

Fakulteto za energetiko smo: izdelali osebne bibliografije, nabavili knjižnično gradivo in ga strokovno 

obdelali, ravno tako zaključna dela, določili vrstilce UDK za zaključna dela študentom in jim izdajali 

potrdila o poravnanih obveznostih do knjižnice, vpisali nove člane in izvajali medknjižnično izposojo, 

na obeh lokacijah (Krško in Velenje) smo nadaljevali z inventuro in s tem povezanimi dejavnostmi, 

izvedli smo osnovno predstavitev knjižnice in informacijsko opismenjevanje, komunicirali z NUK-om in 

IZUM-om ter odpravili napake v bazi, uvajali smo sodelavko iz programa javnih del FE za delo v izposoji 

(na lokaciji Krško) in se udeleževali delovnih sestankov z drugimi vodji visokošolskih knjižnic. 

 

Najnujnejše dejavnosti strokovnega referentstva za področje bibliotekarstva je delno še opravljala 

mag. Branka Kerec, prevzemala jih je Nataša Stadler. 

 

Aktivno smo sodelovali z IZUM-om pri odpravljanju pomanjkljivosti ter predlagali in testirali 

programske izboljšave. 

 

Organizirali smo postopek večkratnega preverjanja založenega gradiva ter gradiva s statusom v 

obdelavi in posledično izvajali popravke. Pregledovali in redaktirali smo lokalni in vzajemni katalog ter 

opozarjali na napake z namenom izboljšanja kvalitete zapisov. 
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Organizirali smo delovne sestanke, se udeleževali predavanj, otvoritev razstav ter sej v knjižnici, pri 

DBM, pri komisijah in odborih ZBDS. 

 

Božica Selinšek, Irena Rozman, Nataša Stadler in mag. Branka Kerec smo opravljale popoldansko delo 

v Enoti za delo z uporabniki na delovnem mestu informatorja, Irena Rozman je vodila projekt Rastem 

s knjigo, večina sodelavcev je sodelovala v dejavnostih Študentskega oktobra. 

 

S strokovnimi prispevki in predstavitvami smo aktivno sodelovali na posvetovanjih (na posvetovanju 

ZBDS v Laškem in na posvetovanju arhivarjev Tehnični in vsebinski vidiki klasičnega in elektronskega 

arhiviranja v Radencih), v strokovnem glasilu Knjižničarske novice in drugih. 

 

 

Tabela 59: Redakcija 2014 

 

 
2014 

2013 
Indeks 
14/13 Načrtovano Realizirano 

Redakcija — brisani zapisi 022 811 939 86 

Redakcija — starejši zapisi (old)23 1.000 324 652 50 
 

 

Tabela 60: CIP-zapisi — kataložni zapisi o publikaciji 

 

 
2014 

2013 
Indeks 
14/13 Načrtovano Realizirano 

Število zapisov 550 543 586 93 
 

 

Tabela 61: Permanentna inventura in odpis 

 

Opravilo 2014 2013 Indeks 14/13 

Permanentna inventura 3.856 naslovov 1.827 naslovov 211 

Odpisi 652 3.608 18 

 

  

                                            
22 Brisanih zapisov ni mogoče načrtovati, saj so odvisni od redakcij in stanja baze. 
23 Glede na stanje old-zapisa v lokalni bazi in glede na stanje istega (ali istih) naslovov v vzajemni bazi se lahko old-zapis le 

dopolni (samo v lokalni bazi ali v lokalni in vzajemni bazi), lahko se dopolni in pošlje na vzajemni nivo (se šteje tudi pri prirastu 

vzajemne baze), lahko pa se zaradi stanja na vzajemnem nivoju briše in prevzame iz vzajemne baze (isti zapis se šteje enkrat 

kot brisan zapis in enkrat kot prevzet zapis). Zmanjšano število je posledica že dopolnjenih zapisov in povečanega dela na 

inventuri ter povečanega dela na retrospektivni katalogizaciji. 
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2.2.3 Služba  za obdelavo periodičnih publikaci j  

 

Dejavnost  

V Službi za obdelavo periodičnih publikacij izvajamo kompleksno dejavnost na področju periodičnih 

publikacij oz. kontinuiranih virov, in sicer: bibliografska obdelava periodičnih publikacij, pridobljenih z 

obveznim izvodom, nakupom, darovi in zamenami na različnih medijih (tiskane izdaje, CD-ji, DVD-ji, 

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

naročanja periodičnih publikacij, reklamiranje nepopolne zaloge, obnova nacionalnega fonda in 

likvidiranje računov, kreiranje novih bibliografskih zapisov za periodične publikacije in kopiranje že 

obstoječih v vzajemni bazi, 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). V okviru Službe za obdelavo periodičnih publikacij deluje tudi redaktor 

bibliografije UM. 

 

Poleg osnovne dejavnosti so v Službi za obdelavo periodičnih publikacij v letu 2014 potekale še 

naslednje dejavnosti:  

 sodelovanje pri redakciji bibliografskih enot in svetovanju za potrebe osebnih bibliografij 

uporabnikov; 

 urejanje in skrb za Turnerjevo čitalnico UKM; 

 samostojno izvajanje inventure skladišča – na P (do signature P 1139, skupaj 228 ur); 

 delo v popoldanskem času na delovnem mestu informatorja; 

 nadomeščanje odsotnosti nadzornikov prostega pristopa v časopisni čitalnici; 

 sodelovanje pri razvoju digitalnega repozitorija UKM; 

 zapis protokola obdelave, obravnave in namestitve elektronskih integrirnih virov v UKM; 

 retrospektivni vnos (bibliografski opis in zaloga) starega fonda periodičnih publikacij (344 naslovov, 

2.729 enot); 

 retrospektivni vnos (bibliografski opis in zaloga) raritetnih periodičnih publikacij (22 naslovov, 355 

enot); 

 sodelovanje pri selitvi knjižničnega gradiva ob prenovi 3. nadstropja UKM; 

 redakcija Uradnega lista SFRJ, SRS, RS (dar ZZZS od leta 1945-1995, pregled in dopolnitev zaloge); 

 sodelovanje pri Študentskem oktobru v UKM; 

 redakcija zapisov in sestavljanje bibliografije domoznanskih publikacij za objavo; 

 urejanje, ažuriranje in razvoj spletne strani UKM; 

 sodelovanje pri nalogah in opravilih za knjižnico FE. 
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Tabela 62: Prirast serijskih publikacij (kontinuiranih virov) v letu 2014 

 

 
Gradivo 

 
Tiskane 

serijske publikacije 
2014 

Elektronske serij. 
publikacije 

(fizični nosilec, 
dostop na daljavo) 

2014 

 
Skupaj 2014 Skupaj 

2013 
Indeks 
14/13 

Načrtovano Realizirano Načrt. Realiz. Načrt. Realiz. 

Nasl. Enote24 Nasl. Enote Nasl. Nasl./enote Nasl. Nasl. 

Obvezni 
izvodi 

1.800 4.300 1.737 4.158 55 36/81 1.855 1.773 1.878 94 

Nakupi25 300 380 256 345 24.79926 
24.793/ 
24.793 

25.099 25.04927 34.653 72 

Zamene 22 30 46 61 1 0/0 23 46 46 100 

Darovi28 250 400 317 739 8 0/0 258 317 323 98 

Obvezni 
izvod 
UM 

45 50 15 40 0 0 45 15 21 71 

Skupaj 2.417 5.160 2.371 5.343 24.863 
24.829/ 
24.874 

27.280 27.200 36.921 74 

 

 

2.2.3.1  Redakci ja bibl iografi je  Univerze v Mariboru  

 

Dejavnost  

Redakci ja bibliografije Univerze v Mariboru. Zajema spremljanje sprememb in novosti pravilnikov, 

tipologije, katalogizacije in habilitacijskih postopkov. Pri tem je nujna tudi redna komunikacija z 

bibliografi, OSIC-i, IZUM-om, habilitacijsko komisijo, KISUM-om, rektoratom UM itd. Potekajo 

aktivnosti, povezane s spremembami vrednotenja znanstvenoraziskovalne uspešnosti.  

V letu 2014 smo: 

 postali aktivni član skupine za bibliografije pri Društvu dokumentalistov in informatorjev Slovenije; 

 bili vključeni v pripravo avtomatskega točkovanja bibliografskih kazalnikov za habilitacijo UM, kjer 

sodelujemo z IZUM-om in komisijo za habilitacije senata UM; 

 vključeni smo v izobraževanje uporabnikov. 

 

 

 

 

Zapisi  za bibl iogr afi jo raziskovalcev v letu 2014 

                                            
24Pri periodičnih publikacijah predstavljajo enote posamezne letnike, medtem ko številke predstavljajo število posameznih 

zvezkov v okviru letnika. 
25 Nakupi: vključeno tudi gradivo, pridobljeno v okviru članarin, subvencij, kotizacij ipd. 
26 Elektronskih znanstvenih časopisov v okviru konzorcijskih nabav ne inventariziramo. 
27 Upad pri številu e-revij v primerjavi z letom 2013 je posledica spremenjenih podatkov glede števila naslovov s strani 

dobavitelja EBSCO. Realni upad ni bil tolikšen, ker smo obdržali vse njihove baze podatkov, gre za spremembo metodologije 

pri Ebscu. 
28 Darovi: vključeno tudi starejše gradivo knjižnice, inventarizirano v letu 2014, stari fond UKM. 
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Tabela 63: Realizacija načrtovanih zapisov za potrebe bibliografij v letu 2014 

 

Zapisi 

Članki in 
sestavki 

Monog. in 
druga 

zaključena dela 

Kontinuira
ni viri 

Izvedena 
dela 

 
Skupaj 

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

Kreirani 
zapisi/ 
redaktira
ni zapisi 
(UKM) 

900/ 
200 

662/ 
255 

220/ 
50 

350/ 
298 

/29 
22/ 
33 

200
/ 

100 

418/ 
181 

1.320/ 
350 

1.452/
667 

Indeks 
načrt./realiz.  

110/191 

Kreirani 
zapisi/ 
redaktira
ni zapisi 
(druge 
knjižnice 
UM)30 

/ 
3.870/ 
1.501 

/ 
4.444/ 
2.745 

/ 
234/ 
279 

/ 
1.376/ 

417 
/ 

9.924/ 
4.942 

Skupaj 0/0 
4.126/ 
1.756 

/ 
4.794/ 
3.043 

 
256/ 
312 

/ 
1.794/ 

598 
/ 

10.970
/5.709 

 
 
Rezultati kažejo, da je v UKM presežen načrt kreiranih zapisov v COBISS.SI za potrebe bibliografij, kar 

je verjetno posledica novih naročnikov (UKM je podpisala pogodbi s Fakulteto za energetiko in 

Fakulteto za turizem). Redni naročniki pa so tudi nekatere zasebne visoke šole in Nacionalni laboratorij 

za varstvo zdravja. 

  

                                            
29 Do leta 2014 ni bilo načrtovano. 
30 Ni podatka o številu načrtovanih zapisov v COBISS.SI za potrebe bibliografij. 
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Tabela 64: Zapisi za bibliografijo raziskovalcev v letu 2014 po visokošolskih knjižnicah UM (po posameznih 

vrstah gradiva) 

 

 
 
 

Knjižnica 

2014 2013 

Kreirani/redaktirani zapisi Kreirani/redaktirani zapisi 

Članki in 
sestavki 

Monog. 
in druga 
zaključ. 

dela 

Izvede
na 

dela 

Kontinuirani 
viri 

Članki in 
sestavki 

Monog. 
in druga 
zaključ. 

dela 

Izvede
na 

dela 

Kontin
uirani 

viri29 

Knjižnica 
tehniških 
fakultet31 

1.120/ 
550 

1.678/ 
677 

397/ 
109 

115/176 1.220/402 
1.632/ 

697 
328/94  

Ekonoms
ko-
poslovna 
fakulteta  

319/155 527/354 70/11 29/63 356/80 521/467 70/8  

Miklošiče
va 
Knjižnica
32 

929/293 806/921 
540/ 
184 

47/55 794/250 802/695 
595/ 
110 

 

Pravna 
fakulteta 

219/114 366/126 
137/ 
54 

6/3 125/27 230/27 72/13  

Fakulteta 
za 
kmetijstv
o in 
biosistem
ske vede 

132/70 111/129 
117/ 
38 

11/16 109/36 103/96 105/40  

Fakulteta 
za 
organizac
ijske 
vede  

187/77 321/317 13/8 3/2 136/43 436/437 26/8  

Fakulteta 
za 
varnostn
e vede  

222/84 322/266 41/1 5/3 276/84 394/385 39/7  

Fakulteta 
za 
zdravstve
ne vede  

68/38 191/161 3/1 2/7 101/36 276/296 14/6  

Fakulteta 
za 
energetik
o  

47/57 66/59 27/4 3/2 54/17 71/52 7/2  

Fakulteta 
za 
logistiko 

81/23 32/20 16/5 10/7 106/27 192/47 26/11  

Medicins
ka 
fakulteta 

140/40 24/13 15/2 3/0 205/34 28/14 19/1  

                                            
31 Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo in Fakulteta za strojništvo. 
32 Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za matematiko in naravoslovje. 
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Univerzit
etna 
knjižnica 
Maribor 

662/255 350/298 
418/ 
181 

22/33 970/276 405/99 207/44  

Skupaj 
4.126/ 
1.756 

4.794/ 
3.043 

1.794/
598 

256/ 
312 

4.452/ 
1.312 

5.090/ 
3.312 

1.508/ 
344 

 

Skupaj 10.970/5.709 11.050/4.968  

 
 

Tabela 65: Indeks rasti kreiranih zapisov za bibliografijo raziskovalcev v letu 2014 

 

 
Knjižnica 

2014 2013 
Indeks 14/13 Kreirani/redaktirani 

zapisi 
Kreirani/ 

redaktirani zapisi 

Knjižnica tehniških fakultet 3.310/1.512 3.180/1.193 104/127 

Ekonomsko-poslovna fakulteta 945/583 947/555 100/105 

Miklošičeva knjižnica 2.325/1.453 2.191/1.055 106/138 

Pravna fakulteta 728/297 427/67 170/443 

Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede 

371/253 317/172 117/147 

Fakulteta za organizacijske vede 524/404 598/488 88/83 

Fakulteta za varnostne vede 590/354 709/476 83/74 

Fakulteta za zdravstvene vede 264/207 391/338 68/61 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
(UKM) 

1.452/767 1.582/419 92/183 

Fakulteta za energetiko 143/122 132/71 108/172 

Fakulteta za logistiko 139/55 324/85 43/65 

Medicinska fakulteta 182/55 252/49 72/112 

Vse knjižnice UM razen UKM 9.521/5.295 9.468/4.549 101/116 

Skupaj 10.973/6.062 11.050/4.968 99/122 

 
 
Iz rezultatov je razvidno, da na večini članic ni bistvenega odstopanja v številu kreiranih in redaktiranih 

zapisov za potrebe bibliografije. Obstaja trend povišanja redakcije zapisov, kar je lahko 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.). 

 

Velja pa na tem mestu izpostaviti knjižnico Pravne fakultete, saj je število kreiranih, še bolj pa število 

redaktiranih zapisov veliko večje v primerjavi s prejšnjim letom. Študenti in zaposleni na Pravni fakulteti 

so pridobili kvalitetnejše in ažurne strokovne storitve. 
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Tabela 66: Indeks rasti zapisov v bazo CONOR.SI33 v letu 2014 

 

Knjižnica 
2014 2013 

Indeks 
14/13 Kreirani/redaktirani 

zapisi 
Kreirani/redaktirani 

zapisi 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
(UKM) 

2.200/467 3.154/323 70/145 

Knjižnica tehniških fakultet 1.213/392 1.190/308 102/127 

Ekonomsko-poslovna fakulteta 409/88 499/89 82/99 

Miklošičeva knjižnica 810/334 736/426 110/78 

Pravna fakulteta 242/69 201/7 120/986 

Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede 

478/44 176/15 272/293 

Fakulteta za organizacijske vede 271/32 330/25 82/128 

Fakulteta za varnostne vede 265/33 351/56 75/59 

Fakulteta za zdravstvene vede 186/22 229/18 81/122 

Fakulteta za energetiko 65/18 12/46 542/39 

Fakulteta za logistiko 60/21 145/40 41/52 

Medicinska fakulteta 68/23 48/26 142/88 

Skupaj (brez UKM) 4.067/1.076 3.917/1.056 104/102 

Skupaj 6.267/1.543 7.071/1.379 89/112 

 
 
Število kreiranih zapisov v normativni bazi bistveno ne odstopa od prejšnjega leta. Sklepamo lahko, da 

je to posledica večjega mednarodnega sodelovanja avtorjev in aktivnost mladih raziskovalcev ter 

drugih mladih avtorjev, ki še niso v normativni bazi. 

 

Razveseljiv je podatek, da konstantno raste število redaktiranih zapisov. To nam da slutiti, da se 

katalogizatorji na UM zavedajo pomembnosti kakovosti zapisov normativne baze in le-to tudi 

nadgrajujejo in dopolnjujejo. 

 

Anal iza znanstvenoraziskovalne uspešnosti  UM  

V letu 2014 UM še vedno ni uspela nabaviti bibliometričnih orodij, kot so InCites ali SciVer, saj so dokaj 

draga. Zato predlagamo, da bi tovrstna orodja morala pridobiti licenco na nacionalnem nivoju. 

Opozarjamo tudi, da raziskovalci v Sloveniji še vedno nimajo enotnega dostopa do baz podatkov in s 

tem enakovrednih možnosti za spremljanje in analiziranje svoje znanstvene uspešnosti ali znanstvene 

uspešnosti institucij v svetovnem merilu. 

  

                                            
33 V bazi CONOR.SI ni mogoče ločiti zapise za potrebe bibliografij, zato so upoštevani vsi normativni zapisi po posameznih 

članicah UM. 
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Promocija znanstveno raziskovalnega dela UM  

Doktorske naloge UM se tekoče oddajajo v Proquestovo bazo Dissertations & Thesis. Vzpostavljena je 

tudi povezava do vstopne točke preko DKUM-a. Dopolnjena je bila informacijska brošura v tiskani obliki 

in poslana referatom in knjižnicam vseh članic UM. Prav tako je v elektronski obliki objavljena na spletni 

strani UKM, na spletni strani DKUM in na spletnih straneh nekaterih članic. 

Opažamo pa, da se v ProQeustovo bazo oddajajo predvsem disertacije z Medicinske fakultete in 

Fakultete za naravoslovje in matematiko. V naslednjem letu bomo izdelali strategijo promocije storitve. 

 

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

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

pomenu OSIC-ev … 

 

Izvedli smo nekaj izobraževanj za zaposlene na UM o odprtem dostopu, o metodah vrednotenja 

znanstvene uspešnosti v Sloveniji, o znanstveni uspešnosti, o plagiatorstvu in citiranju. 

 

Odprt i  dostop 

Ustanovili smo Komisijo za odprti dostop UM. 

V letu 2014 smo se dvakrat prijavili na projekt FOSTER, vendar nismo bili izbrani. 

Udeležili smo se izobraževanja o znanstvenih podatkih v odprtem dostopu, ki ga je organiziral Arhiv 

družboslovnih podatkov na FDV v Ljubljani. 

 

Novembra smo organizirali 2. videokonferenco na temo odprtega dostopa na UM s priznanim 

predavateljem dr. Wolframom Horstmannom iz Univerze v Göttingenu in predavatelji iz UL in Arhiva 

družboslovnih podatkov UL. 

 

Aktivno ozaveščamo in izobražujemo zaposlene o možnostih in prednostih odprtega dostopa. Izvedli 

smo tri izobraževanja za zaposlene v UKM in na drugih članicah. 

 

P lagiatorstvo na UM 

Pravilnik o plagiatorstvu UM je veljaven. Svetujemo pri odkrivanju suma na plagiatorstvo. Predvsem pa 

skrbimo za ozaveščanje o avtorskem pravu z informacijskim opismenjevanjem. 

 

Ostali  rezultat i  

Pripravljamo osebne bibliografije za sodelavce UKM in članice UM, ki nimajo svojih knjižnic, pridružene 

članice UM in za druge uporabnike. Pripravili smo knjižnični vodič za bibliografijo (LibGuides). Sprotno 

ažuriramo blog bibliografov UM BiblioUM (novosti in spremembe, vrednotenje znanstvenega dela 

ipd.). 
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2.3 ENOTA ZA DOMOZNANSTVO 
 

D e j a v n o s t :  

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

  skrbi za ustrezno 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; 

  promovira domoznansko gradivo in kulturno dediščino 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 oddelki drugih knjižnic in kulturnimi institucijami v Mariboru in širše; 

  zaposleni v enoti se stalno strokovno izpopolnjujejo z udeležbo na prireditvah, simpozijih in 

strokovnih srečanjih v Mariboru in širše; 

  svetuje na področju domoznanske dejavnosti; 

  vodi po domoznanskih zbirkah in izvaja bibliopedagoško delo za učence, dijake, študente, 

raziskovalce in druge uporabnike; 

  zagotavlja ustrezne čitalniške prostore in možnost pregledovanja in skeniranja gradiva na 

mikrofilmih; 

  izdeluje strokovne bibliografije; 

  izvaja mentorstvo dijakom, študentom, knjižničarjem; 

  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 67: Delo enote v letu 2014 v številkah 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. 
enot informacij 

2014 

Število bibliografskih 
enot oz. enot informacij 

2013 

Indeks 
14/13 

Načrtovano Realizirano 

Bibliografska obdelava 
člankov 

3.000 2.748 3.113 89 

Vsebinska obdelava 
monografij 

80 134 444 30 

Redakcije 50 70 67 105 
Posredovanje informacij 
(Domoznanstvo+zbirke) 

780 1.033 1.033 100 

Čitalniška izposoja 
(domoz. monografije in 
gradivo posebnih zbirk) 

1.000 2.03934 3.081 66 

Tabela 68: Prispevek Enote za domoznanstvo v COBISS.SI v letu 2014 

                                            
34 Izposoja domoznanskih monografskih publikacij je 518. 
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Število bibliografskih enot 

2014 Število bibliografskih 

enot 2013 

Indeks  

14/13 
Načrtovano Realizirano 

COBIB.SI - kreirani 2.950 2.720 3.066 89 

COBIB.SI - kopirani 50 28 47 60 

CONOR.SI - kreirani 30 61 48 127 

Verifikacija v CONOR.SI 20 20 21 95 

 

 

Sodelavci Enote za domoznanstvo skupaj s posebnimi zbirkami smo večinoma dosegli načrtovane 
vrednosti. Pri obdelavi člankov je v primerjavi z letom 2013 število manjše zlasti zaradi treh večjih 
projektov (spletna stran, projekt Fronta Zaledje Spomin, projekt Maistrovo leto 2014) ter daljše 
odsotnosti sodelavca. Delo z uporabniki se povečuje, prav tako je v porastu čitalniška izposoja 
domoznanskega gradiva. 
 
Nadaljuje se tudi delo na spletnem Mariborskem leksikonu, kjer so pripravljena gesla za vnos. 
 
Kot pomembno pridobitev na področju pridobivanja domoznanskega gradiva je potrebno ob tekočem 
dotoku knjig (134 domoznanskih monografij) in neknjižnega gradiva (podrobneje pri zbirkah) omeniti 
še tri večje sklope rokopisnega gradiva, ki so obogatili fond domoznanskega gradiva. To sta zapuščini 
Franceta Forstneriča in Franceta Šrimpfa, tretji sklop pa predstavlja del zapuščine Janka Glazerja. 
 
Pomemben del Enote za domoznanstvo obsega razstavna in prireditvena dejavnost. Pri tem gre za 

avtorske projekte, pogosto pa za sodelovanje s posamezniki in ustanovami. 

 

V letu 2014 smo pripravili in izvedli dva večja projekta s področja kulturne dediščine. Prvi projekt 

Fronta Zaledje Spomin je bil namenjen spominu 100. obletnice začetka prve svetovne vojne, 

poudarek pa je bil na posamezniku - človeku. Projekt je zajemal tri dele. V prvem delu - Fronta: 

Spodnještajerski generali, so bili na podlagi arhivskega gradiva in strokovne literature predstavljeni 

življenjepisi 17 generalov, ki so bili rojeni na ozemlju Spodnje Štajerske. Avtor besedil je redni profesor 

dr. Franc Rozman. Vsebino je obogatilo slikovno gradivo, razglednice krajev iz Zbirke drobnih tiskov 

UKM, izbor znanstvenih prispevkov in literature ter člankov ali zapisov v časopisih. V drugem delu - 

Zaledje: letaki in razglasi, smo predstavili civilno življenje, ki so ga v vseh vidikih zaznamovali ukrepi, 

povezani z vojno v letih 1914 do 1918. Dokumentarno je bilo predstavljeno življenje v Mariboru. V 

zadnjem sklopu pod naslovom Spomini: Razglednice smo v sliki in besedi orisali življenje in občutja 

vojakov na fronti. Razstavili smo naslovne in hrbtne strani razglednic iz obdobja prve svetovne vojne z 

intimno, propagandno in frontno vsebino. 

 

V projektu je UKM sodelovala z drugimi ustanovami (Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in 

Pokrajinski muzej Maribor). Dogodek je bil izveden v okviru kulturnih projektov, ki jih sofinancira 

Mestna občina Maribor. Ob razstavi je izšel tudi katalog. 
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Slika 10: Eden izmed predstavljenih 17 spodnještajerskih generalov je bil tudi generalmajor Friderik Širca, 

morda komu bolj znan kot skladatelj Risto Savin 

 

 
Drugi večji domoznanski projekt je bil Maistrovo leto 2014. Potekalo je vse leto, zaznamovali so ga 
trije dogodki: 

 28. november 2014 - slavnostno odprtje prenovljene Maistrove knjižnice z gostjo, 
ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar pod naslovom Mariborčanom in vsem! – 
dan odprtih vrat prenovljene Maistrove knjižnice; 

 9. december 2014 - znanstveni simpozij z naslovom Osebne knjižnice, kjer smo poleg 
Maistrove knjižnice pogled razširili tudi na druge osebne knjižnice; 

 18. december 2014 - predstavitev rezultatov projekta študentov Oddelka za umetnostno 
zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z naslovom Prostori Maistrovih 
spomenikov. 

 
V sodelovanju s Pošto Slovenije je bila izdana tudi priložnostna dopisnica z znamko ob 140. obletnici 
rojstva Rudolfa Maistra. 
 

Sodelavci enote so z referati in strokovnimi članki predstavljali domoznansko gradivo, dejavnost in 

projekte tudi širši javnosti v okviru znanstvenega in strokovno publicističnega dela:  

 znanstveni simpozij Maribor in Mariborčani – predmet raziskovanja v humanistiki, ki ga je 
organizirala Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor v sodelovanju z UKM (referat V. Stavbar, 
Maribor v letih 1917 in 1918. Politično in kulturno življenje Mariborčanov v zadnjih letih 
habsburške monarhije); 

 Maistrovo knjižnico smo predstavili na treh simpozijih: 
1. »Maister – Vojanov kot civil« - referat V. Stavbar, G. Kolbič: Maistrov odnos do knjig, 28. marec 

2014; 

2. »Mednarodno posvetovanje Radenci 2014« – referat V. Stavbar, G. Kolbič: Maistrova knjižnica, 

Radenci, 2. 4. - 4. 4. 2014; 

3. »Znanstveni simpozij Osebne knjižnice« – referat G. Kolbič, V. Stavbar: Maistrova knjižnica. 

Maribor, UKM, 9. 12. 2014.; 
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 samostansko knjižnico Sv. Trojica smo predstavili na mednarodnem simpoziju »Sobratom svojim 

v dediščino milo«, ki je potekal ob 500-letnici Slovenske frančiškanske province sv. Križa, 

Frančiškanski samostan Ljubljana – center, 12. in 13. september 2014, referat V. Stavbar: 

Knjižnica v Frančiškanskem samostanu Sv. Trojica v Slovenskih goricah. 

 
Slika 11: Slavnostnega odprtja prenovljene Maistrove knjižnice se je ob županu MOM Andreju Fištravcu 
udeležila tudi ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar, ki je ob tej priložnosti nagovorila zbrane 

 
 

 
Slika 12: Na simpoziju Osebne knjižnice smo poleg Maistrove knjižnice spoznali še druge zasebne knjižnice, kot 

npr. knjižnico Žige Zoisa in Jerneja Kopitarja 
 

 

V okviru 110-letnice UKM je leta 2013 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 
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virov v knjižnici do z njimi povezanih prostorov v mestu. Sodelavci Enote za domoznanstvo smo 

sodelovali pri sprehodu Iz obrti  v  industr i jo  (Gabrijela Kolbič). 

 

Enota za domoznanstvo se je v svoji razstavni dejavnosti odzivala na obletnice in dogajanja v mestu in 

širše. Tako je bilo poleg velike domoznanske poletne razstave pripravljenih še več domoznanskih 

razstav (gl. pogl. 4, str. 149-153). 

 

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

zbirk so bile opravljene predstavitve za študente, raziskovalce in druge uporabnike (30 skupin, 1000 

ljudi). 

 

Dejavni smo bili tudi na področju digitalizacije. Kot pomembno dejavnost v letu 2014 je potrebno 

izpostaviti: 

 sodelovanje pri vzpostavitvi repozitorija e-UKM glede vsebine – določitev metapodatkov, struktura 

zbirk – kolekcij; 

 digitaliziranih 44 fotografij za Maistrovo knjižnico in 49 razglednic krajev in vojnih razglednic za 

razstavo Fronta Zaledje Spomin; 

 digitalizirane 4 rokopisne enote (Slomšek, Volkmer, Lokmer, Kocbek); 

 objava digitaliziranega gradiva in predstavitvenega teksta dr. Pavel Turner na portalu Kamra; 

 objava digitaliziranega gradiva in zgodbe o mariborskem Starem mostu 1913-2013 na portalu 

Kamra; 

 izdelan osnutek strateškega dokumenta digitalizacije UKM; 

 izdelan prioritetni seznam gradiv za digitalizacijo 2014; 

 vsi trije katalogi rokopisov UKM Ms 1-850 digitalizirani in uvrščeni na domačo stran UKM – dostopni 

pri Rokopisni zbirki. 

V okviru projekta OOK v letu 2014 sicer ni bilo sredstev za digitalizacijo, zato načrtovan izbor tudi ni bil 

digitaliziran. 

 

Sodelavci Enote sodelujemo tudi pri drugih dejavnostih, kot so: izdelava nove spletne strani UKM 

(urejanje vsebin), uredništvo spletnih komunikacij, oblikovanje vabil, zloženk, plakatov, objave in 

promocija aktualnih dogodkov na družabnih omrežjih (Facebook), objave na spletni strani UKM, objave 

na spletnem dnevniku DOMBLOG. 

 

V Enoti je sodelovala tudi sodelavka iz programa javnih del, ki je pomagala pri urejanju rokopisnega 

gradiva, urejanju Maistrove knjižnice ter pri delu v posebnih zbirkah. 

 

Na področju strokovnega referentstva (UDK 9) je delala dr. Vlasta stavbar v obsegu 1/3 delovnega časa. 

 

Popisali smo pisno kulturno dediščino, ki jo hrani UKM, v okviru evropskega projekta Enumerate 

(vprašalnik za leto 2014). 

 

S Knjižnico Lenart in samostanom Sv. Trojica je tudi v letu 2014 potekalo sodelovanje pri urejanju 

knjižnice frančiškanskega samostana Sv. Trojica v Slovenskih goricah. Delo na popisu se nadaljuje. 
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V sodelovanju z Mariborsko knjižnico smo v okviru sklenjenega sporazuma, katerega namen je »da 

domoznansko gradivo čim bolj približamo različnim ciljnim skupinam uporabnikov, okolje pa 

spodbudimo k čim večji uporabi domoznanskih informacij in domoznanskega gradiva« sodelovali pri 

Glazerjevih dnevih v Rušah (marec 2014), kjer smo skupaj pripravili razstavo ter sodelovali z referatom 

Glazer in domoljubje (V. Stavbar) ter pri izdelavi bibliografije serijskih publikacij za Maribor za obdobje 

1991 do danes. Sodelovanje je potekalo tudi pri vnašanju digitaliziranih vsebin na Kamro. 

 

V letu 2014 je Enota za domoznanstvo dosegla načrtovane cilje s področja redne domoznanske 

dejavnosti, ki je tudi predmet financiranja MOM. Sodelavci enote so izpeljali tudi dodatne naloge v 

okviru dveh projektov, ki smo jih pridobili s strani uspešne prijave na razpis za kulturne projekte na 

MOM s področja kulturne dediščine in védenja o pomembnih Mariborčanih v preteklosti in danes. 

 

Domoznansko digitalno ponudbo je obogatilo digitalizirano domoznansko gradivo. Z vnosom zgodb in 

digitaliziranega gradiva na Kamro je poskrbljeno za promocijo domoznanskega gradiva mesta Maribor. 

 

2.3.1 Glasbena in f i lmska zbirka  

 

Dejavnost  

Formalna in vsebinska bibliografska obdelava, inventarizacija in oprema glasbenih zvočnih posnetkov 

(zvočnih kaset, CD-jev, gram. plošč), videoposnetkov (videokaset, DVD-jev, bluerayev) in notnega 

gradiva, vsebinska obdelava monografij s področja glasbe in filma, sortiranje, hranjenje 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, zbiranje domoznanskega 

gradiva in izbiranje novega gradiva za nakup s področja glasbe in filma, 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, projektov in dogodkov 

z domoznansko tematiko ali tematiko zbirke ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov v okviru 

strokovnega referentstva (izdelava raziskovalnih vodičev, urejanje spletne strani za zbirko in področje 

glasbe in filma). 

 

Gradivo v zbirki je osnova za raziskovalno delo, kot so izdelava diplomskih in seminarskih nalog, 

priprava zbornikov, monografij, 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. Uporabniki zbirke so večinoma študentje 

glasbene pedagogike in predšolske vzgoje, ki potrebujejo zvočne posnetke in notno gradivo pri svojem 

študiju, učitelji glasbe, profesionalni glasbeniki, muzikologi, glasbeni kritiki in ostali raziskovalci ter 

ljubitelji glasbe in filma. Glasbeniki (zborovodje v regiji, instrumentalisti itd.) potrebujejo notno gradivo 

za svoje umetniško delo in koncertno dejavnost. Tudi za urejanje zapuščin, ki morajo čim prej postati 

digitalno dostopne, je potrebno strokovno glasbeno znanje. 

 

Veliko pridobitev za zbirko v letu 2014 predstavljata obnova in ureditev bioklimatskih razmer 

nadstropja, v katerem se nahaja, ter ureditev glasbeno-filmske čitalnice. Ta je po novem namenjena le 

uporabnikom, ki lahko v njej prosto dostopajo do gradiva in ga čitalniško pregledujejo / poslušajo na 
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AV-napravah. Še popolnejša oprema prostora v letu 2015 jim bo omogočila tudi preigravanje in študij 

partitur na klavinovi ter redno vajo iz klavirske igre, kar je za študente glasbene pedagogike velikega 

pomena. Začasna selitev zbirke zaradi obnove ter odprtje nove čitalnice sta zahtevali precej časa za 

urejanje in redakcijo gradiva, zaradi česar sta bili časovno okrnjeni obdelava novega gradiva ter 

redakcija CONOR.SI baze. V letu 2015 se bo redakcija zbirke v prostem pristopu še nadaljevala do 

končne ureditve prostega pristopa.  

 

V letu 2014 je zbirka nadaljevala z intenzivnejšo promocijo filmske kulture in neformalnim 

izobraževanjem s področja kulturno-umetniškega opismenjevanja. 

 

Vodja (skrbnica) Glasbene in filmske zbirke mag. Karmen Salmič Kovačič je že drugič zasnovala in 

koordinirala izobraževalni projekt Fi lmika,  ki se je začel 24. novembra 2014 in bo trajal do sredine 

junija 2015. Kot mentorji pri njem sodelujejo Marko Radmilovič, Bojan Labović, Vlado Novak, Uja 

Irgolič, Jurij Pervanje in Damijan Vinter. »Zabavna šola f i lma za vse generacije « je pritegnila k 

vpisu 39 kandidatov. V dveh snemalnih vikendih bo posnet končni izdelek – kratek igrani film. Gre za 

medgeneracijsko sodelovanje in neformalno izobraževanje, ki ga je tokrat delno finančno podprl tudi 

Slovenski filmski center. V sodelovanju z igralcem Iztokom Bevkom je mag. Karmen Salmič Kovačič 

zasnovala in koordinirala tudi projekt Izrazi .se –  šolo igre,  sproščenega nastopa in pozit ivne 

komunikaci je ,  ki poteka že od februarja 2014. K projektu so se priključili zunanji partnerji: 

Mariborska knjižnica, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Kulturni inkubator MKC Maribor. 

Šolo trenutno obiskuje 30 ljudi, različnih starostnih skupin. 

 

Mag. Karmen Salmič Kovačič je v letu 2014 pripravila tudi dve domoznanski razstavi z glasbeno 

tematiko: »Če te začara gledališče – ob jubileju Ondine Otte Klasinc, Ade Sardo in Janeza Klasinca« (od 

7. 10. do 5. 11. 2014) ter »50 vznemirljivih sezon – od MPZ Maribor do Carmine Slovenice« (od 10. 12. 

2014 do 10. 2. 2015), slednjo v soavtorstvu s sodelavko Patricijo Remšak. 

 

 

Slika 13: Karmina Šilec je s Carmino Slovenico jubilejno sezono zaključila z nastopom v knjižnici ob otvoritvi 

razstave 
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Z izborom gradiva iz zbirke in glasbe sodeluje strokovna referentka tudi pri pripravi drugih razstav in 

dogodkov v UKM. 

 

Tabela 69: Dotok glasbenega in filmskega gradiva ter inventarizacija v letu 2014 

 

Gradivo 
Dotok 

Inventarizacija in oprema 
gradiva 2014 

Inventarizacija in 
oprema gradiva 

2013 

Indeks 
14/13 

Načrtovano Realizirano Načrtovano Realizirano 

Notno 
gradivo 

400 366 400 366 503 72 

Zvočni 
posnetki 
(glasbeni) 

1.300 648 1.300 548 1.292 42 

Video 
posnetki 

1.800 1.288 1.800 1.741 3.957 43 

Skupaj 3.500 2.302 3.500 2.655 5.792 46 

 

 

Tabela 70: Delo v zbirki v letu 2014 

 

Opravilo 

Število naslovov oz. enot 
gradiva/informacij 

2014 

Število naslovov oz. enot 
gradiva/informacij 

2013 

Indeks 
14/13 

Načrtovano Realizirano 

Bibliografska 
obdelava 

1.750 1.205 1.838 nasl. 66 

Vsebinska obdelava  1.700 1.307 1.939 67 

Redakcije 1.500 4.782 2.156 222 
Posredovanje 
informacij 

200 133 312 4335 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

300 486 814 6035 

 

 

Tabela 71: Prispevek Glasbene in filmske zbirke UKM v COBISS.SI v letu 2014 

 

 

Število bibliografskih enot 
2014 

Število 
bibliografskih enot 

2013 

Indeks  
14/13 

Načrtovano Realizirano 

COBIB.SI - kreirani 100 110 138 80 

COBIB.SI - kopirani 1.650 1.268 1.700 75 

CONOR.SI - kreirani 100 37 21 176 

Verifikacija (adoptiranje) 
v CONOR.SI 

100 1 2 50 

 

                                            
35 Zaradi trimesečne zaprtosti zbirke med obnovo je posledično nižji tudi indeks informacij in čitalniške izposoje glede na 

leto poprej. 
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Nizki indeksi v tabeli, ki se nanašajo pretežno na obdelavo gradiva v primerjavi z letom 2013, so 

posledica spremembe težišča dela v letu 2014, in sicer povečanja drugih del, opravil in zadolžitev 

strokovne referentke, ki prav tako sodijo v njen delokrog. Med njimi sta koordinacija dveh projektov, 

priprava dveh razstav, selitev zbirke, ureditev Glasbeno-filmske čitalnice in informacijsko 

opismenjevanje uporabnikov (raziskovalni vodiči, spletna stran). 

 

2.3.2 Kartografska zbirka  

 

Dejavnost  

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 72: Dotok kartografskega gradiva v letu 2014 

 

 
Kartografsko 
gradivo 

Dotok 
Inventarizacija 

2014 
Inventarizacija 

2013 
Indeks 
14/13 

Načrt. Real. Načrt. Real. 

Št. enot36 537 237/245 140 245 170 144 
 

 

Tabela 73: Načrtovano delo v zbirki letu 2014 

 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. 
enot informacij 

2014 

Število 
bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2013 

Indeks 
14/13 

Načrtovano Realizirano 

Vsebinska obdelava  70 126 84 150 

Redakcije 5 4 13 30 

Posredovanje informacij 10 14 13 107 
Izposoja/čitalniška 
izposoja 

5/20 3/45 8/60 37/75 

 

  

                                            
36 Prikazane so izključno enote, ki so kartografske po vsebini in obliki (zemljevidi in atlasi). Le-te so tudi opremljene s 

kartografsko signaturo. Enote, ki so kartografske le po vsebini, vendar so v drugih oblikah (CD-ji, CD-R, DVD-ji, multimedijski 

kompleti ipd.) so prikazane pri dotoku neknjižnega gradiva v poglavju 2.2. 
37 Število darov, prispelih direktno v zbirko. Siceršnji dotok nakupov, obv. izv. in darov zajema in prikazuje Acesijska služba. 
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Tabela 74: Prispevek Kartografske zbirke UKM v COBISS.SI v letu 2014 

 

 

Število bibliografskih enot 
2014 

Število bibliografskih 
enot 
2013 

Indeks 
14/13 

Načrtovano Realizirano 

COBIB.SI - kreirani  2 9 3 300 

COBIB.SI - kopirani 68 116 81 143 

CONOR.SI - kreirani 0 0 0 0 

 

 

Tabela 75: Zbirka 

 

Kartografsko gradivo 2014 2013 Indeks 14/13 

Število enot 10.070 9.825 102 

 

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). 

 

Ob sodelovanju s prostovoljcem so bile popisane še neinventarizirane zapuščine (150 ur). 

 

Gradivo je pod posebnimi pogoji na razpolago v čitalnici Enote za domoznanstvo. Hrani se v posebnih 

depojih v ognjevarnih omarah z ustrezno klimo, ki jo dnevno nadziramo. 

 

Skrbnica Rokopisne zbirke je vodja Enote za domoznanstvo dr. Vlasta Stavbar. 

 

Aktivnosti v letu 2014: 

 pridobivanje rokopisnega gradiva (delo na terenu, sodelovanje s posamezniki in institucijami); 

 knjižnica je prejela v dar dve zapuščini, in sicer pesnika in novinarja Franceta Forstneriča in publicista 

ter prevajalca Franca Šrimpfa. Obe predaji zapuščin sta bili izpeljani z medijsko pokritostjo in 

predstavljeni javnosti (razstavi); 

 z nakupom 161 dopisnic iz časa izgnanstva Janka Glazerja v Srbijo je Rokopisna zbirka dopolnila 

Glazerjevo zapuščino. V sodelovanju s prof. Alenko Glazer se gradivo natančno dopolnjuje z 

razlagami korespondentov; 

 inventarizacija rokopisnega gradiva- tekoče in retrospektiva;  

 opremljanje gradiva v ovoje in mape iz trajno obstojnega materiala (sodelovanje s knjigoveznico 

UKM in program javnih del). Opravljenih je bilo 370 ur. Ob tem je izvedena tudi inventura 

rokopisnega gradiva; 

 digitalizacija rokopisnega gradiva in katalogov rokopisov; 
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 sodelovanje s sorodnimi institucijami v različnih projektih (NUK, Sekcija za domoznanstvo in 

kulturno dediščino, ZRC SAZU…); 

 aktivnosti za vnos digitaliziranih rokopisov v repozitorij UKM (priprava protokola, nabor 

metapodatkov, določitev kolekcij…). 

 

 

 
 

Slika 14: Razstave ob prejetju zapuščine Franceta Forstneriča so se udeležili tudi njegovi kolegi iz znamenite 

mariborske peterice, D. Jančar, A. Brvar, T. Partljič in M. Kramberger 

 

 

Promocija mariborske pisne kulturne dedišč ine  

 

V letu 2014 smo nadaljevali z graditvijo repozitorija UKM (e-UKM), kamor bodo dodane digitalizirane 

rokopisne vsebine in s tem na voljo uporabnikom. Pripravljen je nabor metapodatkov in struktura 

kolekcij oz. zbirk. 

 

Ker v letu 2014 ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev v okviru sodelovanja z mariborsko knjižnico, je 

UKM v okviru lastnih finančnih virov digitalizirala 4 rokopisne enote (81 strani rokopisnega gradiva). 

Rokopisno gradivo, ki ga hrani Rokopisna zbirka UKM, je bilo v okviru razstav predstavljeno širši 

javnosti. Na portalu Kamra so dostopne naslednje digitalne rokopisne vsebine: zapuščina dr. Pavla 

Turnerja in gradivo o Slovanski čitalnici. 

 

 

Tabela 76: Dotok in inventarizacija rokopisnega gradiva v letu 2014 

 

Rokopisno 
gradivo 

Dotok 
Indeks 

realizacije 
Inventarizacija 

Indeks 
realizacije 

Načrtovano Realizirano  Načrtovano Realizirano  

Št. enot 30 1238 30 50 1239 24 

 

                                            
38 Gre za 12 sklopov/enot, skupaj je ca 500 inv. št. 
39 Gradivo je popisano in pripravljeno za vpis v inventarno knjigo. 
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Tabela 77: Delo zbirke v letu 2014 

 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2014 

Število 
bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2013 

Indeks 
14/13 

Načrtovano Realizirano 

Urejanje oz. obdelava 50 70 55 127 

Posredovanje informacij 30 36 37 97 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

70 82 78 105 

 

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 Gabrijela Kolbič 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. 

 

V zbirko se steka gradivo obveznih izvodov, darov in nakupov, katerih dotok beleži akcesijska služba. 

Obveza strokovnega referenta je tudi navezovanje stikov z merodajnimi ustanovami, organizacijami in 

posamezniki. 

 

Gradivo zbirke redno dopolnjuje razstavno dejavnost UKM in drugih ustanov v mestu. 

 

V letu 2014 so bili na razstavi 50 let Zlate lisice (razstavišče Avla UKM) predstavljeni plakati iz zbirke. V 

okviru poletne domoznanske razstave Fronta-Zaledje-Spomin – 100 let prve svetovne vojne je 

referentka prispevala razglednice krajev in samostojno predstavila gradivo vojnih razglednic v likovnem 

razstavišču pod naslovom Spomin ter vojne plakate v razstavišču Avla na temo Zaledje, sodelovala je 

tudi pri idejni zasnovi in izvedbi razstave. 
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Slika 15: Že leta 1964 so na Mariborskem Pohorju prvič izpeljali svetovno znano smučarsko prireditev Zlata 

lisica, spomin na to pa je pri marsikom vzbudil tudi malo nostalgije 

 

Za portal Kamra je strokovna referentka oblikovala zbirko Mariborski stari most. Kot soavtorica 

prispevka Maistrova knjižnica v UKM: pridobitev in hramba zasebne knjižnice generala Maistra v 

Univerzitetni knjižnici Maribor je sodelovala na mednarodni konferenci Radenci 2014 in na 

znanstvenem simpoziju Osebne knjižnice. 
 

Za projekt Maistrova knjižnica je bil opravljen izbor slikovnega gradiva za preureditev prostora in 

predprostora, sodelovanje pri zasnovi in izvedbi repostavitve gradiva, povezane z identifikacijo 

knjižničnega sistema Maistrove knjižnice in sodelovanje z oblikovalcem. 
 

Skozi vse leto je predstavljala Zbirko drobnih tiskov in Kartografsko zbirko za obiskovalce in študentske 

skupine, predstavljala je Maistrovo knjižnico, se udeležila DOMFESTA, sodelovala kot soavtorica 

prispevka na posvetu Maister v civilu, vodila sprehod Iz knjižnice v mesto: Iz obrti v industrijo ter izdelala 

raziskovalna vodiča za Kartografsko zbirko in Zbirko drobnih tiskov. 

 
Slika 16: O Maistrovem delovanju na področju kulture so med ostalimi razmišljali mag. Franci Pivec, Gabrijela 

Kolbič in Janez Karlin, posvet pa je otvorila ravnateljica UKM dr. Zdenka Petermanec 

 

 

Prav tako je vodila delovno skupino za upravljanje s fotografskim arhivom in vabili UKM ter pripravila 

protokol za upravljanje s tovrstnim gradivom. Pregledalo se je stanje in pripravil okvirni načrt za 
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digitalizacijo slikovnega gradiva manjšega formata; pripravila je protokol pripenjanja MM k 

bibliografskim zapisom. Ob tem je bilo pregledano in ocenjeno stanje na področju digitalizacije 

slikovnega gradiva manjšega formata. 

 

V okviru redne dejavnosti v letu 2014 se je opravljala priložnostna inventura na segmentu razglednic, 

pregledovalo in razvrščalo se je gradivo obveznih izvodov in darov, vse inventarizirane enote so bile 

opremljene in pospravljene. 

 

Tabela 78: Dotok in inventarizacija drobnih tiskov v letu 2014 

 

Gradivo 
Dotok Inventarizacija 2014 Inventarizacij

a 
2013 

Indeks 
14/13 Načrt. Real. Načrtovano 

Realiziran
o 

Drobni 
tiski 

  250 267 317 84 

Razglednic
e 

  40 113 77 146 

Slikovno 
gradivo 

  10 30 3 1.000 

Voščilnice   5 5 11 45 

Lepaki   15 16 16 100 

PKG   250 inv./2.00040 
337 inv./ 
5.64840 

301/7.49640 111/75 

Skupaj 
1.50041/ 
4.00042 

1.10041/
7.10542 

570 inv./ 
2.40040 

768 inv./ 
6.07940 

725/ 
7.92040 

105/ 
105 

 

 

Tabela 79: Inventarizacija gradiva zbirke v letu 2014 po vrstah gradiva 

 

Gradivo 
Osnovni izvodi Arhivski izvodi Skupaj 

enote 
2014 

Skupaj enote 
2013 

Indeks 
14/13 naslovi enote naslovi enote 

Drobni 
tiski 

130 174 93 93 267 317 84 

Razgledn
ice (in 
fotografi
je) 

54 88 15 25 113 77 146 

Slikovno 
gradivo 

4 16 2 14 30 3 1000 

Voščilnic
e 

5 5 0 0 5 11 45 

Lepaki 11 16 0 0 16 16 100 

PKG 156 170/2.874 156 167/2.774 337/5.648 301/7.49640 111/75 

Skupaj 360 469/3.17340 266 299/2.90640 768/6.07940 725/7.92040 
105/ 
105 

                                            
40 Na zbirnih zapisih je pod skupnimi inv. št. zbranih več fizičnih enot. Prvo število je število inventariziranih enot, drugo pa 

vključuje še prištete fizične enote, ki se vodijo pod skupno inventarno številko. 
41 Številka prikazuje zadržane darove v zbirki (pregledanih jih je bilo še dvakrat toliko). 
42 Redni dotok obveznih izvodov iz akcesijske statistike. 
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Tabela 80: Delo v zbirki v letu 2014 

 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. 
enot informacij 

2014 

Število bibliografskih 
enot oz. enot 

informacij 
2013 

Indeks 
14/13 

načrtovano realizirano 

Bibliografska obdelava 300 355 353 100 

Vsebinska obdelava 300 355 353 100 

Redakcije 20 12 58 20 

Posredovanje informacij 60 82 93 88 
Izposoja/čitalniška 
izposoja 

150/500 160/990 434/1.244 36/79 

 

 

Tabela 81: Prispevek Zbirke drobnih tiskov UKM v COBISS.SI v letu 2014 

 

 

Število bibliografskih enot 
2014 

Število 
bibliografskih enot 

2013 

Indeks 
14/13 

načrtovano realizirano 

COBIB.SI - kreirani 100 107 117 91 

COBIB.SI - kopirani 200 217 293 74 

CONOR.SI - kreirani 2 2 5 40 

 

 

Tabela 82: Zbirka 

 

Drobni tiski 2014 2013 Indeks 14/13 

Število enot40 158.149 (185.775) 157.381 (179.696) 100/103 

 

2.3.5 Raritete in stara periodika  

 

Za zbirko ni sistematiziranih posebnih delovnih mest; za urejanje, informacije in izjemno čitalniško 

izposojo gradiva skrbijo zaposleni v Enoti za domoznanstvo. Formalna obdelava gradiva poteka v 

katalogizacijsko-redakcijski službi oz. v službi za obdelavo periodičnih publikacij. Knjigoveznica UKM 

skrbi za ustrezno opremo raritetnega gradiva. 

 

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. Skrbimo za ustrezno hranjenje gradiva. V sodelovanju 

s knjigoveznico poteka postopno opremljanje gradiva v zbirkah v ustrezne ovoje, škatle, žepke iz trajno 

obstojnih materialov. Stalno nadziramo klimatske pogoje za hrambo redkega domoznanskega gradiva 

(merjenje). 
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Aktivnosti v letu 2014: 

 ureditev depoja za raritetno gradivo in staro periodiko v II. kleti; 

 preselitev stare periodike (iz obdobja Avtro-Ogrske in stare Jugoslavije); 

 sistematično uvrščanje stare periodike med raritetno gradivo (obdelava, ustrezna zaščita …) v 

sodelovanju s službo za periodične publikacije; 

 urejanje gradiva in dopolnjevanje seznama stare periodike; 

 izbor in selekcija raritetnega gradiva iz rednega fonda UKM; 

 pregled in priprava gradiva iz zapuščine Zabeo (pregled po inventarnih knjigah, naročanje gradiva, 

evidentiranje …) - sodelovanje z društvom Lira iz Ruš in Enoto za obdelavo gradiva. 

 

 

Tabela 83: Delo v zbirki v letu 2014 

 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 2014 

Število 
bibliografskih 
enot oz. enot 

informacij 2013 

Indeks 
14/13 

načrtovano realizirano 

Urejanje 300 ur 370 300 123 

Mikrofilmanje in 
digitalizacija 

3 naslovi 0 1 / 

Posredovanje 
informacij 

80 162 155 104 

Izposoja/čitalniška 
izposoja 

150 enot 
raritete/100 enot 

stare periodike 

340 enot raritet/ 
320 enot stare 

periodike 

202 enoti 
raritet/ 

299 enot stare 
periodike 

168 enot 
raritet/107 
 enot stare 
periodike 

 

2.3.6 Maistrova knj ižnica  

 

Maistrova knjižnica obsega skoraj 6.000 enot, v njej so znamenita dela vseh pomembnejših slovenskih 

avtorjev ter izjemna zbirka slovenske periodike iz 19. in prve četrtine 20. stoletja. Med dragocenostmi 

so Dalmatinova Biblija, Valvasorjeva Slava vojvodine Kranjske, dela Svetokriškega …. 

Maistrova knjižnica je umeščena v pritličje zgradbe UKM, v poseben prostor, kar je bila tudi zahteva 

Maistrovih potomcev, ki so dragoceno knjižnico z darilno pogodbo podarili UKM. V letu 2013 smo 

pričeli z aktivnostmi za preureditev Maistrove knjižnice, ki bi se najbolj približala postavitvi knjižničnega 

gradiva v Maistrovem času. V Maistrovem letu 2014 smo torej celostno preuredili Maistrovo knjižnico, 

tako glede postavitve gradiva kot tudi celostne podobe. Ob tem smo pozornost namenili tudi primerni 

hrambi in rokovanju z gradivom ter sanirali nekatere poškodbe na gradivu (pripravljenih je bilo 96 

ovojev in 13 map). V sodelovanju s strokovnjaki iz NUK-a in Trubarjevega antikvariata je bilo oblikovano 

strokovno mnenje ter vrednostna ocena, kar je bila podlaga za pričetek aktivnosti, da se Maistrova 

knjižnica razglasi za kulturni spomenik. Vloga je bila v začetku novembra 2014 oddana na Ministrstvo 

za kulturo R Slovenije v upanju, da bo tokrat postopek izpeljan in zaključen. Maistrova knjižnica do tega 

naslova najverjetneje je upravičena, saj gre za izjemno zbirko generala Rudolfa Maistra, ki se skozi 

knjižnico kaže kot bibliofil in slovenski rodoljub. 
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UKM s skrbništvom dokazuje, da je varuhinja kulturne dediščine lokalnega in nacionalnega pomena, 

kajti Maistrova knjižnica je posebnega kulturnega pomena tako za državo Slovenijo kot za mesto 

Maribor, saj je povezana z eno izmed ključnih osebnosti slovenske zgodovine 20. stoletja. 

 

D e j a v n o s t  

Urejanje, ogledi in vodenje, informacije ter popularizacija knjižnice. Zanjo skrbi vodja Enote za 

domoznanstvo. V letu 2014 si je Maistrovo knjižnico ogledalo okoli 800 ljudi (skupine in posamezniki). 

 
Aktivnosti v letu 2014: 

 prijava na razpis MOM za kulturne projekte; 

 projekt Maistrovo leto 2014 – sofinanciran s strani MOM.  

 
Projekt Maistrovo leto 2014 

UKM je aktivno pristopila k obeležitvi Maistrovega leta 2014 v spomin na 140-letnico rojstva generala 

Rudolfa Maistra. 

 

Vse leto so v UKM potekale aktivnosti, povezane z bogato knjižno zapuščino Maistrove knjižnice, ki jo 

UKM hrani in ima v lasti od leta 1998. Pristopili smo k celostni prenovi prostora in postavitve Maistrove 

knjižnice. Prireditve v jesensko-zimskem terminu pa so bile namenjene generalu Maistru kot človeku 

in bibliofilu. 

 

Aktivnosti: 

 preureditev Maistrove knjižnice, in sicer repostavitev Maistrove knjižnice, ki bi se najbolj približala 

avtentični postavitvi knjižnega gradiva v Maistrovem času na Maistrovi ulici 17; 

 sodelovanje s strokovnjaki iz NUK-a in Trubarjevega antikvariata pri pripravi strokovnega mnenja 

in vrednostne ocene Maistrove knjižnice; 

 oddaja vloge na Ministrstvo za kulturo za razglasitev Maistrove knjižnice za kulturni spomenik 

nacionalnega pomena; 

 preureditev predprostora in dostopa do Maistrove knjižnice; 

 General in pesnik Rudolf Maister: ogled Maistrove knjižnice v UKM in sprehod do z Maistrom 

povezanih lokacij v mestu (december 2013, december 2014); 

 sodelovanje na posvetu »Maister – Vojanov kot civil« - z referatom Maistrov odnos do knjig; 

 sodelovanje na mednarodnem posvetovanju Radenci 2014 – z referatom Maistrova knjižnica; 

 sodelovanje s Pošto Slovenije pri pripravi priložnostne dopisnice in znamke; 

 slavnostno odprtje prenovljene Maistrove knjižnice z gostjo ministrico za kulturo mag. Julijano 

Bizjak Mlakar pod naslovom Mariborčanom in vsem! – dan odprtih vrat prenovljene Maistrove 

knjižnice; 

 znanstveni simpozij z naslovom Osebne knjižnice, kjer smo ob Maistrovi knjižnici pogled razširili 

tudi na druge osebne knjižnice; 

 predstavitev rezultatov projekta študentov Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete 

UM z naslovom Prostori Maistrovih spomenikov. Ob razstavi je potekal pogovor s kiparkama Vlasto 

Zorko in Metko Zupanič. 
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Slika 17: Skoraj 6.000 enot, kolikor jih vsebuje Maistrova knjižnica, je po prenovi postavljenih po vzoru 

knjižnice iz Maistrovih časov 

 

2.4 ENOTA STROKOVNIH REFERENTOV IN ZBIRK GRADIVA  
 

D e j a v n o s t  

Opisna katalogizacija z vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva, gradnja knjižničnih zbirk po strokovnih 

področjih, povezovanje s fakultetami – članicami UM 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 in prireditvena dejavnost, študijski 

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

strokovnih srečanjih ter objavljanje strokovnih prispevkov, koordinacija javnih del in delovne prakse, 

sodelovanje pri popoldanskem informatorstvu, sodelovanje pri inventuri knjižničnega gradiva, 

določanje UDK-vrstilcev diplomskim nalogam za tiste fakultete, ki nimajo svojih matičnih knjižnic, 

sodelovanje pri izvajanju knjižnične dejavnosti na Fakulteti za energetiko. 

Zelo intenzivno pa je bilo tudi delo v komisijah in delovnih skupinah. 

 
Slika 18: Dogodki, pri katerih sodelujejo sodelavci enote, so tudi Sprehodi iz knjižnice v mesto. Enega takšnih 

sprehodov, Častitljivi zelenci spomladi, je organizirala strokovna referentka za področje naravoslovja 
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Tabela 84: Opravljeno delo v enoti v letu 2014 

 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2014 

Število 
bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2013 

Indeks 
14/13 

načrtovano realizirano 

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

Tekoča 
obdelava 

4.591 5.514 83 

Redakcije 1.500 119 1.105 11 

Posredovanje 
informacij 

300 415 326 127 

 

 

V letu 2014 smo pri nakupih in določenih darovih nadaljevali s kompletno obdelavo gradiva. 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 2014 smo nadaljevali s permanentno redakcijo knjižničnega gradiva. Številke za sprotno redakcijo 

so navedene v zgornji tabeli in so bistveno manjše kot v preteklih letih, ker se je postopek spremenil. 

 

 

Tabela 85: Vsebinska obdelava po posameznih strokovnih področjih 
 

 2014 2013 
Indeks 
14/13 

psihologija, pedagogika, etnologija,  umetnost, gledališče, 
šport 

355 389 91 

naravoslovje, biologija, medicina, kmetijstvo 856 855 100 

uporabne vede, tehniške vede, računalništvo, kemija, 
arhitektura 

717 889 81 

splošno, filozofija, verstvo, pravo, ekonomija 503 1.101 46 

jezikoslovje, književnost 612 406 62 

bibliotekarstvo 69 8 836 

glasba, film 1.307 1.939 67 

zgodovina, zemljepis, arheologija 172 441 39 

SKUPAJ 4.591 6.270 73 
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2.4.1 Evropski  dokumentacijski  center  

 

Dejavnost  

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

lahko uporabniki najdejo odgovore z naslednjih področij:  

 evropsko pravo, 

 evropske integracije, 

 evropske politike in institucije. 

 

Center z bogatim fondom 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. 

 

Zbirko EDC je v letu 2014 urejal bibliotekar ― strokovni referent za družboslovje (splošno, filozofijo, 

verstva, pravo in ekonomijo) Miloš Petrovič. 

 

V letu 2014 so potekali dogovori o sodelovanju in o novem delokrogu za leto 2015 v okviru Pan-

European Working group. Trenutni delovni naslov je »EDC in the digital world and the revision of the 

agreements between them and the Commission«. Gre za zelo občutljivo spremembo sporazumov med 

Evropskimi dokumentacijskimi centri in Evropsko komisijo, ki zadevajo bistvo delovanja. Spremembe 

narekujejo spremenjena način in delokrog delovanja. Delovna skupina se bo sestala po novem sistemu, 

tj. iz vsake države en predstavnik. Dogovor o tem bo usklajen s predstavništvom Evropske komisije v 

Ljubljani. 

 

2.4.2 Avstri jska čitalnica  

 

D e j a v n o s t  

V letu 2014 smo nadaljevali ustaljeno sodelovanje s partnerji, ki sodelujejo pri prireditvah AČ. Dobro 

smo sodelovali s Kulturnim forumom Veleposlaništva R Avstrije v Sloveniji. Pri avstrijskih lektoricah je 

septembra prišlo do kadrovske menjave, in sicer je mag. Angeliko Welebil zamenjala mag. Judith 

Höbinger. Z Oddelkom za germanistiko FF UM in Oddelkom za prevodoslovje FF UM smo tudi v tem 

letu sodelovali pri soorganizaciji prireditev in izgradnji zbirke. Sodelovanje z avstrijskim Ministrstvom 

za Evropo, integracijo in zunanje zadeve (prej Ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve) je prav 

tako potekalo po ustaljenih tirnicah. Z 31. 12. 2014 je v pokoj odšla gospa Dollinger, ki je bila na Dunaju 

zadolžena za AČ. 

 

V okviru AČ smo organizirali pestro paleto prireditev, od filmskih večerov, ki so med našimi prireditvami 

že stalnica, do uvajanj za študente germanistike in prevodoslovja. Zanje smo pripravili tudi tematska 

uvajanja Uvajanja za poklice  z namenom predstavitve poklica bibliotekarja. Aprila smo pripravili 

pesniški turnir Poetry Slam, na katerem sta sodelovala Martin Fritz in Elias Hirschl. Maja smo skupaj 

z Oddelkom za prevodoslovje pripravili dve predavanji prof. Petra Sandrinija Open Translat ion –nov 

izziv za področje raziskovanja in izobraževanja ter Big Data v prevodu – praktični in teoretski 

razmisleki. Ob 100. obletnici spomina na prvo svetovno vojno smo s Kulturnim forumom in Društvom 

slovensko-avstrijskega prijateljstva Maribor pripravili prireditev, v sklopu katere je bilo predavanje 
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prof. Baderja Bertha von Suttner za mir ,  literarno branje ter monodrama Ognjena duša –  

bori la  se je za mir . Meseca oktobra je prof. Armin Eidherr iz Univerze v Salzburgu predaval o 

Stefanu Zweigu in bibliji. Prav tako oktobra smo bili soorganizatorji že tradicionalne prireditve 

Eksofonija: pisati v drugem jeziku, ki je tokrat potekala pod naslovom Droge v književnosti , na 

kateri so svoje literarno ustvarjanje predstavili Selim Özdogan, Milena Moser ter Peter Rosei. Naši 

partnerji pri tem projektu so bili Oddelek za germanistiko FF LJ, Goethejev Institut Ljubljana, KF 

Ljubljana in Švicarsko veleposlaništvo. V novembru je bilo na FF UM v soorganizaciji naše AČ literarno 

branje Martina Plodererja. Zadnja prireditev v letu 2014 je bila prav tako literarno branje, in sicer mlade 

avstrijske pisateljice Milene Michiko Flašar. 

 

 
Slika 19: Literarna branja so pogosto na sporedu prireditev AČ. Vabilu se je odzvala tudi mlada avstrijska 

pisateljica Milena Michiko Flašar 

 
Tabela 86: Dotok gradiva v letu 2014 

 

Gradivo 
Knjižno gradivo 

Serijske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

Skupaj 
2014 Skupaj 

2013 
Indeks 
14/13 

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

Št. enot/ 
naslovov 

150/ 
130 

151/ 
149 

400/ 
3743 

31/ 
31 

15/ 
15 

5/5 
565/ 
182 

187/185 711/155 2643/119 

 

 

Tabela 87: Zbirka AČ 

 

Gradivo/število enot 2014 2013 Indeks 14/13 

Knjižno gradivo 6.970 6.819 102 

Serijske publikacije 4.694 4.663 101 

Neknjižno gradivo (CD-ROM) 170 165 103 

Skupaj 11.834 11.647 102 

                                            
43 Razlika med načrtovanim in realiziranim dotokom je zaradi spremenjenega načina vodenja statistik v COBISS3; z l. 2014 

statistiko pripravlja služba za obdelavo periodičnih publikacij po spremenjenih parametrih. 
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Tabela 88: Načrtovano delo v letu 2014 
 

Opravilo 

Število bibliografskih enot oz. enot 
informacij 

2014 

Število 
bibliografskih enot 
oz. enot informacij 

2013 

Indeks 
14/13 

načrtovano realizirano 

Vsebinska obdelava  150 134 138 97 

Redakcije 100 100 100 100 

Posredovanje informacij 100 80 70 114 

Izposoja 2.000 2.054 2.402 8544 

 

2.5 ENOTA ZA DELO Z UPORABNIKI  
 

D e j a v n o s t  

V enoti delujejo 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. 

Skrbi za koordinacijo nabave, nameščanje in vzdrževanje strojne in programske opreme v knjižnici. 

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 iz 

elektronskih informacijskih virov, skrb za dostop in uporabo elektronskih informacijskih virov, 

usposabljanje in izobraževanje uporabnikov knjižnice, informacijsko opismenjevanje, center PATLIB. 

 

Tabela 89: Informacijsko delo v letu 2014 
 

 
Opravilo 

2014 
2013 Indeks 14/13 

Načrtovano Realizirano 

Število tematskih poizvedb v 
inf. službi  

/ 450 249 181 

Število dostopov do 
elektronskih inf. virov (UM) 

/ 7.399.467 127.567 58 

Število oddaljenih dostopov 
(strežnik UKM) 

/ 77.887 62.543 124 

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

 
 
/ 
 

 
 

114.163 
321.896 

 
 

104.370 
201.704 

 
 

109 
159 

 

Tabela 90: Uporaba elektronskih informacijskih virov na Univerzi v Mariboru 2014 

                                            
44 Statistika izposoje je nižja zaradi obnove tretjega nadstropja. 
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Naslov vira 

Število pregledanih 

celotnih besedil člankov 

Število pregledanih 

izvlečkov Število dostopov 

Naročeni 

viri 

 2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

In
d

e
ks

 

1
4

/1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

In
d

e
ks

 

1
4

/1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

In
d

e
ks

 

1
4

/1
3

 

 

ACS 

(American 

Chemical 

Society) 

4.131 3.590 115 5.131 4.195 122 / / / 
Konzorcij 

CTK 

EBSCOhost  40.491 18.943 214 54.980 27.048 203 6.011.189 50.331 11943 COSEC 

EMERALD 

EMX  
11.423 10.245 111 / 2.572 / / 13.180 / COSEC 

PsycART  5.390 4.312 125 1.694 3.995 42 662.951 2.566 25835 COSEC 

ScienceDirect  150.420 90.626 165 14.527 29.525 49 40.824 33.850 120 
Konzorcij 

CTK 

SAGE 

Journals 

Online (514 

nasl.) 

12.215 9.630 126 / / / / / / COSEC 

SpringerLink 

(1664 nasl.) 
18.535 17.225 107 / / / / / / 

Konzorcij 

CTK 

WILEY 14.090 13.083 107 / / / / / / 
Konzorcij 

CTK 

JSTOR 19.069 18.016 105 / / / / / / 
Konzorcij 

CTK 

IEEE 9.290 9.866 94 2.004 7.828 25 / / / 
Konzorcij 

CTK 

CINAHL with 

Full Text 

(EBSCOhost) 

3.455 3.218 107 6.685 8.504 78 667.740 6.804 98,13 COSEC 

MLA / LRC 

(GALE) 
179 515 34 / / / 398 743 0,53 UKM 

Ovid 

CAB/FSTA 
/ / / 3.260 832 391 576 2.798 0,20 

Konzorcij 

za 

biotehniko 

Ovid AGRIS / / / 218 325 67 616 1.436 0,42 

Konzorcij 

za 

biotehniko 

Ovid (vse) / / / 5.270 10.918 48 3.406 8.655 0,39  

Ulrichs 

Periodicals 

Directory 

2.558 1.488 171 / / / 1.754 1.270 1,38 UKM 

OXFORD 

Grove Art 
/ 271 / / / / / 206 / COSEC 

OXFORD 

Grove Music 
/ 82 / / / / / 90 / COSEC 

Scopus / / / 11.703 8.628 / 10.013 5.638 1,77 UKM 

APS 613 981 62 / / / / / /  

IOS Press 323 265 121 / / / / / / 
Konzorcij 

CTK 

SKUPAJ 292.182 203.000 
povp. 

117 
105.472 104.370 

povp. 

113 
7.399.467 127.567 

povp. 

4818 
 

Tabela 91: Uporaba e-knjig v letu 2014 
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 EBSCOebooks SPRINGER 

Število izposojenih e-knjig 479  

Število on-line prebranih e-knjig 2.000  

Število dostopanih poglavij iz e-

knjig 
 54.674 

 

 

 

Tabela 92: Podatkovne zbirke in servisi na strežniku IZUM (Web of Science) 
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i z
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is
i 

p
o

  

e
-p

o
št

i 

Sk
u

p
n

o
 š

t.
 

en
o

t 

Dec 
2014 

299 912 383 201 5 1.871 178 0 2.256 

Nov 
2014 

367 1.229 385 288 9 9.752 349 7 10.405 

Okt 
2014 

426 1.351 436 313 38 2.901 36 6 3.294 

Sep 
2014 

423 1.523 537 342 70 4.363 4.656 1 9.432 

Avg 
2014 

418 1.145 328 257 4 2.441 5 0 2.707 

Jul 
2014 

418 1.370 360 410 251 5.392 777 6.416 13.246 

Jun 
2014 

438 1.281 411 320 13 2 286 1 622 

Maj 
2014 

590 1.753 481 492 25 50 1.281 13 1.861 

Apr 
2014 

578 2.005 502 631 101 481 5.000 829 7.042 

Mar 
2014 

672 2.672 544 621 533 0 184 96 1.434 

Feb 
2014 

526 2.042 517 679 181 168 115 206 1.349 

Jan 
2014 

1.299 6.007 1.258 1.945 244 103 267 80 2.639 

Skupna 
upor. 

6.454 23.290 6.142 6.499 1.474 27.524 13.134 7.655 56.287 

Povpr. 
upor. 

538 1.940 1.024 1.083 246 2.294 1.094 1.276 4.690 
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Tabela 93: Podatkovne zbirke in servisi na strežniku IZUM (Proquest) 

 

Podatkovna zbirka Cit./Izvleček 
Celotno 
besedilo 

Skupaj 

ProQuest Central 4.814 20.005 24.819 

ABI/INFORM Complete 3.305 14.346 17.651 

ABI/INFORM Dateline 112 305 417 

ABI/INFORM Global 2.992 13.307 16.299 

ABI/INFORM Trade & Industry 201 734 935 

CBCA Complete 68 120 188 

CBCA Complete: Business 7 12 19 

CBCA Complete: Health & Medicine 2 14 16 

CBCA Complete: History 13 27 40 

CBCA Complete: Literature & Language 4 12 16 

CBCA Complete: Science & Technology 39 26 65 

CBCA Complete: Social Sciences 3 29 32 

CBCA Complete: The Arts 0 0 0 

ProQuest Career and Technical Education 6 31 37 

ProQuest Career and Technical Education: Business 4 19 23 

ProQuest Career and Technical Education: Health & Medicine 0 2 2 

ProQuest Career and Technical Education: History 0 0 0 

ProQuest Career and Technical Education: Literature & Language 2 7 9 

ProQuest Career and Technical Education: Science & Technology 0 1 1 

ProQuest Career and Technical Education: Social Sciences 0 0 0 

ProQuest Career and Technical Education: The Arts 0 2 2 

ProQuest Criminal Justice 110 352 462 

ProQuest Criminal Justice 87 352 439 

ProQuest Deep Indexing: Criminal Justice 23 0 23 

ProQuest Health & Medical Complete 436 1.900 2.336 

ProQuest Deep Indexing: Health 113 22 135 

ProQuest Health & Medical Complete 323 1.878 2.201 

ProQuest Newsstand 239 670 909 

Baltimore Sun 1 2 3 

Chicago Tribune 0 10 10 

Greenwich Time 0 0 0 

Hartford Courant 0 2 2 

Los Angeles Times 3 7 10 

Morning Call 0 0 0 

Newport News 0 1 1 

Newsday 1 4 5 

Orlando Sentinel 1 3 4 

ProQuest Newsstand 231 637 868 

Sun Sentinel 2 4 6 

The Advocate (Stamford) 0 0 0 

ProQuest Nursing & Allied Health Source 130 350 480 

ProQuest Deep Indexing: Nursing 7 0 7 

ProQuest Nursing & Allied Health Source 123 350 473 

ProQuest Psychology Journals 296 1.431 1.727 

ProQuest Deep Indexing: Psychology 24 5 29 
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ProQuest Psychology Journals 272 1.426 1.698 

ProQuest Research Library 224 805 1.029 

ProQuest Research Library: Business 34 167 201 

ProQuest Research Library: Health & Medicine 14 51 65 

ProQuest Research Library: History 0 4 4 

ProQuest Research Library: Literature & Language 20 182 202 

ProQuest Research Library: Science & Technology 123 264 387 

ProQuest Research Library: Social Sciences 31 128 159 

ProQuest Research Library: The Arts 2 9 11 

ProQuest Central 1.879 7.451 9.330 

Accounting & Tax 108 404 512 

Banking Information Source 43 172 215 

Canadian Newsstand Complete 14 66 80 

Hoover's Company Profiles 3 0 3 

OxResearch 2 17 19 

Pharmaceutical News Index 4 0 4 

ProQuest Asian Business & Reference 32 124 156 

ProQuest Biology Journals 69 135 204 

ProQuest Computing 198 1.043 1.241 

ProQuest Education Journals 163 710 873 

ProQuest European Business 70 252 322 

ProQuest Family Health 16 75 91 

ProQuest Health Management 20 116 136 

ProQuest Military Collection 41 173 214 

ProQuest Political Science 13 135 148 

ProQuest Religion 9 60 69 

ProQuest Science Journals 183 354 537 

ProQuest Social Science Journals 834 3.476 4.310 

ProQuest Sociology 9 24 33 

ProQuest Telecommunications 48 115 163 

Snapshots 0 0 0 

ProQuest Dissertations & Theses A&I 1.998 2.258 4.256 

ProQuest Dissertations & Theses A&I: Business 264 339 603 

ProQuest Dissertations & Theses A&I: Health & Medicine 124 103 227 

ProQuest Dissertations & Theses A&I: History 7 5 12 

ProQuest Dissertations & Theses A&I: Literature & Language 43 22 65 

ProQuest Dissertations & Theses A&I: Science & Technology 540 425 965 

ProQuest Dissertations & Theses A&I: Social Sciences 961 1.303 2.264 

ProQuest Dissertations & Theses A&I: The Arts 59 61 120 

ebrary® e-books 0 0 0 

Library and Information Science Abstracts (LISA) 0 0 0 

Medical Evidence Matters Archive 0 0 0 

ProQuest Deep Indexing: Library Science 0 0 0 

Skupaj 8.691 29.714 38.405 
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2.5.2  Izobraževalna in svetovalna dejavnost UKM  

 

Pregled aktivnosti  

Knjižnica ima pomembno vlogo pri doseganju ciljev izobraževalnih programov na univerzi kot tudi pri 

vseživljenjskem izobraževanju uporabnikov, ki postaja osrednje poslanstvo visokošolskih institucij. 

UKM se v okviru izobraževalne in svetovalne dejavnosti razvija v informacijski center, ki se aktivno 

vključuje v informacijsko opismenjevanje študentov (v nadaljevanju IO), dijakov in ostalih uporabnikov 

knjižnice. Postaja središče iskanja, pridobivanja in posredovanja informacij iz lastnih zbirk, s pojavom 

elektronskih medijev pa se je njena naloga razširila na digitalne in druge podatkovne zbirke. Zaveda se 

pomena informacijskega opismenjevanja študentov, zato izobraževanja skrbno načrtuje in izvaja po 

vnaprej zastavljenih ciljih programov. 

 

UKM je tudi v letu 2014 organizirala in izvedla dve izobraževanji za zaposlene na UM na temo Uporaba 

baz podatkov in E-viri za učinkovito pripravo znanstvenih objav. Pripravila je prenovljeni program 

izobraževalnih vsebin ter v standardno ponudbo vključila tudi brezplačne oblike informacijskega 

opismenjevanja. 

 

BREZPLAČNA IZOBRAŽEVANJA 

Osnovne informacije o knjižnici 

Namenjene so manjšim skupinam (do 6) in posameznikom, ogled traja 15 minut. Obiskovalcem 

razkažemo prosti pristop ter jih seznanimo z dejavnostjo in storitvami knjižnice, pri tem pa upoštevamo 

smer študija oz. področje zanimanja. Segmenti predstavitve zajemajo vpisne pogoje, osnovno 

postavitev gradiva, dostop do e-knjig in paketov e-časopisov na UM, uporabo IKT-tehnologije v knjižnici 

itd. 

 

Medgeneracijsko povezovanje: digitalni domorodci informirajo digitalne priseljence 

Program je namenjen medgeneracijskemu druženju in uporabi IKT-tehnologije v UKM. Izvaja se dvakrat 

letno (po predhodnem razpisu programa) ali individualno po dogovoru in predhodni prijavi. Program 

obsega demonstracijo uporabe IKT tehnologije v UKM za iskanje informacij v spletnem katalogu 

COBISS/OPAC, uporabo mCOBISS-a, programske opreme Office (Word, Excel, PowerPoint), informacije 

o dostopu do brezžičnega omrežja, uporabo tablice, mikrofilma, mikrofiša, skenerja itd.  

 

Informacijsko opismenjevanje za študente 

 Skupinska izobraževanja (18 modulov), 

 individualna izobraževanja (informativno – ob vpisu (informator), poglobljeno (iskanje virov in 

literature v podatkovnih zbirkah, dostopnih na UM, priprava disertabilnosti, preverjanje 

ustreznosti teme, faktor vpliva revij iz baz podatkov JCR, SCOPUS, uporaba orodja EndNote pri 

oblikovanju osebnih bibliografij, 

 uvajalni teden za bruce (zadnji teden v septembru), 

 Študentski oktober v UKM (oktober 2014), 

 za študente s posebnimi potrebami, 

 za tuje študente, 

 vabljena predavanja (Office 365; predstavitev novosti ponudnikov podatkovnih zbirk (WOS, 

SCOPUS, PQ, SD, EBSCO itd.). 
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Informacijsko opismenjevanje za dijake 

 Skupinska izobraževanja v okviru knjižničnih informacijskih znanj (v nadaljevanju KIZ) - 6 modulov, 

 individualna izobraževanja (informativno – ob vpisu (informator), poglobljeno (iskanje virov in 

literature v podatkovnih zbirkah, dostopnih na UM, uporaba orodja EndNote pri oblikovanju 

osebnih bibliografij, pri pripravi seminarskih in raziskovalnih nalog), 

 za dijake s posebnimi potrebami (kotiček za slepe in slabovidne), 

 predstavitve za dijake iz oddaljenih lokacij, 

 vabljena predavanja (mCOBISS, Varna raba interneta, Pouk je dolgočasen – vključite mobilno 

napravo, stat.si, ADP, Sistory Zgodovina Slovenije itd.). 

 

KULTURNO-UMETNIŠKO OPISMENJEVANJE 

Sprehodi iz knjižnice v mesto 

Program obsega serijo enournih tematskih sprehodov, v katerih sprehajalce popeljemo od izbranih 

virov v knjižnici do z njimi povezanih prostorov v mestu. Program se izvaja po urniku. 

 

Domofil(m) – lokalne filmske pripovedi 

Domofil(m) je zbirka 34 dokumentarnih filmov z domoznansko tematiko, ki jih je UKM večinoma 

pridobila iz arhiva RTV Slovenija. Prikazujejo biografije pomembnih osebnosti ter zgodovino ustanov in 

fenomenov Maribora s širšo okolico. Po dogovoru je možen skupinski čitalniški ogled posameznega 

filma v Glazerjevi dvorani UKM (najmanj 10 oseb). 

 

 

IZOBRAŽEVANJA PO CENIKU UKM ALI S KOTIZACIJO 

1. PREDSTAVITEV ZBIRK IN POSEBNOSTI UKM 

 Popestrimo šolo: UKM skozi zgodovinska obdobja, 

 Knjižnična srebrnina, 

 Predstavitev poklica knjižničar – bibliotekar, knjigovez, 

 Kako nastane knjiga, 

 Maistrova knjižnica, 

 Glasbena in filmska zbirka, 

 Zbirka drobnih tiskov. 

2. INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE 

 skupinska izobraževanja za uporabnike drugih univerz v Sloveniji (moduli za študente UM), 

 poizvedbe, 

 disertabilnost. 

3. KULTURNO-UMETNIŠKO OPISMENJEVANJE 

 Izrazi.se – šola igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije, 

 Filmika – zabavna šola filma za vse generacije, 

 Mini Filmika: Kako nastane film – izbirne vsebine za osnovnošolce in dijake. 
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Tabela 94: Usposabljanje uporabnikov v letu 2014 
 

Oblika 

usposabljanja 

Število 

udeležencev 2014 

Število 

ur 2014 

Število 

udeležencev 2013 

Število ur 

2013 

Individualno 

usposabljanje 
1.858 204 1.977 337 

Skupinsko 

usposabljanje 
3.212 163 3.207 210 

Skupaj 5.070 367 5.184 547 

 

 

STORITVE NA PODROČJU INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA ŠTUDENTOV 

MODULI INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA ZA ŠTUDENTE 

UKM ponuja 18 izobraževalnih modulov, katerih vsebine dopolnjujejo študijski in raziskovalni proces 

na UM. V študijskem letu 2013/2014 smo posodobili obstoječe izobraževalne module za študente ter 

dodali nove. 

 Modul 16: Uporaba orodja za citiranje (EndNote), 

 Modul 17: Povečajte svoj raziskovalni vpliv, 

 Modul 18: Odprti dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov. 

 

Izobraževalne module smo razdelili v štiri tematske sklope: 

Osnove informacijskega opismenjevanja 

Prvi trije moduli predstavljajo uvod v IO študentov z namenom izravnave razlik v pridobljenih znanjih 

in spretnostih do vstopa v visokošolski zavod na področjih poznavanja osnovnih pojmov iz KIZ in drugih 

znanj (uporaba kataloga COBISS/OPAC, mCOBISS, iskanje in vrednotenje virov in literature, osnove 

iskanja na spletu, osnovne informacije o podatkovnih zbirkah in paketih e-časopisov, dostopnih na UM 

itd.). 

 

Viri in literatura za posamezna znanstvena področja 

Naslednjih 9 modulov (Moduli 4-12) je namenjenih predstavitvi informacijskih virov z različnih 

strokovnih področij s primeri iskanj v ustreznih podatkovnih zbirkah. Naš cilj je, da študentje osvojijo 

iskanje, vrednotenje in uporabo pridobljenih informacij s svojega strokovnega področja ter da 

uporabljajo vire in literaturo v skladu z etičnimi pravili in zakonskimi predpisi. Tako se usposabljajo za 

obvladanje znanj in spretnosti in vključevanje le-teh v znanstveno in raziskovalno delo izbranega 

študijskega programa. 

 

Znanstveno komuniciranje 

Moduli 13, 15, 16, 17 in 18 so namenjeni znanstvenemu komuniciranju s ciljem spoznati načela 

znanstvenega publiciranja, vrednotenja bibliografij, odprtega dostopa do znanstvenih del in 

raziskovalnih podatkov. 

 

Za tuje študente organiziramo dve predstavitvi letno v okviru sodelovanja z ESN Maribor (Študentsko 

društvo Erasmus) ter individualna izobraževanja ob vpisu. 

 

Prilagojene oblike modulov smo izvajali tudi na oddaljenih lokacijah fakultet UM. 
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MOODLE (NADALJEVANJE AKTIVNOSTI) 

UKM je v študijskem letu 2013/2014 nadaljevala z aktivnostmi IO študentov preko spletne učilnice 

Moodle ter s pripravo modulov za izvedbo izobraževanja na daljavo. 

 

MODULI INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA ZA DIJAKE 

V šolskem letu 2013/2014 smo v okviru učnega načrta KIZ izvajali IO za dijake mariborskih in okoliških 

gimnazij in drugih srednjih in strokovnih šol na naslednjih modulih: 

 Modul 1: Knjižnično informacijsko opismenjevanje dijakov 1. in 2. letnikov, 

 Modul 2: Knjižnično informacijsko opismenjevanje dijakov 3. in 4. letnikov, 

 Modul 3: Kako pripraviti seminarsko/maturitetno nalogo (delavnice iskanja gradiva/literature, 

vrednotenja rezultatov, lokacija in dostop do virov in literature ter njihova uporaba v skladu z 

etičnimi pravili in zakonskimi predpisi), 

 Modul 4: Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2014, 

 Modul 5: Predstavitev storitev in dejavnosti za dijake z oddaljenih lokacij, 

 Modul 6: Kako uporabljam tehnologijo v knjižnici (mCOBISS, uporaba tabličnih računalnikov, 

programske opreme Office, funkcionalnost in uporaba spletnih obrazcev, tiskanje, Moja knjižnica 

…). 

 

V okviru IO dijakov izpostavljamo MODUL 4: Nacionalni projekt Rastem s knjigo, v okviru katerega nas 

je v letu 2014 obiskalo 1.100 udeležencev v 45 skupinah. Projekt obravnava besedila po 

komunikacijskem modelu poučevanja mladinske književnosti (Kordigel Aberšek, 2008) in poteka v 

okviru medpredmetne povezave književnosti in KIZ. Glede na potrebe srednješolskih izobraževalnih 

programov smo KIZ nadgradili, povezali in popestrili z vrsto vabljenih predavanj kot npr. Predstavitev 

portala STAT.SI, ADP, SISTORY Zgodovina Slovenije, Varna raba interneta, mCOBISS itd. 

 

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

V šolskem letu 2013/2014 se je UKM povezala tudi z lokalnimi osnovnošolskimi izobraževalnimi 

ustanovami v okviru delavnice Kako nastane knjiga. Program izvaja slovenski pesnik, pisatelj, dramatik 

in knjižničar Borut Gombač v sodelovanju s knjigoveznico UKM (Stenčas knjigoveznice). Učenci se 

seznanijo z avtorjevo idejo za nastanek pesmi/knjige, ki jo preko delavnice nadgradijo z informacijami 

o akterjih, ki pri nastanku knjige sodelujejo (pisatelj, ilustrator, urednik, založnik, tiskar …). Program se 

v okviru kroskorikularne teme povezuje s KIZ za osnovno šolo v funkciji učinkovitega in uspešnega 

doseganja ciljev na področju opismenjevanja in učenja. 

 

TUTORSKI SISTEM UKM 

UKM je v letu 2011 sodelovala pri aktivnostih vzpostavitve tutorstva na UM s predstavitvijo primerov 

dobrih praks UKM v preteklih letih (Knjižničar tutor, Študentski oktober v UKM, Knjižnični kje in kaj, S 

klikom do znanja itd.). Na UM se je tutorski sistem uvedel v študijskem letu 2012/2013. UKM je 

ustanovila delovno skupino, ki je pripravila dokument permanentnega sistema bibliotekarjev tutorjev 

v sestavi Kristina Šrot, mag. Dunja Legat in Mirjana Gazvoda. Cilj bibliotekarskega tutorstva je seznaniti 

študente s ponudbo in možnostmi pri razreševanju študijskih in informacijskih problemov na začetku 

študija, med njim ter ob njegovem zaključevanju. 
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VZPOSTAVITEV PERMANENTNEGA OBVEŠČANJA UPORABNIKOV O IZOBRAŽEVALNIH VSEBINAH 

UKM 

Sistem obveščanja o izobraževalnih vsebinah zajema: 

 ponudbo izobraževalnih (plačljivih in brezplačnih) vsebin informacijskega opismenjevanja 

študentov, dijakov in ostalih uporabnikov knjižnice na spletni strani UKM, preko facebook profila 

UKM, ustaljenih adrem izobraževalnih institucij ter preko drugih medijev; 

 sodelovanje s Centrom za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje (CEVU): Moodle; 

 IO na letni ravni UKM (v okviru študijskega in šolskega leta ter med letom): Uvajalni teden za bruce, 

Študentski oktober v UKM 2013, Knjižnični kje in kaj, S klikom do znanja, Vabljena predavanja itd.; 

 sodelovanje pri dogodkih izobraževalnih in drugih ustanov v lokalni skupnosti: Teden 

vseživljenjskega izobraževanja, Zaposlitveni sejem Zavoda RS za zaposlovanje Območne službe 

Maribor, sodelovanje s koordinatorji Kariernih centrov na UM – vabljena predavanja, ARNES: Varna 

raba interneta – snemanje dogodka v prostorih UKM za objavo na spletu; Društvo študentov 

invalidov Slovenije itd.; 

 sodelovanje v projektih in pri drugih dejavnostih. 

 

Sodelovanje v nacionalnem projektu Rastem s knjigo nam omogoča, da vsako leto več kot tisoč 

mariborskim srednješolcem podarimo knjigo ter jim predstavimo storitve in dejavnosti naše knjižnice. 

 

V nadaljevanju sta podrobneje predstavljena Uvajalni teden za bruce ter najobsežnejša promocijsko 

naravnana dejavnost Študentski oktober v UKM. 

 

Uvajalni teden za bruce 2014 

UKM že tretje leto zapored sodeluje v okviru aktivnosti uvajalnega tedna za bruce, ki jih organizira UM. 

Namen uvajalnega tedna je, da bruce že pred pričetkom študijskega leta seznani z različnimi vsebinami 

in možnostmi, povezanimi s študijem, z novim okoljem ter storitvami in dejavnostjo, ki jih brucem in 

študentom višjih letnikov v okviru doseganja ciljev študijskih programov nudijo UKM in visokošolske 

knjižnice UM. 

 

Študentski oktober v UKM 2014 

Nosilci projekta: dr. Jerneja Ferlež, Kristina Šrot in Sandra Kurnik Zupanič. 

Študentski oktober v UKM je najobsežnejši sklop dogodkov, s katerim knjižnica povabi bruce in 

študente ob začetku študijskega leta. Osrednji namen je predstavitev storitev ustanove, ki bi študente 

nagovorili k uporabi knjižnice. V ta namen so organizirani raznoliki dogodki od osrednjega predavanja, 

tržnice odpisanega gradiva, predstavitev knjižnice in njenih storitev do dogodka s promocijskim ali 

idejnim sporočilom. 

 

V oktobru 2014 so se tako v UKM zvrstili naslednji dogodki: 

 Vabljeno predavanje, na katerem smo v sodelovanju z založbo Pivec gostili Alojza Kodreta, 

prevajalca knjige Štoparski vodnik po galaksiji; 

 Knjižnični kje in kaj, kjer smo predstavili vpisne pogoje in uporabo storitev ter knjižnično ponudbo 

za tuje študente in za študente s posebnimi potrebami; 

 

 Študent tutor (52 obiskovalcev – arhitektura, pravo, psihologija); 
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Slika 20: Vodenje po knjižnici je tokrat namesto knjižničarja tutorja prevzel študent tutor in uporabnikom 

predstavil izbrana področja 

 

 S klikom do znanja (UM: NIK, raziskovalni (knjižnični) vodiči, E-knjige iz ponudbe UKM); 

 Tržnica pod arkadami (klasična ponudba odpisanega gradiva, FKBV: predstavitev ponudbe eko 

košaric, ponudba produkcije mariborskih založb); 

 Iz knjižnice v mesto (kolesarski izlet od knjižnice do mariborskih fakultet v sodelovanju z Mariborsko 

kolesarsko mrežo); 

 Skupaj – brezdomci, študenti in knjižničarji berejo poezijo (60 udeležencev - skupno branje poezije, 

v sodelovanju z Nadškofijsko Karitas Maribor). 

 

 

Slika 21: V okviru Študentskega oktobra je bilo organizirano branje poezije, na katerem so sodelovali  

brezdomci, uporabniki knjižnice, sodelavci UKM in predstavniki UM 
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Študentskega oktobra se je udeležilo več kot 400 udeležencev. Najbolj obiskani segmenti so bili 

Vabljeno predavanje, Študent tutor ter dogodek Skupaj – brezdomci, študenti in knjižničarji berejo 

poezijo. 

 

Tradicionalno je bila dobro obiskana Tržnica pod arkadami UKM, na kateri smo letos prodali 156 enot 

odpisanega gradiva iz fonda UKM. Na tržnici so svojo ponudbo letos prvič predstavile tudi mariborske 

založbe Pivec, Subkulturni azil in Litera, en dan pa je bila s svojo ponudbo ekološke košarice sadja in 

zelenjave prisotna tudi Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM. 

 

V okviru dogovorjene predstavitve Welcome Week smo v sodelovanju z Društvom ESN Maribor 

knjižnico predstavili 67 tujim študentom. 

 

Nemogoče je izmeriti, koliko študentov zaradi knjižničnih prireditev dejansko postanejo uporabniki 

knjižnice, a dejstvo je, da jo na ta način spoznavajo na prijeten in strnjen način. 

 

2.5.3 Izposojevalna služba  

 

Dejavnost  

Izposojevalna služba izvaja svojo redno ustaljeno 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 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), 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 2014: 

 načrt prestavitev in izvedba prestavitev knjižničnega gradiva v skladišču (prestavitev AV-gradiva iz 

I. v II. klet, prestavitev CD- in DVD-gradiva v I. kleti, prestavitev Uradnih listov iz I. v II. klet, začasne 

prestavitve gradiva na postavitvi P in II zaradi pomanjkanja prostora); 

 sodelovanje pri postopkih opreme gradiva ter sodelovanje z Enoto za obdelavo knjižničnega 

gradiva glede napak in popravkov pri obdelavi in opremi gradiva; 

 usklajevanje postopkov permanentne redakcije gradiva z Enoto za obdelavo knjižničnega gradiva 

in Enoto strokovnih referentov ter sodelovanje pri izvedbi permanentne redakcije; 

 sodelovanje z Enoto za obdelavo knjižničnega gradiva in Informacijsko službo pri izdelavi protokola 

postopkov nameščanja integrirnih virov na računalnike za uporabnike; 

 permanentno preverjanje gradiva, ki ima status »založeno« (za leto 2014 najdenih 286 enot 

gradiva s statusom »založeno«); 

 izvedba postopkov izterjav knjižničnega gradiva preko zunanjega izvajalca (permanentne izterjave 

po 3. opominu in posteriorne izterjave), spremljanje učinkov izterjav ter sodelovanje z Enoto za  
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obdelavo knjižničnega gradiva (odpisi gradiva) in Finančno računovodsko službo (kontrola nakazil 

zunanjega izvajalca in preverjanje računov zunanjega izvajalca); 

 oblikovanje predloga sprememb cenika knjižničnih storitev (povišanje članarin, znižanje cen 

tiskanja in kopiranja zaradi uvedbe tiskalniškega sistema, …); 

 sodelovanje pri oblikovanju koncepta prenove 3. nadstropja (prestavitev AČ, prostora za skupinsko 

delo, ureditev glasbeno-filmske čitalnice); 

 sodelovanje pri pripravi terminskega plana izpraznitve 3. nadstropja in izvedbenega načrta zaradi 

dokončanja prenove in izvedbe projekta energetske sanacije; 

 izdelava načrta ponovne postavitve pohištva in polic v 3. nadstropju ter zlaganja gradiva na police, 

koordinacija izvedbe in sodelovanje pri izvedbi; 

 sodelovanje z Enoto za obdelavo knjižničnega gradiva pri načrtovanju in izvedbi konverzije 

lokacijskih podatkov za gradivo v 3. nadstropju zaradi obnove; 

 sodelovanje z Enoto za obdelavo knjižničnega gradiva in z Enoto za domoznanstvo pri načrtovanju 

in izvedbi redakcije gradiva za glasbeno-filmsko čitalnico; 

 izdelave statistik obiska knjižničnih prostorov in transakcij knjižničnih storitev; 

 spremljanje mnenj, pobud, prošenj in pritožb uporabnikov in odzivanje na le-te;  

 posodabljanje in izdelava obrazcev za potrebe izposoje (Moja knjižnica, izjave, začasne izkaznice 

…); 

 brisanje in popravljanje neveljavnih e-naslovov v bazi članov (1.287 e-naslovov); 

 koordiniranje in izvedba postopkov v zvezi s skupno bazo članov UM (spremembe šifrantov eVŠ, 

ažuriranje baze članov s podatki o vpisanih študentih UM, uvedba novih knjižničnih izkaznic); 

 načrtovanje in uvedba novih knjižničnih izkaznic (izdelava protokola naročanja, sprememba nalepk 

s COBISS številkami, dopolnitev vpisnih mask, priprava seznamov za naročanje izkaznic, kontrola 

izdelanih izkaznic, vodenje evidence izdanih in veljavnih izkaznic, …); 

 sprememba sistema najema omaric za hranjenje gradiva v 3. nadstropju (izdelava protokola 

najema in vračila omaric, sprememba cenika, testiranje blagajne za vplačilo varščine najema, 

usklajevanje s Finančno-računovodsko službo); 

 sodelovanje z Informacijsko službo pri uvedbi tiskalniškega sistema in sistema nalaganja 

dobroimetja na akademske izkaznice; 

 uvedba e-naročanja gradiva iz skladišča v sodelovanju z Informacijsko službo; 

 izvedba informativnih pogovorov in pridobivanje ponudb za uvedbo novih uporabniških storitev v 

povezavi s tehnologijo RFID (uporaba akademskih izkaznic pri garderobnih omaricah, omaricah za 

hranjenje gradiva, rezervacijskem sistemu uporabe študijskih celic, oprema RFID za knjižnično 

gradivo) v sodelovanju z Informacijsko službo; 

 obveščanje in usposabljanje uporabnikov ob uvedbah novih storitev. 

 

Služba je sodelovala tudi pri utečenih dejavnostih drugih enot oz. pri dejavnostih knjižnice (inventura, 

izobraževalna dejavnost, razstavna dejavnost …). 
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Tabela 95: Aktivni člani knjižnice v letu 2014 

 

Aktivni uporabniki 
2014 

2013 
Indeks 
14/13 Načrtovano Realizirano 

Študenti 9.020 9.368 9.572 98 

Srednješolci 880 849 950 89 

Zaposleni 2.880 2.808 2.979 94 

Tuji državljani 35 43 45 96 

Ostali 1.305 1.640 1.523 108 

SKUPAJ 14.120 14.708 15.069 98 

 

 

 

Tabela 96: Aktivni člani knjižnice v letu 2014 (po kategorijah) 

 

 
 

2014 
 

% 
 

2013 
 

% 
Indeks 
14/13 

Študenti-redni 8.401 57,12 7.930 52,62 106 

Študenti-izredni 309 2,10 495 3,28 62 

Študenti-podiplomski 658 4,47 1.147 7,61 57 

Študenti skupaj 9.368 63,69 9.572 63,52 98 

Zaposleni na univerzi 637 4,33 705 4,68 90 

Študenti in zaposleni na univerzi skupaj 10.005 68,02 10.277 68,20 97 

Srednješolci 849 5,77 950 6,30 89 

Zaposleni 2.171 14,76 2.274 15,09 95 

Nezaposleni 1.384 9,41 1.278 8,48 108 

Upokojenci 222 1,51 222 1,47 100 

Častni člani 22 0,15 20 0,13 110 

Tuji državljani 43 0,29 45 0,30 96 

Pravne institucije 12 0,08 3 0,02 400 

SKUPAJ 14.708 100,00 15.069 100,00 98 

 

 

Trend upadanja števila aktivnih članov se je v letu 2014 nadaljeval z 2-odstotnim upadom. Večletni 

upad kategorije izrednih študentov se je znižal za dodatnih 20 %, skoraj presenetljiv pa je izreden upad 

kategorije podiplomskih študentov, ki se je znižal za več kot 50 % (razlog je verjetno tudi v kategorizaciji 

podiplomskih študentov v bolonjskem sistemu). Rahel porast je zaznan v kategoriji rednih študentov. 

Že tradicionalen porast pa je zaznan pri kategoriji nezaposlenih, seveda v povezavi s splošnimi 

družbeno-socialnimi spremembami.  
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Tabela 97: Člani, ki so se vpisali v letu 2014 (po kategorijah) 

 

 
2014 % 2013 % 

Indeks 

14/13 

Študenti-redni 981 60,07 1.152 51,64 85 

Študenti-podiplomski 2 0,12 37 1,66 5 

Študenti-izredni 23 1,41 80 3,59 29 

Študenti skupaj 1.006 61,60 1.269 56,88 79 

Zaposleni na univerzi 15 0,92 9 0,40 167 

Študenti in zaposleni na 

 univerzi skupaj 
1.021 62,52 1.278 57,28 80 

Srednješolci 254 15,55 389 17,44 65 

Zaposleni 213 13,04 327 14,66 65 

Nezaposleni 109 6,67 176 7,89 62 

Upokojenci 29 1,78 48 2,15 60 

Častni člani 0 0,00 0 0,00 0 

Tuji državljani 7 0,43 12 0,54 58 

Pravne institucije 0 0,00 1 0,04 0 

SKUPAJ 1.633 100,00 2.231 100,00 73 

 

 

Število novovpisanih članov je v letu 2014 upadlo za 27 %. Upadel je vpis skoraj vseh kategorij članov, 

razen zaposlenih na univerzi.  

 

 

Tabela 98: Obisk uporabnikov v letu 2014 

 

 2014 2013 Indeks 14/13 

Izposoja 155.503 164.112 95 

Časopisna čitalnica 48.915 50.584 97 

Velika čitalnica 32.563 46.127 71 

Čitalnica ČUK 34.129 16.451 207 

SKUPAJ 271.110 277.274 98 

 

 

Zaradi izvedbe projekta energetske sanacije in prenove 3. nadstropja je bilo le-to zaprto štiri mesece. 

Obisk uporabnikov je bil zaradi tega znižan le za 2 %, saj je bila v tem času Čitalnica ČUK odprta od 8. 

do 24. ure oz. ob sobotah od 8. do 18. ure. Obisk zaradi izposoje je upadel za 5 %, obisk časopisne 

čitalnice za 3 %, največ, skoraj 30 %, pa je bil seveda nižji obisk velike čitalnice, ki je bila štiri mesece 

zaprta. 
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Slika 22: Statistika uporabe čitalnice ČUK v letu 2014 

 

Obisk čitalnice ČUK je v letu 2014 znašal kar 34.129 vstopov in je za 107 % presegel obisk iz leta 2013 

(čitalnico smo odprli 1. 3. 2013). Obisk je bil najbolj povečan v času izpitnih rokov, ko je bila čitalnica 

ČUK zaradi obnove 3. nadstropja odprta že od 8. ure. 

 

 

Tabela 99: Izposoja knjižničnega gradiva v letu 2014 

 

 

Izposoja 

2014  

2013 

Indeks 

14/13 Načrtovano Realizirano 

Izposoja na dom 260.000 288.283 277.021 104 

Čitalniška izposoja 80.000 87.757 82.662 106 

SKUPAJ 340.000 376.040 359.683 105 

 

 

Tabela 100: Izposoja knjižničnega gradiva po vrstah gradiva v letu 2014 

 

 

Način izposoje 

Knjižno 

gradivo 

Serijske 

publikacije 

Neknjižno 

gradivo 
Skupaj % 

Izposoja na dom 286.743 1.472 68 288.283 76,66 

Čitalniška izposoja 21.853 65.763 141 87.757 23,34 

SKUPAJ 308.596 67.235 209 376.040 100,00 

 

 

Skupno število izposojenega gradiva v letu 2014 je kljub štirimesečni okrnjenosti delovanja knjižnice 

(zaprtost 3. nadstropja in nedostopnost gradiva iz 3. nadstropja) preseglo lansko število izposojenih 

enot gradiva za 5 %, verjetno zaradi tega, ker smo pred samim zaprtjem omogočali večje število 
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izposojenih enot gradiva. Med izposojenimi enotami gradiva še vedno prevladuje izposoja knjižnega 

gradiva (82 % vsega izposojenega gradiva). 

 

 

 
 

Slika 23: Za naročilo knjižničnega gradiva iz skladišča je sedaj uporabnikom na voljo sodobnejša oblika 

zadolžnice, t. i. e-zadolžnica, ki bo sčasoma nadomestila dosedanjo tiskano zadolžnico 

 

 

Tabela 101: Drugi statistični podatki o izbranih storitvah Izposojevalne službe v letu 2014 

 

 2014 2013 Indeks 14/13 

Splošne informacije pri informacijskem pultu 20.205 19.377 104 

Podaljšave na daljavo – spletni katalog 102.195 90.675 113 

Rezervacije na daljavo – spletni katalog 6.758 6.714 101 

Naročila na daljavo – spletni katalog 29.350 32.832 89 

Vse transakcije prek spletnega kataloga 139.872 130.221 107 

Vse transakcije – v knjižnici in na daljavo 488.495 510.359 96 

Vse transakcije – samo v knjižnici 348.606 379.943 92 

Servis Vprašaj knjižničarja 75 102 74 

 

 

Število podanih splošnih informacij pri informacijskem pultu je tudi v letu 2014 še dalje rahlo naraščalo 

(za 4 %), medtem ko je število e-odgovorov v servisu Vprašaj knjižničarja za našo knjižnico upadlo za 

26 %. Število vseh transakcij prek spletnega kataloga je ponovno naraslo (za 7 %) in to predvsem zaradi 

občutno povečanega števila spletnih podaljšav izposojenega gradiva (za 13 %) in manjšega povečanja 

spletnih rezervacij izposojenega gradiva. Število spletnih naročil prostega gradiva (rezervacije prostega 
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gradiva) je upadlo za 11 %, prav tako pa je upadlo število vseh transakcij v knjižnici (za 8 %) in zaradi 

tega tudi skupno število vseh transakcij, tako v knjižnici kot tudi spletnih.  

 

 

Tabela 102: Statistika uporabe COBISS/OPAC za UKM v letu 2014 

 

Mesec 
Število priklopov45 Število iskanj46 Število izpisov47 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Jan. 20.322 24.602 40.400 41.348 87.769 93.761 

Feb. 15.548 20.773 29.876 33.840 70.268 76.542 

Mar. 18.227 23.909 37.544 44.581 83.809 90.852 

Apr. 17.171 22.700 34.020 39.016 81.744 29.948 

Maj. 16.995 22.390 34.322 40.572 81.693 74.069 

Jun. 14.832 20.545 28.106 29.050 73.106 72.784 

Jul. 13.701 18.703 25.673 25.785 73.574 69.943 

Avg. 12.194 18.983 20.305 25.872 60.161 64.451 

Sep. 12.513 19.168 21.691 27.506 60.144 61.679 

Okt. 17.266 24.946 34.449 45.215 79.648 83.548 

Nov. 16.712 24.095 32.890 41.382 85.019 88.366 

Dec. 13.946 19.665 24.833 29.461 77.225 71.890 

SKUPAJ 189.427 200.217 364.109 553.544 914.160 951.405 

 

 

Skrb knjižnice za čim večji obrat knjižnične zbirke in za gospodarno ravnanje s knjižničnim gradivom se 

odraža tudi v opominjanju uporabnikov za redno vračanje izposojenega gradiva. Uporabniki, ki imajo 

naročeno e-obveščanje, pred prejemom opomina najprej dobijo e-obvestilo o skorajšnjem poteku roka 

izposoje, nato pa še e-obvestilo o skorajšnjem prejemu opomina. Kljub vsem tem obvestilom smo v 

letu 2014 poslali kar 5.391 opominov za 10.841 enot gradiva, kar znaša vseeno 13 % manj ko v letu 

2013.  

 

 

Tabela 103: Statistika poslanih opominov v letih 2014 in 2013 

 

 2014 2013 Člani indeks 
14/13 

Enote indeks 

14/13   člani enote člani enote 

1. opomin 3.948 7.958 4.470 9.090 88 88 

2. opomin 1.073 2.164 1.232 2.409 87 90 

3. opomin 370 719 477 951 78 76 

4. opomin* 0 0 33 50 0 0 

Skupaj 5.391 10.841 6.212 12.500 87 87 

* ob pričetku postopkov izterjav smo 4. opomin ukinili, 3. opomin pa smo pričeli pošiljati priporočeno 

                                            
45 Število priklopov uporabnikov v COBISS/OPAC-u v izbrani lokalni bazi podatkov. 
46 Število iskanj, ki so jih uporabniki naredili v COBISS/OPAC-u v izbrani lokalni bazi podatkov. 
47 Število prikazanih zapisov v COBISS/OPAC-u, najdenih v izbrani lokalni bazi podatkov. 
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Skrb knjižnice za gospodarno ravnanje s knjižničnim gradivom se odraža tudi v postopkih izterjav 

knjižničnega gradiva, ki smo ga vzpostavili leta 2013 preko zunanje pooblaščene agencije. Tudi v letu 

2014 smo izvajali tako tekoče izterjave (po poslanem 3. opominu), kot tudi posteriorne (izterjave 

gradiva po več kot 6-ih mesecih roka izposoje). V letu 2013 smo pooblaščeni agenciji poleg tekočih 

terjatev predali podatke o dolžnikih iz let 2012 do 2008, v letu 2014 pa iz let 2007 do 2005. V letu 2014 

smo terjali 174 članov za 360 enot gradiva. Vrnjenih je bilo 122 enot (33 % terjanih), za 47 enot (13 % 

terjanih) pa je bilo prejeto denarno nadomestilo za izgubljeno gradivo. 

 

 

Tabela 104: Statistika izterjav knjižničnega gradiva v letih 2013 in 2014 

 

Izterjave v 2013 in 2014  

članov 387 

enot 910 

vrnjenih enot 395 

nadomestilo za izgubljeno gradivo 56 

 

 

Skupaj smo v letih 2013 in 2014 za nevrnjeno gradivo terjali 387 članov za 910 enot gradiva. Vrnjenih 

je bilo 395 enot gradiva (43 %), za 56 enot gradiva (6 %) pa je bilo prejeto denarno nadomestilo za 

izgubljeno gradivo. Uspešnost izterjav v letih 2013 in 2014 je bila tako skoraj 50 %. 

 

2.5.4 Služba za medknjižnično izposojo  

 

D e j a v n o s t  

Služba pridobiva gradivo iz drugih slovenskih in tujih knjižnic ter pošilja gradivo iz UKM v druge 

slovenske in tuje knjižnice, vodi evidence za nemoteno poslovanje medknjižnične izposoje, skrbi 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), spremlja statistične podatke za izdelavo poslovnih poročil in 

delovnih načrtov ter sodeluje z drugimi enotami oz. službami knjižnice pri različnih akcijah in projektih. 

 

V službi je zaposlena le ena knjižničarka, zato je zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja 

medknjižnične izposoje delo občasno opravljal knjižničar izposojevalec iz Izposojevalne službe, pri 

iskanju zahtevnejših informacij v e-virih in na spletu pa je občasno pomagal bibliotekar informator iz 

Informacijske službe. 

 

  



139 
 

 

Tabela 105: Medknjižnična izposoja v letu 2014 

 

Opravilo 

Iz drugih 

knjižnic 

(pasiva) 

V druge 

knjižnice 

(aktiva) 

Skupaj 2014 Skupaj 

2013 

Indeks 

14/13 

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

Obdelane naročilnice 700 740 1.320 1.277 2.020 2.017 2.182 92 

Posredovano gradivo 650 657 1.300 1.253 1.950 1.910 2.068 92 

 

Splošni trend upadanja storitev klasične medknjižnične izposoje se je v letu 2014 nadaljeval tudi v UKM, 

saj je bilo obdelanih 8 % manj naročilnic kot leto poprej, pa tudi posredovanega gradiva je bilo 8 % 

manj. Realizacija storitev medknjižnične izposoje (razmerje med obdelanimi naročilnicami in 

posredovanim gradivom) je bila tudi v letu 2014 skoraj 95 %, kar pomeni, da le 5 % zahtevkov nismo 

mogli realizirati. 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. 

 

 

Tabela 106: Posredovano gradivo iz drugih knjižnic (pasiva) v letu 2014 

 

 

Naročil- 

nice  

2014 

Prispele  

enote  

2014 

Naročil- 

nice  

2013 

Prispele 

 enote  

2013 

Naročil- 

nice - 

indeks 

Prispele 

enote -

indeks 

 št. % št. % št. % št. % št. % 

Slovenija 527 71,22 471 71,69 532 75,25 479 77,38 99 98 

Tujina 213 28,78 186 28,31 175 24,75 140 22,62 122 133 

SKUPAJ 740 100,00 657 100,00 707 100,00 619 100,00 105 106 

 

 

Posredovanje gradiva iz drugih knjižnic oz. naročanje gradiva iz UKM v druge knjižnice je bilo za 5 % 

večje kot leto poprej. Skoraj 72 % gradiva je UKM pridobila iz drugih slovenskih knjižnic (Osrednja 

humanistična knjižnica Filozofske fakultete UL, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Pravne fakultete 

UL, NUK, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja FDV UL …), 28 % pa iz tujih knjižnic (kar 81 

% iz Nemčije in Avstrije), od koder je bilo posredovanega kar 33 % gradiva več kot lani. 77 % je bilo 

monografskih publikacij, 21 % člankov, ostalo pa standardov oz. drugega gradiva. Realizacija 

posredovanja gradiva iz drugih knjižnic je bila v letu 2014 skoraj 89 % in je bila za 2 % višja kot v letu 

2013. 
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Tabela 107: Posredovanje gradiva UKM drugim knjižnicam (aktiva) v letu 2014 

 

 
Naročilnice 

2013 
Odposlane 
enote 2013 

Naročilnice 
2012 

 
Odposlane 
enote 2012 

Naročilnic
e - 

indeks 

Odposlan
e  enote -  

indeks 

 št. % št. % št. % št. % 14/13 14/13 

Slovenij
a 

1.24
0 

97,10 
1.21

8 
97,21 

1.44
3 

97,83 
1.41

7 
97,79 86 86 

Tujina 37 2,90 35 2,79 32 2,17 32 2,21 116 109 

SKUPAJ 
1.27

7 
100,0

0 
1.25

3 
100,0

0 
1.47

5 
100,0

0 
1.44

9 
100,0

0 
87 86 

 

 

UKM je v druge knjižnice posredovala 14 % manj gradiva kot v letu 2013. Kar 97 % gradiva je bilo 

poslano v druge slovenske knjižnice (Miklošičeva knjižnica FPNM UM, Mestna knjižnica Ljubljana, NUK, 

Osrednja knjižnica Celje, Mariborska knjižnica …) in le 3 % v tuje knjižnice (Hrvaška, Italija …). 65 % je 

bilo posredovanih monografskih publikacij, 31 % pa člankov. Realizacija posredovanja gradiva v druge 

knjižnice je bila v letu 2014 enako visoka kot v letu 2013 in je znašala kar 98 %.  

 

 

Tabela 108: Število vseh obdelanih zahtevkov v letih 2010-2014 

 

Leto Število obdelanih zahtevkov Število zaposlenih 

2010 2.820 2 zaposleni 
2011 2.958 2 zaposleni 

2012 2.117 
1 zaposlena z občasno pomočjo bibliotekarja 

pri zahtevnejšem iskanju po e-virih 

2013 2.379 
1 zaposlena z občasno pomočjo bibliotekarja 

pri zahtevnejšem iskanju po e-virih 

2014 2.375 
1 zaposlena z občasno pomočjo bibliotekarja 

pri zahtevnejšem iskanju po e-virih 

 

 

Statistični podatki o posredovanih naročilnicah in gradivu ne prikažejo celotnega obsega dela. V letu 

2014 je bilo posredovanih 2.017 naročilnic, kar predstavlja 85 % vseh obdelanih zahtevkov. Obdelanih 

zahtevkov je več kot obdelanih naročil, ker so določeni zahtevki v fazi preverjanja preklicani, zavrnjeni 

ali izbrisani. Številke ne zajemajo vsega dela, ki poteka v medknjižnični izposoji – korespondenca in 

komuniciranje s partnerji in uporabniki, zamudno iskanje po različnih virih, usklajevanje med službami, 

vodenje dokumentacije ipd. Veliko je informacijskega dela z uporabniki, ki se po pridobitvi informacij 

ne odločijo za medknjižnično izposojo. Večina zavrnjenih zahtevkov je posledica nevednosti 

uporabnikov, ko v sistemu COBISS.SI sprožijo naročilo za medknjižnično izposojo namesto rezervacije 

za gradivo iz domače knjižnice (v letu 2014 smo morali iz tega razloga zavrniti cca. 120 zahtevkov 

uporabnikov). 
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2.6 TAJNIŠTVO UKM –  Z UPRAVNO-TEHNIČNIMI SLUŽBAMI  
 

2.6.1 Vodstvo tajništva  

 

Dejavnost  

Vodenje, koordinacija in odločanje o delu Tajništva z upravno-tehničnimi službami, opravljanje nalog, 

določenih s predpisi, usklajevanje zakonodaje in internih aktov, skrb za celovit sistem finančnega in 

računovodskega poslovanja UKM, ki se izvaja skladno z odločitvami pristojnih organov in pooblaščenih 

delavcev ter za formalno organizacijsko strukturo UKM, upravljanje in razpolaganje s finančnimi 

sredstvi, izvajanje ukrepov za racionalno in ekonomično uporabo finančnih sredstev ter za doseganje 

pozitivnega poslovnega izida, izvajanje odločitev poslovodstva UKM in UM, spremljanje tveganj, ki jim 

je UKM izpostavljena pri svojem poslovanju ter predlaganje ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj, 

načrtovanje investicij in investicijskih vlaganj, izvajanje določil, ki se nanašajo na javno naročanje 

(vodenje, odločanje in sodelovanje v postopkih), pregled kadrovske zasedenosti in celovita ureditev 

delovnih razmerij, skladno z zakonodajo, ureditev varstva pri delu in sodelovanje s pooblaščenim 

delavcem za varstvo pri delu, pooblaščenim zdravnikom in predstavnikom delavcev za področje 

varnosti in zdravja pri delu ter organizacija tečajev in preizkusov znanja s tega področja, sodelovanje z 

organi pregona v primeru kraje, ponarejanja listin, neredov in podobno, sprejem, razporejanje in 

odprema pošte, ravnanje z dokumentarnim gradivom in odbiranje arhivskega gradiva, priprava dopisov 

za upravo, gradiv za seje organov UKM, zapisnikov in vabil, vodenje evidence prireditev v dvorani, 

vodenje evidence sej in delovnih sestankov, oblikovanje dokumentov, pošiljanje sporočil po telefaksu 

in elektronski pošti, urejanje spletnih strani v okviru pristojnosti, sodelovanje v komisijah in delovnih 

skupinah UM. 

 

Opravljene naloge –  realizacija v letu 2014  
Sodelavci v enoti Tajništva UKM so v letu 2014 opravili velik obseg del in nalog, ki jih je najbolj 

zaznamovala energetska sanacija stavbe in dokončanje izboljšanja bioklimatskih pogojev v 3. 

nadstropju in 2. kleti (prenova UKM). 

Priprava pogodb (pogodbe o zaposlitvi, avtorske pogodbe, donatorske pogodbe, posojilne pogodbe), 

izvedba javnega razpisa za nabavo knjižnega in neknjižnega gradiva, izvedba javnih razpisov za 

računalniško opremo, sestava kadrovskih podatkov za statistično poročilo Cezar za leto 2013, izdelava 

rebalansa kadrovskega načrta za leto 2014, mesečna priprava kadrovskih podatkov za obračun plač za 

zaposlene in javne delavce, izdelava poročila o izvedenih javnih naročilih za leto 2013, vzdrževanje 

kadrovske baze RIS 4i, sodelovanje pri izdelavi kadrovskega načrta in programa dela za leto 2014, 

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, vzdrževanje kadrovske baze KIS, 

vodenje evidence javnih naročil malih vrednosti, prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter 

zdravstvenem zavarovanju. 
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Slika 24: Knjižnica ali gradbišče? Pri obnovi oz. vrnitvi v prvotno stanje in izgled so imeli ključno vlogo sodelavci 

Tajništva UKM 

 

 

V okviru prenove UKM so bila ključna opravila vezana na: usklajevanje in pripravo popisa del za izdelavo 

razpisne dokumentacije glede na obseg razpoložljivih finančnih sredstev; pregled razpisne 

dokumentacije; priprava prostorov na prenovo (zaščita gradiva s folijo, zaščita prostorov, umik 

knjižničnega gradiva iz 3. nadstropja, umik pohištva…); redno obveščanje zaposlenih o poteku del; 

sodelovanje z izvajalci skozi celotno prenovo; redno spremljanje napredovanja gradbenih del in 

ukrepanje v primeru odstopanj; pregled napak in poškodb; usklajevanje z izvajalci za odpravo 

pomanjkljivosti; usklajevanje del za čim bolj tekoče izvajanje ob upoštevanju delovnih obveznosti 

zaposlenih v UKM in izvajanja storitev za uporabnike; pregled začasnih in končne situacije izvedenih 

del; selitev gradiva in namestitev pohištva; priprava same otvoritve; priprava obvestil za zaposlene in 

javnost; pregled in obdelava prejetih računov izvajalcev in izvedba plačil.  

Ključne pridobitve prenove so tako: obnovljeni prostori za uporabnike v 3. nadstropju; obnovljena tla 

in stropi z novo razsvetljavo; prezračevanje študijskih celic; preurejeni prostor za skupinsko delo in 

glasbeno-filmska čitalnica; boljša izolacija steklenih površin v pritličju, novi strop v zunanjem delu 

zgradbe z varčno LED razsvetljavo; izboljšani bioklimatski pogoji v 2. kleti in 3. nadstropju; zamenjano 

stavbno pohištvo v 4. nadstropju. 

 

Tajništvo je aktivno sodelovalo tudi pri načrtovanju tiskalniškega sistema v UKM, ki je nadomestil 

lokalne tiskalnike na delovnih mestih zaposlenih ter obenem omogoča izvajanje storitev tiskanja za 

zunanje uporabnike. Sistem plačevanja storitve in nalaganja dobroimetja je bil usklajen z Informacijsko 

in Izposojevalno službo, ki sta poskrbeli za upoštevanje predlogov in navodil za izvedbo tiskalniškega 

sistema.  

 

Zaposleni v enoti so sodelovali tudi pri aktivnostih, povezanih z organizacijo prireditev in otvoritev, kot 

je bila predstavitev knjige 110 anekdot in dogodkih, povezanih z Maistrovim letom 2014. 
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2.6.2 Finančno-računovodska služba  

 

D e j a v n o s t  

Organizacija vodenja knjigovodstva in poslovnih knjig, spremljanje zakonodaje in tolmačenje predpisov 

s finančnega in davčnega področja, izdelava finančnih načrtov, spremljanje realizacije finančnega 

načrta in predlaganje ukrepov, izdelava računovodskih poročil v skladu z veljavnimi predpisi, 

vrednotenje in merjenje sredstev in obveznosti do njihovih virov, izdelava davčnih obračunov, 

sodelovanje pri razvoju informacijskih sistemov za področje financ, računovodstva in kadrovskih zadev, 

izvajanje operativnih nalog za področje plačilnega prometa in gotovinskega poslovanja, nadziranje 

izpolnjevanja terjatev in plačil obveznosti, tekoče obračunavanje, zajemanje in knjigovodsko 

evidentiranje podatkov, obračun in izplačilo osebnih prejemkov in nadomestil delavcem in 

pogodbenim sodelavcem, vodenje raznih statistik, priprava aktov s področja dela, arhiviranje gradiva 

v službi. 

 

Opravljene naloge –  realizacija v letu 2014  

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

za leto 2014, sodelovanje pri pripravi programa dela UKM za leto 2014, letni obračun DDV, izdelava 

računovodskega poročila za leto 2013, sodelovanje z inventurno komisijo pri pripravi predloga za odpis 

osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2013 ter pri vzpostavitvi – dopolnitvi registra 

osnovnih sredstev, priprava in oddaja podatkov o dohodnini za leto 2013, izdelava premoženjske 

bilance za leto 2013, sestava računovodskih podatkov za statistično poročilo Cezar, za 

samoevalvacijsko poročilo ter za poročilo BIX, izdelava kvartalnih poročil ter poročila o uspešnosti 

poslovanja z oceno do konca leta 2014, spremljanje načrta varčevalnih ukrepov v letu 2014, 

usklajevanje finančnega načrta UKM s financerjema MOM in MIZŠ, sestava poročil o nabavi literature, 

obračun plač in izplačilo regresa za zaposlene in javne delavce za leto 2014. Dodatno je bila ročno 

izračunana vrednost odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah in zamudnih obrestih ter izplačilo 

v dveh delih, pripravljeni zahtevki za financerje. 

 

2.6.3 Tehnična  služba  

 

D e j a v n o s t  

Izvajanje administrativno tehničnih del v zvezi z uporabo stavbe, načrtovanje in organizacija 

vzdrževanja objekta in okolice, opravljanje periodičnih pregledov naprav in opreme, skrb za 

zavarovanje instalacij in naprav pred okvarami in redno servisiranje, dnevni obhodi po stavbi, izvajanje 

manjših vzdrževalnih del in popravil, opravljanje kurirskih del in prevozov potnikov in knjižničnega 

gradiva, izvrševanje obveznosti nadzornih organov glede požarne varnosti, varstva pri delu in civilne 

zaščite, nadzor nad prihodi in odhodi iz stavbe, evidenca poštnih pošiljk in distribucija prejemnikom v 

enotah in službah, skrb za red v prostorih in zaklepanje prostorov, sodelovanje s čistilnim servisom, 

sodelovanje pri letnem popisu sredstev, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev v UKM, skrb 

za zavarovanje objekta po zaključku delovnega časa. 
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Opravljene naloge –  realizacija v letu 2014  

V letu 2014 izpostavimo aktivnosti, ki so potekale zaradi energetske sanacije UKM: zaščita gradiva v 

arhivskem skladišču, demontaža in odstranitev polic in pohištva, selitev gradiva, ponovna montaža 

polic in pohištva ob zaključku gradbenih in obrtniških del. 

Sodelovanje pri javnem naročanju skladiščne opreme (pridobivanje predračunov, analiza ponudb), 

zaključek inventure za leto 2013 in sodelovanje pri letni inventuri za leto 2014. 

 

 
Slika 25: Pred obnovo je bilo potrebno poskrbeti tudi za ustrezno zaščito gradiva v arhivskem skladišču 

 

 

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, 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 in zloženk za razstave. 
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Tabela 109: Knjigoveška opravila v letu 2014 

 

 
 
Opravila 

2014 
2013 

Indeks 
14/13 načrtovano realizirano 

Priprava, popravila in vezava učnega gradiva48 2.200 2.811 3.089 91 
Priprava in vezave knjig49 100 129 197 65 
Priprava, popravila in vezave serijskih 
publikacij50 

250 183 89 205 

Termo in žična vezava 220 136 148 91 

Zaščita (ovijanje) gradiva51 200 78 146 53 
Popravilo in vezave raritet in stare periodike52 60 21 152 14 
Izdelava arhivskih varovalnih škatel, map, 
pisem, ovojnic… 

1.000 1.289 3.809 34 

Prirez pasic za arhivsko gradivo53 10.000 10.849 7.139 152 

Napisi na vezano gradivo54 250 183 35 523 

Razstave: število priprav, postavitev in 
pospravljanj 

30 28 21 133 

 

 

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

ostale uporabnike knjižnice. Tako smo v letu 2014 sprejeli 8 skupin in za to porabili 10 ur. Ob 

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

tečajev in seminarjev; v letu 2014 je bilo le-teh za dobrih 55.45 ur. 

 

 

Druga opravila (v urah) 2014 2013 Indeks 14/13 

Druga knjigoveška dela 112.20 97 116 

Dela v drugih oddelkih 396.35 146 272 

Razstave 218.53 169 129 

Inv. knjižnega grad. in OS, 
delo v Enoti za obdelavo 
gradiva (oprema gradiva) 

416.45 290 144 

Študentski oktober 2 6 33 

Sušenje mokrega gradiva 35 15 233 

SKUPAJ 1181.15 723 163 

 

                                            
48 Prenos iz leta 2014 v leto 2015 popravljenega, vendar nedokončanega knjižnega gradiva. 
49 Vezava inventarnih knjig, nadomeščanje gradiva. 
50 V sodelovanju z Enoto za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva (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 in še ene delavke – 304 dni) je 

prišlo do nujne reorganizacije dela v oddelku in s tem tudi do zmanjšanega števila vezanih serijskih publikacij. 
51 Selektivno odločanje o zaščiti gradiva (zaradi finančnega stanja opuščanje ovijanja gradiva). 
52 V sodelovanju z Enoto za domoznanstvo. 
53 Uvedba novega opravila zaradi spremenjenega načina arhiviranja knjižnega gradiva. 
54 Število napisov odvisno od vezanega gradiva ter prostora za napis na gradivu. 



146 
 

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. 

 

Č l a n i  K o m i s i j e  z a  k n j i ž n i č n i  s i s t e m  s o  v  š t u d i j s k e m  l e t u  2 0 1 4 / 2 0 1 5 :   

 

D r .  Z d e n k a  P e t e r m a n e c  (ravnateljica UKM)  

P r o f .  d r .  I r e n a  B a n  (namestnik predsednice Komisije; Fakulteta za kemijo in kem. 

tehnologijo)  

M a g .  K s e n i j a  Š k o r j a n c  (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede)  

D o c .  d r .  Z d r a v k o  P r a u n s e i s  (Fakulteta za energetiko)  

M a g .  A l e š  B u č a r  (Fakulteta za varnostne vede Ljubljana)  

P r o f .  d r .  M a r j a n  S e n e g a č n i k  (Fakulteta za organizacijske vede)  

D r .  V e s n a  M i a  I p a v e c  (Fakulteta za logistiko)  

D o c .  d r .  J a n j a  B a t i č  (Pedagoška fakulteta)  

N e v e n k a  B a l u n  (Fakulteta za zdravstvene vede)  

M a g .  J e r n e j a  P r o s t o r  (Pravna fakulteta)  

Z o r i c a  M i l i n o v i ć  (Medicinska fakulteta)  

M o j c a  G a r a n t i n i  (Filozofska fakulteta)  

D o c .  d r .  S i m o n  Š p a c a p a n  (Fakulteta za strojništvo)  

P r o f .  d r .  U r o š  M i l u t i n o v i č  ( Fakulteta za naravoslovje in matematiko)  

M o j c a  M a r k o v i č  (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)  

D o c .  d r .  P e t e r  Š e n k  (Fakulteta za gradbeništvo)  

I n e s  G u s e l  (Ekonomsko-poslovna fakulteta)  

B e r n a r d a  J a v o r n i k  ( Študentski svet univerze)  

A n a  Š e l a  (Študentski svet univerze)  

D a v i d  H a z e m a l i  (Študentski svet univerze) 

 

Komisija za knjižnični sistem se je v letu 2014 sestala na 4 rednih sejah in imela sklic 1 korespondenčne 

seje. Na svojih sejah je obravnavala različne teme, o katerih je bilo sprejetih 23 sklepov. Na sejah so 

obravnavali naslednje teme: 

 

 konstituiranje komisije za mandatno obdobje 2014 – 2017,  

 poročilo o delu komisije v mandatnem obdobju 2010–2013,  

 načrt dela komisije za 2014,  

 vpetost knjižnične dejavnosti v strateške cilje UM,  

 analiza financiranja tuje znanstvene periodike za UKM 2007-2014,  

mailto:franc.janzekovic@uni-mb.si
mailto:ksenija.skorjanc@uni-mb.si
mailto:marjan.senegacnik@uni-mb.si
mailto:iztok.potrc@uni-mb.si
mailto:dragica.haramija@uni-mb.si
mailto:nevenka.balun@uni-mb.si
mailto:ales.kobal@uni-mb.si
mailto:marjan.rupnik@uni-mb.si
mailto:mojca.garantini@uni-mb.si
mailto:simona.strnad@uni-mb.si
mailto:andrej.tibaut@uni-mb.si
mailto:mojca.markovic@uni-mb.si
mailto:miroslav.rebernik@uni-mb.si
mailto:miroslav.rebernik@uni-mb.si
mailto:marina.horvat@uni-mb.si
mailto:ina.ulen@uni-mb.si
mailto:viktorija.aleksovska@uni-mb.si
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 rezultati ankete o zadovoljstvu s knjižničnimi storitvami,  

 poročilo o obisku rektorske ekipe v UKM,  

 informacije o novih funkcionalnostih digitalne knjižnice - testno obdobje,  

 predlog cenika knjižničnih storitev za študijsko leto 2014/2015,  

 informacijsko opismenjevanje za učitelje in mlade raziskovalce,  

 stališče UKM o predlogu spremembe statuta UM, 

 razpis ARRS in načrtovanje nakupa e-virov za 2015,  

 prispevek za knjižnice UM iz naslova plačil vpisnin študentov 2014/2015,  

 uvedba akademske izkaznice za knjižnično uporabo,  

 nove storitve v UKM (tiskalniški sistem, e-izobraževanje),  

 realizacija načrtov v letu 2014,  

 skupne naloge knjižničnega sistema UM 2015 (e-viri, ČUK),  

 trajno arhiviranje zaključnih del univerze. 

 

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 2014 sklenjeno pogodbo s Splošno knjižnico Brežice. 

 

U K M  j e  k o o r d i n i r a l a  K n j i ž n i č n i  i n f o r m a c i j s k i  s i s t e m  U n i v e r z e  v  

M a r i b o r u . Na sestankih so sodelovali vodje in knjižničarke fakultetnih knjižnic: dr. Zdenka 

Petermanec (ravnateljica UKM), mag. Dunja Legat (UKM), Ines Gusel (EPF), Mojca Markovič (KTFMB), 

Mojca Garantini (Miklošičeva knjižnica), Mira Osvald (PF), mag. Ksenija Škorjanc (FKMB), Nevenka 

Balun (FZVMB), Zorica Milinović (MF), Vesna Mia Ipavec (FL), Nataša Knap (FVV), Anita Breceljnik, Tone 

Perčič (FOV), Rosvita Kocbek Pavalec (FE) in glede na obravnavano tematiko vodje enot in služb UKM 

idr. 

 

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

Povezovanje UKM in knjižnic članic poteka preko strokovnih referentov, informacijsko preko 

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 
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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. 

 

Glavne teme sestankov v letu 2014 so bile:  

 poročilo o nakupu e-virov za 2014; 

 testiranje naprednega iskalnika EBSCO EDS; 

 predlog sprememb in dopolnitev Zakona o knjižničarstvu; 

 predstavitev nove funkcionalnosti DKUM (vnos znanstvenih del v DKUM) – testno obdobje; 

 univerzitetni iskalnik UM:NIK (soglasja za izvoz podatkov iz lokalnih baz COBISS.SI); 

 razpis ARRS za sofinanciranje znanstvene literature in baz podatkov; 

 cenik knjižničnih storitev za študijsko leto 2014/2015; 

 statistika uporabe podatkovnih zbirk – metodologija Cezar-ja; 

 poenoteno vrednotenje zaključnih del UM v COBISS.SI; 

 konverzija podatkov v bazi članov knjižnic UM in knjižnične izkaznice; 

 prispevek za knjižnice UM in UKM za študijsko leto 2014/2015; 

 razpis ARRS in načrtovanje nakupa e-virov za leto 2015; 

 izterjava dolgov v UKM; 

 testiranje aplikacije za vnos znanstvenih del v DKUM; 

 samoevalvacija knjižnične dejavnosti UM; 

 nabava e-virov za 2015; 

 novosti na področju bibliografije raziskovalcev; 

 skupna baza članov knjižnic UM (akademske izkaznice, ažuriranje baz, prehod na C3/Izposojo). 

 

3.2 OBISKI V KNJIŽNICI  
 

Najrazličnejše prireditve so v knjižnico privabile številne obiskovalce. V letu 2014 smo zaradi nastopov, 

predavanj, izmenjav ipd. v UKM sprejeli in gostili tako predstavnike knjižnic, ministrstev in drugih 

zavodov kot tudi posameznike: 

 Admiral Mahić, bosanski pesnik (12. in 24. februar 2014, obisk in literarni nastop); 

 obisk študentov bibliotekarstva, FF UL (24. marec 2014, obisk in predstavitev knjižnice); 

 štirje gostje na mednarodni izmenjavi na UM, program Erasmus (19. - 23. maj 2014): 

Lovela Machala Poplašen, vodja knjižnice, Zagreb, Hrvaška (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski 

fakultet, Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar«, Knjižnica »Andrija Štampar«), Santiago 

Asenjo Rodrigues, direktor knjižnice, Leon, Španija (Univeritad de Leon, Biblioteka Universitaria), 

Fernando Martin Rodriguez, direktor knjižnice, Burgos, Španija, Angeles Ferer, direktorica 

knjižnice, Badajoz, Španija; 

 mag. Katharina Kocher-Lichem, direktorica Štajerske deželne knjižnice in mag. Patrick Schnabl, 

predstavnik za kulturo pri deželni vladi Štajerske (11. junij 2014, obisk v UKM); 

 Nj. eksc. Shmuel Meirom, izraelski veleposlanik (1. oktober 2014, obisk in pogovori o organizaciji 

razstave); 
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 prof. dr. Alojz Kodre, prevajalec Štoparskega vodnika po galaksiji in profesor fizike (22. oktober 

2014, gost Študentskega oktobra); 

 prof. dr. Peter Maček, državni sekretar z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (24. oktober 

2014, gost na odprtju energetsko prenovljene zgradbe UKM); 

 prof. dr. Milček Komelj (6. november 2014, slavnostni govornik na odprtju razstave ob 150. 

obletnici Slovenske matice); 

 mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo Republike Slovenije (28. november 2014, gostja 

dogodka ob odprtju prenovljene Maistrove knjižnice). 

 

4 RAZSTAVNA IN PRIREDITVENA DEJAVNOST KNJIŽNICE  
 

4.1 RAZSTAVE V KNJIŽNICI  
 

Knjižno razstavišče 

 

1. KAJ SMO SANJALI IN KAJ SE JE DOGAJALO: zapuščina Franceta Forstneriča v Univerzitetni knjižnici 

Maribor 

Trajanje: 6. 2.‒10. 3. 

Avtorici: Marinka Černetič, dr. Vlasta Stavbar 

 

2. KO VIŠINA IN LEPOTA OSUPNETA: dokumentarna razstava 

Trajanje: 13. 3.‒10. 4. 

Avtorja: mag. Aleš Osrajnik, dr. Vlasta Stavbar 

 

3. USTA, POLNA ČESNA: tabuji v slovenski mladinski poeziji 

Trajanje: 14. 4.‒17. 5. 

Avtor: Borut Gombač 

 

4. VEČ KOT LE DOM: pol stoletja Študentskih domov Univerze v Mariboru 

Trajanje: 21.5.‒14. 6. 

Avtorji: dr. Vlasta Stavbar, mag. Darja Kukovičič, Lidija Gregorec, Simona Velunšek 

 

5. FRONTA ZALEDJE SPOMIN: 100 let prve svetovne vojne: FRONTA 

Trajanje 19. 6.‒30. 9. 

Avtorji: dr. Franc Rozman, sodelavci Enote za domoznanstvo 
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6. ČE TE ZAČARA GLEDALIŠČE: ob jubileju Ondine Otte Klasinc, Ade Sardo Lebarič in Janeza Klasinca 

Trajanje: 7. 10.‒3. 11. 

Avtorica: mag. Karmen Salmič Kovačič (v sodelovanju z Markom Koširjem) 
 

 
Slika 26: Na visoke jubileje treh zaslužnih mariborskih gledaliških umetnikov, Janeza Klasinca, Ondine Otte 

Klasinc in Ade Sardo Lebarič, smo z razstavo, ki je nastala v sodelovanju z SNG Maribor, spomnili tudi v 

knjižnici 

 

 

7. 150 LET DELA ZA SLOVENSKO KULTURO IN ZNANOST: gostujoča razstava ob jubileju Slovenske 

matice 

Trajanje: 6. 11.‒29. 11. 

Avtorja: Samo Kristan, Špela Pavlič, NUK 

 

 
Slika 27: Gostujočo razstavo o Slovenski matici, znanstveni in kulturni ustanovi, danes pa tudi založbi, ki skrbi za 

izdajanje kvalitetnih in izvirnih del ter prevodov humanistike, naravoslovja in tehnike, je predstavil Samo 

Kristan, eden izmed avtorjev razstave 
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8. 50 VZNEMIRLJIVIH SEZON: od MPZ Maribor do Carmine Slovenice 

Trajanje: 10. 12. 2014‒31. 1. 2015 

Avtorici: mag. Karmen Salmič Kovačič, Patricija Remšak 

 

Likovno razstavišče 

 

1. SPOMINI: razstava slikarskih del Janeza Vidica 

Trajanje: 6. 2.‒13. 3. 

 

2. ZLATI HRIB: razstava akademske slikarke in ilustratorke Andreje Peklar 

Trajanje: 27. 3.‒10. 4. 

 

3. NIČ SVETEGA: razstava stripov in knjižnih ilustracij Izarja Lunačka 

Trajanje: 14. 4.‒17. 5. 

 

4. OKNA: razstava risb Ide Brišnik Remec 

Trajanje: 22. 5.‒16. 5. 

 

5. FRONTA ZALEDJE SPOMIN: 100 let prve svetovne vojne: SPOMIN 

Trajanje: 19. 6.‒30. 9.  

Avtorji: sodelavci Enote za domoznanstvo 

 

6. MALI PRINC: razstava fotografij Mateja Peljhana 

Trajanje: 8. 10.‒3. 11. 

 

 
Slika 28: S fotografijami fantka Luke, obolelega za mišično distrofijo, je Matej Peljhan predstavil zgodbo, v kateri 

ob pomoči ustvarjalnosti in domišljije ni omejitev 

 

Avla 

 

1. BARVE NARAVE: fotografska razstava 

Trajanje: 6.‒18. 1. 

Avtor: dr. Jurij Avsec 
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2. MARIBOR IZ DRUGAČNE PERSPEKTIVE: fotografska razstava 

Trajanje: 24. 1.‒8. 2. 

Avtor: Teodor Veingerl 
 

3. 50 LET ZLATE LISICE: razstava plakatov iz Zbirke drobnih tiskov UKM 

Trajanje: 14. 2.‒10. 3. 

Izbor: Gabrijela Kolbič 
 

4. KO VIŠINA IN LEPOTA OSUPNETA: fotografska razstava 

Trajanje: 13. 3.‒24. 4. 

Avtorji: člani Akademskega planinskega društva Kozjak Maribor 
 

5. RAZSTAVA OB 10. OBLETNICI VSTOPA SLOVENIJE V EU: fotografska razstava 

Trajanje: 28. 4.‒9. 5. 

Avtorji: Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct Maribor 
 

6. SPEČE LEPOTICE: fotografska razstava 

Trajanje: 9.‒31. 5. 

Avtorica: Mateja Glavica 
 

7. FRONTA ZALEDJE SPOMIN: 100 let prve svetovne vojne: ZALEDJE 

Trajanje: 19. 6.‒9. 9. 

Avtorji: sodelavci enote za domoznanstvo 
 

8. PRIDRUŽITE SE - ZA ZDRAVO SRCE: razstava plakatov 

Trajanje: 23. 9.‒27. 9. 

Avtorji: Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje 
 

9. KORENINE NAŠE PRIHODNOSTI: fotografska razstava  

Trajanje: 6.‒25. 10. 

Avtorja: Petra Greiner, Rene Gomolj 
 

 
Slika 29: Tretja v vrsti razstav, ki po besedah Petre Greiner »rušijo zidove med ljudmi«, prikazuje lepoto 

starosti kot posebnega življenjskega obdobja 
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10. FRANC ŠRIMPF: PUBLICIST, PREVAJALEC, PISATELJ: jubilejna razstava 

Trajanje: 28. 10.‒21. 11. 

Avtorji: dr. Vlasta Stavbar, Marijan Šrimpf 
 

 
Slika 30: Razstavo ob 90-letnici rojstva publicista, prevajalca in pisatelja Franca Šrimpfa in predaji zapuščine je 

skupaj z dr. Vlasto Stavbar pripravil njegov sin Marjan Šrimpf 

 

11. LJUDJE: fotografska razstava 

Trajanje: 24. 11.‒6. 12. 

Avtorji: člani fotografskega društva TOTIFOTO 

 

12. 60 LET NAČRTOVANJA V MARIBORSKEM GOZDNOGOSPODARSKEM OBMOČJU 

Trajanje: 10. 12. 2014‒5. 1. 2015 

Avtorji: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor in Podravsko gozdarsko društvo 

 

Arkade 

 

110 ANEKDOT: izbor anekdot o knjižnici 

Trajanje: vse leto 

Avtorja: Borut Gombač, dr. Jerneja Ferlež 

 

Časopisna čitalnica 

 

STANDARDI ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKIH POGOJEV: razstava ob svetovnem dnevu standardizacije 

Trajanje: 14.-21. 10. 

Avtor: Ludvik H. Milanez v sodelovanju z UKM 

 

Kotiček za uporabnike s posebnimi potrebami 

 

GRADIVO ZA SLEPE IN SLABOVIDNE: razstava ob mednarodnem dnevu bele palice 

Trajanje: 15.-18. 10. 

Avtorica: Marinka Černetič 
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Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

 

FRANCE FORSTNERIČ: gostovanje dokumentarne razstave UKM 

Trajanje: 13. 5.‒9. 6. 

Avtorici: Marinka Černetič, dr. Vlasta Stavbar 

 

Kulturno in upravno središče v Svetem Juriju ob Ščavnici 

 

EDVARD KOCBEK: jubilejna razstava 

Trajanje: 19. 9.-10. 10. 

Avtorja: Marinka Černetič, Dejan Kac 

 

Splošna in študijska knjižnica Murska Sobota 

 

USTA, POLNA ČESNA: tabuji v slovenski mladinski poeziji: gostovanje razstave UKM 

Trajanje: 9. 10.‒10. 11. 

Avtorji: Borut Gombač, Renata Močnik, dr. Jerneja Ferlež 

 

 

4.2 PRIREDITVE V UKM (v organizacij i  ali  soorganizacij i  UKM )  
 

Januar 

8. 1. KATEDRA – pogovor ob razstavi, povezovanje: Snežana Štabi 

10. 1. SVET GLUHIH IN NAGLUŠNIH - predstavitev, organizator: Danuška Breznik 

24. 1. MARIBOR IZ DRUGAČNE PERSPEKTIVE - odprtje fotografske razstave 

24. 1. VSAKO LETO ENO IME, ZORA PIČULIN, SLOVENSKA PRAVIČNICA MED NARODI - znanstveno 

srečanje v sklopu prireditev ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, organizator: Center 

judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, UKM 

 

Februar 

6. 2. KAJ SMO SANJALI IN KAJ SE JE DOGAJALO: zapuščina Franceta Forstneriča v UKM in SPOMINI: 

Janez Vidic – odprtje dveh razstav  

13. 2. NAPREDNI ISKALNIK EBSCO DISCOVERY SREVICE - predstavitev iskalnega orodja (ČUK) 

24. 2. ADMIRAL MAHIĆ – literarni večer, povezovanje: Željko Perović (Likovno razstavišče) 

27. 2. CITATION CONNECTION – predstavitev podatkovne zbirke (ČUK) 

 

Marec 

5. 3. VEČER Z VARUHOM - predstava Gledališča zatiranih in pogovor z varuhinjo človekovih pravic (ČUK) 

12. 3. USTOLIČEVANJE KOROŠKIH VOJVOD: predavanje dr. Petra Štiha, organizatorji: Zgodovinsko 

društvo dr. Franca Kovačiča, Medikohistorična sekcija Slovenskega zdravniškega društva, UKM 

21. 3. POEZIJA POVEZUJE - javno branje pesmi ob mednarodnem dnevu poezije (pred zgradbo 

rektorata UM), organizatorji: založba Pivec, Mariborska knjižnica, UKM 

25. 3. MARIBOR IN MARIBORČANI – PREDMET RAZISKOVANJA V HUMANISTIKI – znanstveni simpozij, 

organizatorja: ZRC SAZU - Raziskovalna postaja Maribor, UKM 
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28. 3. MAISTER V CIVILU - dogodek ob obletnici rojstva, organizatorji: Društvo generala Maistra 

Maribor, Zveza kulturnih društev Maribor, UKM 

26. 3. SCIVAL IN SCOPUS - predstavitev bibliometričnega orodja in podatkovne zbirke (ČUK) 

27. 3. ZLATI HRIB - odprtje razstave del Andreje Peklar 

 

April 

1. 4. ŽIVLJENJE IN DELO VITOMILA ZUPANA - pogovor: Ifigenija Simonovič in Tone Partljič, organizacija: 

Mariborska knjižnica 

1. 4. ANJA GOLOB - literarni večer, projekt Literati v zbirki Slovenske čitalnice, povezovanje: Tanja Petrič 

(Štajerska deželna knjižnica v Gradcu) 

3. 4. GABRIEL GARCIA MARQUEZ: STO LET SAMOTE - bralni klub Bralni izziv, vodi: Milena Avsec 

9. 4. MARJAN ŽNIDARIČ: ČETRTA OPERATIVNA CONA - predstavitev knjige, organizacija: Muzej NO 

Maribor, Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Maribor 

10. 4. SLAVISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR – predstavitev knjig dr. Bernarda Rajha, dr. Alenke Valh Lopert 

ter Katarine Podbevšek in Nine Žavbi, cikel Zasedanja s knjigami 

14. 4. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V MARIBORU »KO TE NAPIŠE KNJIGA« 2013 - slavnostno odprtje 

17. 4. ZGODOVINA IN POMEN PRAZNOVANJA VELIKE NOČI – predavanje in EDINOST IN DIALOG – 

predstavitev revije, organizacija: Teološka fakulteta UL, Enota v Mariboru 

17. 4. EMERALD - predstavitev podatkovne zbirke (ČUK) 

 

Maj 

15. 5. TANJA RADONJIČ KRANJEC: PAJLA, POGOVOR S TREMI – predstavitev knjige, cikel Zasedanja s 

knjigami 

8. 5. EBSCO KNJIGE – predstavitev podatkovne zbirke (ČUK) 

13. 5. ČASTITLJIVI ZELENCI SPOMLADI – sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto, vodi: Boža Janžekovič 

14. 5. ZALOŽBA PIVEC - predstavitev založbe, cikel Izložbe založbe 

15. 5. OPEN TRANSLATION – predavanje prof. dr. Petra Sandrinija, prireditev AČ 

15. 5. POEZIJA NEŽE MAVRER – bralni klub Bralni izziv 

15. 5. MONIKA PIBERL: ČAS JE ZA DEJANJA – predstavitev knjige 

16. 5. KAKO ISKATI KNJIŽNIČNO GRADIVO – delavnica za odrasle v sklopu Vseživljenjskega učenja 

(Učilnica Brede Filo) 

21. 5. VEČ KOT LE DOM – odprtje razstave 

27. 5. ČASTITLJIVI ZELENCI SPOMLADI – ponovitev sprehoda iz serije Iz knjižnice v mesto, vodi: Boža 

Janžekovič 

26-28. 5. MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA O FILOZOFIJI DUHA IN KOGNIZTIVNEM 

MODELIRANJU V IZOBRAŽEVANJU - organizatorji: FNM UM, Zavod Antona Martina Slomška, UKM 

 

Junij 

5. 6. SANJA LONČAR: ŠČEPEC REŠITVE – bralni klub Bralni izziv, vodi: Milena Avsec 

17. 6. HOJA ZA PRIVIDOM – sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto, vodi: Borut Gombač, gost: Andrej 

Brvar  

19. 6. FRONTA ZALEDJE SPOMIN – odprtje razstave 

26. 6. MARKO KOŠIR, PRIMOŽ KURET, PETER BEDJANIČ: LOVRO MATAČIĆ V SLOVENIJI - predstavitev 

knjige, cikel Zasedanja s knjigami 
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September 

19. 9. EDVARD KOCBEK - odprtje gostujoče razstave UKM (Kulturno in upravno središče Sveti Jurij ob 

Ščavnici) 

23. 9. OB SVETOVNEM DNEVU SRCA - okrogla miza, organizator: Društvo za zdravje srca in ožilja za 

Maribor in Podravje 

24. 9. IVAN KETIŠ: V MOJEM SLOGU – predstavitev knjige, cikel Zasedanja s knjigami 

25. 9. PRIREDITEV OB 100. OBLETNICI SPOMINA NA PRVO SVETOVNO VOJNO - predavanje, literarno 

branje, monodrama, prireditev AČ 

23. 9. PRIDRUŽITE SE – ZA ZDRAVO SRCE - odprtje razstave 

30. 9. KALILNICA KRITIČNIH PERES - sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto, vodi: dr. Jerneja Ferlež 

 

Oktober 

2. 10. PRISCILLA COGAN: STARA PAJKOVKA - bralni klub Bralni izziv, vodi: Milena Avsec 

4. 10. MATEJ PELJHAN: MALI PRINC - odprtje razstave 

6. 10. KORENINE NAŠE PRIHODNOSTI - odprtje razstave 

6. 10. KNJIŽNIČNI KJE IN KAJ - predstavitev v sklopu Študentskega oktobra 

6. 10. LIBRARY FOR FOREIGN STUDENTS  - predstavitev v sklopu Študentskega oktobra 

7. 10. ČE TE ZAČARA GLEDALIŠČE - odprtje razstave  

9. 10. UM:NIK - predstavitev iskalnika v sklopu Študentskega oktobra 

10. 10. BREZDOMEC V MARIBORU - okrogla miza, organizacija: Nadškofijska Karitas Maribor (ČUK) 

10. 10. SKUPAJ: BREZDOMNI, ŠTUDENTI IN KNJIŽNIČARJI BEREJO POEZIJO - literarni dogodek v sklopu 

Študentskega oktobra (Avla) 

13. 10. OD LISTKA DO KLIKA - okrogla miza ob tridesetletnici prvega bibliografskega zapisa, 

organizatorja: UKM, IZUM 

13. 10. KNJIŽNIČNI KJE IN KAJ - predstavitev v sklopu Študentskega oktobra 

14. 10. VOŽNJA S KOLESI OD KNJIŽNICE DO MARIBORSKIH FAKULTET - v sklopu Študentskega oktobra 

16. 10. UM:NIK - predstavitev iskalnika v sklopu Študentskega oktobra 

20. 10. KNJIŽNIČNI KJE IN KAJ - predstavitev v sklopu Študentskega oktobra 

22. 10. ALOJZ KODRE IN ŠTOPARSKI VODNIK PO GALAKSIJI - pogovor s prevajalcem v sklopu 

Študentskega oktobra (Avla) 

21.-23. 10. TRŽNICA POD ARKADAMI - prodaja knjig v sklopu Študentskega oktobra (arkade pred 

knjižnico) 

23. 10. RAZSIKOVALNI VODIČI UKM - predstavitev v sklopu Študentskega oktobra (Učilnica Brede Filo) 

27. 10. KNJIŽNIČNI KJE IN KAJ - predstavitev v sklopu Študentskega oktobra 

28. 10. FRANC ŠRIMPF - odprtje razstave 

28. 10. ŠTUDENT TUTOR - predstavitev v sklopu Študentskega oktobra 

28. 10. IZ OBRTI V INDUSTRIJO - sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto, vodi: Gabrijela Kolbič 

28. 10. DROGE V KNJIŽEVNOSTI - literarno branje, prireditev AČ 

29. 10. STEFAN ZWEIG IN BIBLIJA - predavanje izr. prof. dr. Armina Eidherrja, prireditev AČ 

29. 10. ODPRTJE PRENOVLJENIH PROSTOROV UKM - slavnostni dogodek (Velika čitalnica, Avla) 

30. 10. E.- KNJIGE - predstavitev v sklopu Študentskega oktobra 

30. 10. ZORAN ŽELEZNIKAR: SPREGLEDANO POSLANSTVO SPOLNOSTI - predstavitev knjige  

November 

6. 11. TONE PARTLJIČ - literarni večer, projekt Literati v zbirki Slovenske čitalnice, povezovanje: Zora 

Jurič (Štajerska deželna knjižnica v Gradcu) 
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6. 11. JEROME KLAPKA JEROME: TRIJE MOŽJE SE KLATIJO, DA O PSU NITI NE GOVORIMO - bralni klub 

Bralni izziv, vodi: Milena Avsec 

6. 11. ODPRTI DOSTOP NA UNIVERZI V MARIBORU – posvet in videokonferenčno predavanje 

(Rektorat UM) 

6. 11. 150 LET DELA ZA SLOVENSKO KULTURO IN ZNANOST - odprtje razstave 

7. 11. IVAN VOGRIN: ZAKAJ NAŠA DOMOVINA UMIRA - predstavitev knjige 

20. 11. ANDREJ STOPAR: PAX PUTINA - predstavitev knjige, cikel Zasedanja s knjigami 

24. 11. LJUDJE - odprtje razstave 

25. 11. TONE PARTLJIČ: SEBASTJAN IN MOST - predstavitev knjige, cikel Zasedanja s knjigami 

28. 11. MAISTROVA KNJIŽNICA V UKM - slavnostno odprtje prenovljene Maistrove knjižnice, v sklopu 

Maistrovega leta (Avla)  

 

December 

2. 12. MILENA MICHIKO FLAŠKAR - literarno branje, prireditev AČ 

3. 12. HERMANN POTOČNIK NOORDUNG - predstavitev knjige, cikel Zasedanja s knjigami 

4. 12. BERNARD SCHLINK: BRALEC - bralni klub Bralni izziv, vodi: Milena Avsec 

9. 12. OSEBNE KNJIŽNICE - znanstveni simpozij, v sklopu Maistrovega leta 

10. 12. 50 VZNEMIRLJIVIH SEZON - odprtje razstave  

10. 12. 60 LET NAČRTOVANJA V MARIBORSKEM GOZDNOGOSPODARSKEM OBMOČJU - odprtje 

razstave in spremljevalni dogodek 

11. 12. DEFIBRILATOR V UKM - prevzem in predaja namenu 

16. 12. GODY KELLER: S SRCEM V ŠOLI - predstavitev knjige, cikel Zasedanja s knjigami 

18. 12. PROSTORI MAISTROVIH SPOMENIKOV - odprtje razstave in pogovor s kiparkama Vlasto Zorko 

in Metko Zupanič, povezovanje: dr. Marjeta Ciglenečki, v sklopu Maistrovega leta 

19. 12. 110 ANEKDOT O UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR - predstavitev knjige, cikel Zasedanja s 

knjigami 

5 IZDAJATELJSTVO UKM 
 

1. Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster 

Weltkrieg / [izbor in besedila Franc Rozman, Gabrijela Kolbič ; prevodi v nemški jezik Mateja 

Škofljanec, Aleksandra Grajfoner ; uredniki Vlasta Stavbar, Gabrijela Kolbič in uredniški odbor]. - 

Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2014. - 44 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Razstavni katalogi UKM ; 

zv. 6) 

 

2. 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor / [uredila Borut Gombač in Jerneja Ferlež ; lektorirala 

Marinka Černetič ; oblikovanja Matjaž Wenzel ; fotografije Zbirka drobnih tiskov UKM ... et al.]. - 

Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2014. - [152] str. : fotogr. ; 21 cm + 1 razgl. 

 

3. Maribor in Mariborčani - predmet raziskovanja v humanistiki : zbornik povzetkov / uredili Maja 

Godina Golija in Mateja Ratej. - Maribor : Raziskovalna postaja ZRC SAZU : Univerzitetna knjižnica, 

2014. - [14] str. ; 21 cm 
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4. Literati v zbirki Slovenske čitalnice v Gradcu 2014 [Elektronski vir] : [zbornik literarnih besedil in 

njihovih prevodov, zbranih v okviru projekta Literati v zbirki slovenske čitalnice 2014] = 

Slowenische Autoren im Slowenischen Lesesaal der Steiermärkischen Landesbibliothek 2014 : 

[Lesungstexte und ihre Übersetzungen vom Projekt Slowenische Autoren im Slowenischen 

Lesesaal der Steiermärkischen Landesbibliothek 2014] / [organizatorji Univerzitetna knjižnica 

Maribor [in] Štajerska deželna knjižnica [in] Univerza Karla in Franca v Gradcu ; uredila Neli Sorger 

; spremna beseda Orlando Uršič ; prevajanje Urška P. Černe ... et al.]. - Maribor : Univerzitetna 

knjižnica, 2014. - 1 USB ključ ; 6 cm, v škatli, 10 x 4 x 2 cm 

 

5. Samoevalvacijsko poročilo UKM za študijsko leto 2013/2014, dostopno na:  

http://www.ukm.um.si/sites/default/files/u6/samoevalvacijsko_porocilo_13_14_za_objavo.pdf 

Uredila: Sandra Kurnik Zupanič 

 

6. Seznam novosti za leto 2014, dostopno na: http://www.ukm.um.si/seznam-novosti-za-leto-2014 

Uredila: Boža Janžekovič 

 

7. Zloženke, izdane ob razstavah v razstaviščih UKM ter ob nekaterih ostalih prireditvah. 

 

 
Slika 31: Knjigo 110 anekdot smo zbrali in izdali ob 110. obletnici UKM 

 

 

  

http://www.ukm.um.si/sites/default/files/u6/samoevalvacijsko_porocilo_13_14_za_objavo.pdf
http://www.ukm.um.si/seznam-novosti-za-leto-2014
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6 UNIVERZITETNA KNJIŽN ICA MARIBOR V MEDIJIH 
 

1. (MBK). Maribor iz drugačne perspektive. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 24. jan. 2014, leto 70, 20, str. 

18. [COBISS.SI-ID 77098241]  

2. (MBK). Nova knjiga Toneta Partljiča. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 21. nov. 2014, 70, [št.] 271, str. 19. 

[COBISS.SI-ID 80719105]  

3. (MBK). O svetu gluhih in naglušnih. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 10. jan. 2014, 70, [št.] 8, str. 19. 

[COBISS.SI-ID 76886273]  

4. (MBK). Ob 90-letnici Franca Šrimpfa. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 27. okt. 2014, 70, [št.] 248, str. 15, 

ilustr. [COBISS.SI-ID 81719041]  

5. (NR). 30 let prvega računalniškega bibliografskega zapisa. Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 

14. okt. 2014, 68, [št.] 239, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 81716481]  

6. ASE/AV. Na simpoziju o Mariboru in Mariborčanih kot podlagi za prihodnost mesta. Slovenska tiskovna 

agencija, ISSN 1854-214X, 25. mar. 2014, 1 str. http://www.sta.si/vest.php?id=1992838. [COBISS.SI-ID 

77950465]  

7. ASE/TV. Maribor skozi pripoved in poezijo Andreja Brvarja. Slovenska tiskovna agencija, ISSN 1854-214X. 

[COBISS.SI-ID 81617665]  

8. AVSEC, Jurij. Barve narave : razstava fotografij dr. Jurija Avsca, avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 6. do 18. 

januar 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, jan. 2014. [COBISS.SI-ID 1024155228]  

9. BAUMAN, Jasmina. Defibrilator v UKM : v "Poročilih" Radia Maribor MM1. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 11. dec. 

2014. [COBISS.SI-ID 81748225]  

10. BAUMAN, Jasmina. Odprtje razstave Franca Šrimpfa : v Poročilih Radia Maribor MM1. RTV SLO, ISSN 1581-

372X, 28. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 81720577]  

11. BAUMAN, Petra. Knjižnica. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni 

knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [79]. [COBISS.SI-ID 81563649]  

12. BAUMAN, Petra. Seksi knjižničarka. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [80]. [COBISS.SI-ID 81563905]  

13. BAUMAN, Petra. V knjižnici. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni 

knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [80]. [COBISS.SI-ID 81564161]  

14. BERCKO, Zvezdana. V Mariboru o koroških vojvodih. Bonbon, ISSN 1854-4452, 25. mar. 2014, letn. 9, št. 

410, str. 37. [COBISS.SI-ID 77948929]  

15. BEVK, Iztok. Igralska šola "Izrazi.se!". Maribor24.si, 25. okt. 2014. 

http://www.maribor24.si/lokalno/igralska-sola-izrazise/19019. [COBISS.SI-ID 81719297]  
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16. BOMBEK, Miro, PETERMANEC, Zdenka, REBERNIK, Peter. V Univerzitetni knjižnici Maribor so pripravljeni : v 

Občinskem informatorju, BKTV. Maribor, 12. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 81748993]  

17. BOSAK, Ana-Marija. V Univerzitetni knjižnici Maribor so pripravili znanstveni simpozij : v Dnevniku Radia 

Maribor MM1. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 25. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 77949185]  

18. BOSTIČ, Teodor. Brezdomec v Mariboru : v Poročilih Radio Maribor MM1. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 10. okt. 

2014. [COBISS.SI-ID 81715969]  

19. BOSTIČ, Teodor. Hoja za prividom : v Poročilih Radio Maribor MM1. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 17. jun. 2014. 

[COBISS.SI-ID 81617921]  

20. BOSTIČ, Teodor. Kalilnica kritičnih peres : v Poročilih Radia Maribor MM1. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 30. 

sep. 2014. [COBISS.SI-ID 81708545]  

21. BOSTIČ, Teodor. Projekt Filmika : v "Poročilih" Radia Maribor MM1. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 20. nov. 

2014. [COBISS.SI-ID 81728257]  

22. BOSTIČ, Teodor. Razstava Več kot le dom : v Poročilih Radio Maribor MM1. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 21. 

maj 2014. [COBISS.SI-ID 81601025]  

23. BOSTIČ, Teodor. V UKM nocoj otvoritev razstave z naslovom Fronta, zaledje, spomini : v Poročilih Radio 

Maribor MM1. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 19. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 81619457]  

24. BOSTIČ, Teodor. V UKM predstavili monografijo Marjana Žnidariča z naslovom Četrta operativna cona : v 

Dnevniku Radia MM1. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 9. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 78236161]  

25. BRATKOVIČ, Natalija. V UKM so bogatejši za defibrilator : v Novicah Radia City. Maribor, 11. dec. 2014. 

[COBISS.SI-ID 81748481]  

26. BREŽE, Borivoj. Dr. Bruno Hartman in kačja kraljica z Mariborskega otoka. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, 

Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [81-82]. 

[COBISS.SI-ID 81564673]  

27. BREŽE, Borivoj. "Gospod Breže, vi ste džentlemen!". V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 

anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [83]. [COBISS.SI-ID 

81564929]  

28. BREŽE, Borivoj. Gutenberg, Wikipedija in gajba piva. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 

anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [84]. [COBISS.SI-ID 

81565441]  

29. BREŽE, Borivoj. Jožica iz knjigoveznice in likalnik. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot 

o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [87]. [COBISS.SI-ID 81566209]  

30. BREŽE, Borivoj. Knjižničarska mamica. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [89]. [COBISS.SI-ID 81566465]  
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31. BREŽE, Borivoj. Le kam je izginil eden od dveh izposojenih izvodov knjige dr. Maje Godine "Iz mariborskih 

predmestij". V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. 

Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [85-86]. [COBISS.SI-ID 81565697]  

32. BREŽE, Borivoj. "Mene pa so imele rade vse kuhar'ce". V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 

anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [90]. [COBISS.SI-ID 

81566721]  

33. BREŽE, Borivoj. Miloševićev pilot. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni 

knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [95]. [COBISS.SI-ID 81567233]  

34. BREŽE, Borivoj. Mojih dobrih petdeset let v mariborski Študijski knjižnici in v Univerzitetni knjižnici Maribor. 

V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: 

Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [91-92]. [COBISS.SI-ID 81566977]  

35. BREŽE, Borivoj. Odkup knjig na domu. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [96]. [COBISS.SI-ID 81568001]  

36. BREŽE, Borivoj. Razpis. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici 

Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [99]. [COBISS.SI-ID 81568257]  

37. BREŽE, Borivoj. Študijska knjižnica Maribor v spominskih utrinkih iz šestdesetih let. V: GOMBAČ, Borut (ur.), 

FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. 

[101]. [COBISS.SI-ID 81569025]  

38. BREŽE, Borivoj. V dvigalu z ravnateljico. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [100]. [COBISS.SI-ID 81568513]  

39. BREŽE, Borivoj. Vratarka Jasmina in Jovanka. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [95]. [COBISS.SI-ID 81567489]  

40. BRIŠNIK-REMEC, Ida, CIGLENEČKI, Marjeta. Akademska slikarka Ida Brišnik Remec pri svojih 73. letih še 

vedno aktivna : v oddaji Glasnik TV Maribor. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 10. jun.j 2014. [COBISS.SI-ID 81615617]  

41. BRIŠNIK-REMEC, Ida, CIGLENEČKI, Marjeta. Razstava risb Okna akademske slikarke Ide Brišnik Remec : 

Likovno razstavišče UKM, 22. maj - 16. junij 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 4 str. (zloženka), 

ilustr. [COBISS.SI-ID 81580289]  

42. BRVAR, Andrej, GOMBAČ, Borut. Hoja za prividom : Maribor v pesmih Andreja Brvarja - vožnja z Dravsko 

vilo skozi mesto in poezijo. Maribor, 17. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 81616897]  

43. CEHNAR, Jasmina. Varuhinja prisluhnila klicem v sili : varuhinja človekovih pravic je Maribor obiskala že 

tretjič v enem letu, kar je izjema; med najbolj perečimi problemi so slabe delovne razmere. Večer, ISSN 0350-

4972. [Tiskana izd.], 6. mar. 2014, 70, [št.] 54, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 77557505]  

44. CEHNAR, Jasmina. 50. obletnica Študentskih domov. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 21. maj 2014, 70, 

[št.] 116, str. 18. [COBISS.SI-ID 78379265]  

45. CVETIČ, Boštjan. Svetovni dan brezdomstva v Podaravski regiji - Maribor. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, nov. 

2014, št. 102, str. 17. [COBISS.SI-ID 81727489]  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81565697
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81566721
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81567233
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81566977
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81568001
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81568257
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81569025
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81568513
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81567489
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81615617
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81580289
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81616897
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=77557505
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=78379265
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81727489


162 
 

46. Če te začara gledališče : razstava v univerzitetni knjižnici v poklon trem mariborskim gledališkim 

umetnikom. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 23. okt. 2014, 70, [št.] 247, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 

79916801]  

47. ČERNETIČ, Marinka. Z razstavo poklon Brvarju : v oddaji Tele M. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 4. mar. 2014. 

[COBISS.SI-ID 81958913]  

48. ČERNETIČ, Marinka, KAC, Dejan. Ob 110. obletnici Edvarda Kocbeka : dvorana KUS Sv. Jurij ob Ščavnici, 27. 

september 2014. Sv. Jurij ob Ščavnici: Univerzitetna knjižnica Maribor, 27. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 81835777]  

49. ČOBEC, Darinka. V počastitev praznika kulture : v Poročilih Radia Maribor MM1. RTV SLO, ISSN 1581-372X, 

6. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 77285889]  

50. Danes predstavitev nove knjige Partljiča. Maribor24.si, 25. nov. 2014, fotogr. [COBISS.SI-ID 81729793]  

51. DODLEK, Tone. Mož iz enega kova. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [102]. [COBISS.SI-ID 81569281]  

52. DODLEK, Tone. Trgatev, nova knjižnica in meddobje. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 

anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [103]. [COBISS.SI-ID 

81569537]  

53. DODLEK, Tone. Ugodna destinacija. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 
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(ur.), RATEJ, Mateja (ur.). Maribor in Mariborčani - predmet raziskovanja v humanistiki : znanstveni simpozij : 

zbornik povzetkov, Maribor, 25. marec 2014. Maribor: Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2014, str. [9]. [COBISS.SI-

ID 77996033]  

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek 

3. FERLEŽ, Jerneja. Fasade. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 6. jun. 2014, 70, [št.] 130, str. 11. [COBISS.SI-

ID 78908417]  

 

1.22 Intervju 

4. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). Meščanska stanovanja. Delo in dom +, ISSN 2232-2930, 12. nov. 2014, št. 27, 

str. 32-37, fotogr. [COBISS.SI-ID 81480705]  

 

5. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Razstava o Katedri : v oddaji Dobro jutro, 

RTV SLO 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 15. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 76890881]  

 

6. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Sto deset anekdot : v "Poročilih" Radia 

Maribor MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 19. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 81750017]  

 

7. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), JALŠOVEC, Danica (intervjuvanec). 110 

anekdot Univerzitetne knjižnice Maribor : v "Radijski tribuni" Radia Maribor MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-

372X, 19. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 81749761]  

 

8. PARTLJIČ, Tone (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). Novi roman pisatelja in dramatika Toneta 

Partljiča : v "Dnevniku" TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 20. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 81746433]  
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9. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec). Dvojec za preživetje: humor in pamet : zadnji letošnji sprehod po Mariboru z 

etnologinjo in bibliotekarko dr. Jernejo Ferlež. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 29. dec. 2014, 70, [št.] 300, 

str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 80866561]  

 

1.25 Drugi sestavni deli 

10. FERLEŽ, Jerneja. "Kuglageri". V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni 

knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [11]. [COBISS.SI-ID 81484033]  

 

11. FERLEŽ, Jerneja. Uf, ti telefoni. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni 

knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [12]. [COBISS.SI-ID 81484289]  

 

12. FERLEŽ, Jerneja. Vsako leto enkrat pride prvi april. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 

anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [13]. [COBISS.SI-ID 

81484545]  

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija 

13. BRUMEN, Marko, DOBRILA, Peter Tomaž, FERLEŽ, Jerneja, FLISAR, Nino, KASJAK, Mojca, MARČIČ, Aleš, 

PIVEC, Franci, PREMZL, Primož, SAJKO, Daniel, SIMONIČ, Peter, ŠTABI, Snežana, VARL, Matija, VIDMAR, Simona, 

et al. Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2014-2020. Maribor: Mestna občina, dec. 2014. 108 

str. [COBISS.SI-ID 81506561]  

 

2.17 Katalog razstave 

14. FERLEŽ, Jerneja, GOMBAČ, Borut. Katedra 1961-1994 : svobodno medijsko ozemlje : UKM, Knjižno 

razstavišče, december 2013-februar 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013/2014. 4 str. (zloženka), ilustr. 

[COBISS.SI-ID 81580801]  

 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek 

15. KOVAČIČ, Veronika (pripovedovalec), RIEHL, Claudia Maria, ZERWINSKY, Susan (avtor snemalne knjige), 

FERLEŽ, Jerneja (konzultant). Schaufernster Enkelgeneration. Ljubljana: Goethe Institutu, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=BG3nLbOxrNs. [COBISS.SI-ID 81505025]  

 

16. SAMIDA, Sandra (pripovedovalec), RIEHL, Claudia Maria, ZERWINSKY, Susan (avtor snemalne knjige), 

FERLEŽ, Jerneja (konzultant). Schaufernster Enkelgeneration. Ljubljana: Goethe Institutu, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=lwCh7D8CitI. [COBISS.SI-ID 81505537]  

 

3.12 Razstava 

17. GOMBAČ, Borut, FERLEŽ, Jerneja. 110 anekdot : izbor anekdot o knjižnici na stebrih pod arkadami 

Univerzitetne knjižnice Maribor, 27. maj 2013-. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 27. maj 2013-. [COBISS.SI-ID 

78369537]  

 

Urednik 

18. Časopis za zgodovino in narodopisje. Ferlež, Jerneja (član uredniškega odbora 1998-). Maribor: Obzorja, 

1904-. ISSN 0590-5966. http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=431&langid=1060. [COBISS.SI-ID 769284]  

 

19. GOMBAČ, Borut (urednik), FERLEŽ, Jerneja (urednik). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. 

Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. [152] str., fotogr. ISBN 978-961-6774-09-3. [COBISS.SI-ID 80411393]  

 

Konzultant 

20. RUDL, Bojana (režiser, scenarist), VEZOVIŠEK, Marko (intervjuvanec), POGAČAR, Vojko (intervjuvanec), 

HOCHSTÄTTER, Miran Mišo (intervjuvanec), PREDIN, Zoran (intervjuvanec), LORENČIČ, Teodor (intervjuvanec), 
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BOBEK, Boris (intervjuvanec), DOBRILA, Peter Tomaž (intervjuvanec). Lep pozdrav iz 80!. Maribor: TV Slovenija. 

Regionalni RTV center, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-

program/174325668. [COBISS.SI-ID 81961985]  

 

Avtor razstave 

21. JUST, Franci. Usta, polna česna. V: JUST, Franci (ur.). Oko besede. Murska Sobota: Franc-Franc, 2014, str. 14-

15. [COBISS.SI-ID 81483265]  

 

22. FERLEŽ, Jerneja, GOMBAČ, Borut. Katedra 1961-1994 : svobodno medijsko ozemlje : UKM, Knjižno 

razstavišče, december 2013-februar 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013/2014. 4 str. (zloženka), ilustr. 

[COBISS.SI-ID 81580801]  

 

Drugo 

23. (MBK). Nova knjiga Toneta Partljiča. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 21. nov. 2014, 70, [št.] 271, str. 

19. [COBISS.SI-ID 80719105]  

 

24. VIDALI, Petra. O Starem mostu s Tonetom Partljičem. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 24. nov. 2014, 

70, [št.] 273, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 80356609]  

 

MIRJANA GAZVODA 

 

1.25 Drugi sestavni deli 

1. GAZVODA, Mirjana. Skodelica kave. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [14]. [COBISS.SI-ID 81484801]  

 

2. GAZVODA, Mirjana. Zadovoljevanje informacijskih potreb uporabnikov. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, 

Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [15]. 

[COBISS.SI-ID 81485825]  

 

Urednik 

3. Seznam novosti. Gazvoda, Mirjana (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. 

ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953] 

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 

4. KOTNIK, Anja. Uporabniki s posebnimi potrebami v Univerzitetni knjižnici Maribor : diplomsko delo. Ljubljana: 

[A. Kotnik], 2014. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 56131682]  

 

BORUT GOMBAČ 

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 

1. GOMBAČ, Borut. Usta, polna česna ali o tabujih v slovenski mladinski prozi. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 

2014, letn. 41, št. 91, str. 49-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 81483009]  

 

1.20 Predgovor, spremna beseda 

2. GOMBAČ, Borut. O avtorjih. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni 

knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [135-140]. [COBISS.SI-ID 81575937]  
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1.22 Intervju 

3. GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), LUNAČEK, Izar T. (intervjuvanec), BRVAR, Andrej (intervjuvanec). V 

Univerzitetni knjižnici Maribor otvoritev knjižnega festivala Ko te napiše knjiga : v Dnevniku Radio Maribor 

MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 14. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 81597953]  

 

4. GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), LUNAČEK, Izar T. (intervjuvanec), BRVAR, Andrej (intervjuvanec). Dve 

razstavi v razstavišču UKM : v oddaji Svet kulture na Radio Slovenija 3. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 15. apr. 

2014. [COBISS.SI-ID 81613569]  

 

5. KOLMANČIČ, Petra (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), LUNAČEK, Izar T. (intervjuvanec). Po 

slovenskih mestih te dni potekajo tradicionalni dnevi knjige : v Dnevniku TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-

372X, 15. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 81598209]  

 

6. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Razstava o Katedri : v oddaji Dobro jutro, 

RTV SLO 1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 15. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 76890881]  

 

7. GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), PODSTENŠEK, Tomo (intervjuvanec). Tabuji v literaturi : v oddaji Radijska 

tribuna na Radio Maribor MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 17. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 81614593]  

 

8. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec). Sto deset anekdot : v "Poročilih" Radia 

Maribor MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 19. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 81750017]  

 

9. FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), GOMBAČ, Borut (intervjuvanec), JALŠOVEC, Danica (intervjuvanec). 110 

anekdot Univerzitetne knjižnice Maribor : v "Radijski tribuni" Radia Maribor MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-

372X, 19. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 81749761]  

 

1.23 Umetniški sestavek 

10. GOMBAČ, Borut. Roka noči. V: DOBAJ, Peter (ur.), HEDL, Dušan (ur.), GOMBAČ, Borut (ur.). Rokerji pojejo 

pesnike 10. [Maribor]: Subkulturni azil: Akord Records, 2014, [Pesem] 12. [COBISS.SI-ID 81482497]  

 

1.25 Drugi sestavni deli 

11. GOMBAČ, Borut. Bela knjiga. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni 

knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [16]. [COBISS.SI-ID 81491201]  

 

12. GOMBAČ, Borut. Častitljiva obletnica mature. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [17]. [COBISS.SI-ID 81491713]  

 

13. GOMBAČ, Borut. Dodatna zgodovinska vrednost. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot 

o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [18]. [COBISS.SI-ID 81491969]  

 

14. GOMBAČ, Borut. Ena izmed storitev naše knjižnice. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 

anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [19]. [COBISS.SI-ID 

81492225]  

 

15. GOMBAČ, Borut. Heavy metal. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni 

knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [20]. [COBISS.SI-ID 81492481]  

 

16. GOMBAČ, Borut. Izterjava, takšna ali drugačna. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [21]. [COBISS.SI-ID 81492737]  
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17. GOMBAČ, Borut. Jaz sem Branko Gombač. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [22]. [COBISS.SI-ID 81492993]  

 

18. GOMBAČ, Borut. Kaj nam pesnik hoče povedati. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot 

o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [23]. [COBISS.SI-ID 81493249]  

 

19. GOMBAČ, Borut. Kam je izginil Maradona?. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [24]. [COBISS.SI-ID 81493505]  

 

20. GOMBAČ, Borut. Na dogovorjenem mestu. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [25]. [COBISS.SI-ID 81493761]  

 

21. GOMBAČ, Borut. Nove generacije. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [28]. [COBISS.SI-ID 81494017]  

 

22. GOMBAČ, Borut. Od komolca navzdol. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [29]. [COBISS.SI-ID 81494273]  

 

23. GOMBAČ, Borut. Od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 

anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [30]. [COBISS.SI-ID 

81494529]  

 

24. GOMBAČ, Borut. Pred napačno polico. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [31]. [COBISS.SI-ID 81494785]  

 

25. GOMBAČ, Borut. Prepih. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici 

Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [32]. [COBISS.SI-ID 81495041]  

 

26. GOMBAČ, Borut. "Ruuudl!". V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni 

knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [33]. [COBISS.SI-ID 81495297]  

 

27. GOMBAČ, Borut. Sem med policami. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [34]. [COBISS.SI-ID 81495553]  

 

28. GOMBAČ, Borut. Skladišče orjaških dimenzij. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [35]. [COBISS.SI-ID 81495809]  

 

2.16 Umetniško delo 

29. GOMBAČ, Borut. Prehod, (Zbirka Branje, Poezija). Maribor: Pivec, 2014. ISBN 978-961-6897-67-9. 

http://www.biblos.si/lib/book/9789616897679. [COBISS.SI-ID 79322113]  

 

2.17 Katalog razstave 

30. FERLEŽ, Jerneja, GOMBAČ, Borut. Katedra 1961-1994 : svobodno medijsko ozemlje : UKM, Knjižno 

razstavišče, december 2013-februar 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013/2014. 4 str. (zloženka), ilustr. 

[COBISS.SI-ID 81580801]  

 

3.10 Umetniška poustvaritev 

31. GOMBAČ, Borut, SULTANOV, Ravil (režiser). Psiček iz megle : premiera 27. november 2014, Lutkovno 

gledališče Maribor. Maribor: Lutkovno gledališče, 27. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 81480961]  
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3.11 Radijski ali TV dogodek 

32. MEDVED, Zoran, KOS, Gaja, ŠTUHEC, Miran, GOMBAČ, Borut. Tabuji v literaturi : pogovor v oddaji Tele M 

Televizije Maribor, 23. 4. 2014, v okviru prireditve Ko te napiše knjiga 2014, Slovenski dnevi knjige v Mariboru, 

12. 4. do 23. 4. 2014. 2014. http://www.youtube.com/watch?v=Inen9QbLRlc. [COBISS.SI-ID 20531464]  

 

3.12 Razstava 

33. GOMBAČ, Borut. Usta polna česna - tabuji v slovenski mladinski poeziji : Knjižno razstavišče Univerzitetne 

knjižnice Maribor, 14. april 2014-17. maj 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 14. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 

81596673]  

 

34. GOMBAČ, Borut, FERLEŽ, Jerneja. 110 anekdot : izbor anekdot o knjižnici na stebrih pod arkadami 

Univerzitetne knjižnice Maribor, 27. maj 2013-. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 27. maj 2013-. [COBISS.SI-ID 

78369537]  

 

3.25 Druga izvedena dela 

35. BRVAR, Andrej, GOMBAČ, Borut. Hoja za prividom : Maribor v pesmih Andreja Brvarja - vožnja z Dravsko 

vilo skozi mesto in poezijo. Maribor, 17. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 81616897]  

 

Urednik 

36. DOBAJ, Peter (urednik), HEDL, Dušan (urednik), GOMBAČ, Borut (urednik). Rokerji pojejo pesnike 10. 

[Maribor]: Subkulturni azil: Akord Records, 2014. 1 CD (52 min, 39 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 2096544]  

 

37. GOMBAČ, Borut (urednik), FERLEŽ, Jerneja (urednik). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. 

Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. [152] str., fotogr. ISBN 978-961-6774-09-3. [COBISS.SI-ID 80411393]  

 

Avtor dodatnega besedila 

38. KOLŠEK, Peter. Dekleta pojejo, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2014. 64 str. ISBN 978-961-6949-

20-0. [COBISS.SI-ID 77975553]  

 

39. KOLŠEK, Peter. Dekleta pojejo, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2014. ISBN 978-961-6949-33-0. 

http://www.biblos.si/isbn/9789616949330. [COBISS.SI-ID 80369921]  

 

40. URŠIČ, Orlando. Gosposka, mater si ozka. Prenovljena izd. Maribor: samozal. O. Uršič, 2014. 130 str. ISBN 

978-961-283-070-0. [COBISS.SI-ID 78684161]  

 

41. ZUPANČIČ, Karmen. Za Z., (Knjižna zbirka Frontier, Poezija, 086). Maribor: Kulturni center, 2014. 39 str. ISBN 

978-961-6620-62-8. [COBISS.SI-ID 80389633]  

 

42. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita. Usta, polna česna : simpozij na srečanju Oko besede: so tabuji v mladinski 

književnosti padli ali se "čas nedolžnosti" ohranja. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 13. okt. 2014, leto 70, 

št. 238, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 10478110]  

 

Avtor razstave 

43. JUST, Franci. Usta, polna česna. V: JUST, Franci (ur.). Oko besede. Murska Sobota: Franc-Franc, 2014, str. 14-

15. [COBISS.SI-ID 81483265]  

 

44. FERLEŽ, Jerneja, GOMBAČ, Borut. Katedra 1961-1994 : svobodno medijsko ozemlje : UKM, Knjižno 

razstavišče, december 2013-februar 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013/2014. 4 str. (zloženka), ilustr. 

[COBISS.SI-ID 81580801]  
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ALEKSANDRA GRAJFONER 

 

Prevajalec 

1. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

BOŽA JANŽEKOVIČ  

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 

1. JANŽEKOVIČ, Boža, MILINOVIĆ, Zorica. Dostopi do biomedicinskih virov informacij na Univerzi v Mariboru. V: 

DROBEŽ, Jernej (ur.). ŠMRK : [zbornik prispevkov], (Medicinski razgledi, ISSN 0353-3484, Supplement, letn. 

53,1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2014, letnik 53, supl. 1, str. 49-58. [COBISS.SI-ID 77027329]  

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 

2. JANŽEKOVIČ, Boža. Vpeljava novih znanstvenih vsebin v knjižnične storitve : primer biodiverzitete. V: 

AMBROŽIČ, Melita (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Skupaj smo močnejši : povezovanje, sodelovanje in etično 

delovanje : povzetki prispevkov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2014, str. 54-56. 

http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2014/zbornik-povzetki-skupaj-smo-mocnejsi.pdf. 

[COBISS.SI-ID 81118977]  

 

3.25 Druga izvedena dela 

3. JANŽEKOVIČ, Boža. Častitljivi zelenci pomladi : ogled gradiva o Mestnem parku in sprehod do njegovih 

pomladno ozelenjenih dreves. Maribor, 13. maj 2014. [COBISS.SI-ID 81599489]  

 

Urednik 

4. Seznam novosti. Janžekovič, Boža (urednik 2002-, tehnični urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: 

Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953] 

 

5. Univerzitetna knjižnica Maribor. Janžekovič, Boža (član uredniškega odbora 2011-). Maribor: Univerzitetna 

knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  

 

DEJAN KAC  

 

3.12 Razstava 

1. ČERNETIČ, Marinka (avtor razstave), KAC, Dejan (avtor razstave). Ob 110. obletnici Edvarda Kocbeka : 

dvorana KUS Sv. Jurij ob Ščavnici, 27. september 2014. Sv. Jurij ob Ščavnici: Univerzitetna knjižnica Maribor, 27. 

sep. 2014. [COBISS.SI-ID 81835777]  

 

Urednik 

2. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

Avtor razstave 

3. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 
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(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

ANDREJA KAUČIČ VAJNGERL  

 

3.12 Razstava 

1. MOČNIK, Renata (avtor razstave), KAUČIČ VAJNGERL, Andreja (avtor razstave). Papež Frančiški : razstava v 

župnijski dvorani Župnije Šentilj v Slovenskih goricah, 12. september 2014. Šentilj v Slovenskih goricah, 12. sep. 

2014. [COBISS.SI-ID 79755777]  

 

BRANKA KEREC 

 

1.04 Strokovni članek 

1. KEREC, Branka. Format COMARC za opis fotografij. Organizacija znanja, ISSN 1580-9803. [Online izd.], 2014, 

letn. 19, zv. 2, str. 79-83, ilustr., doi: 10.3359/oz1402079. [COBISS.SI-ID 81596161]  

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 

2. KEREC, Branka, SEŠEK, Irena, MRGOLE JUKIČ, Tjaša. Kako narediti močno še močnejše. V: AMBROŽIČ, Melita 

(ur.), VOVK, Damjana (ur.). Skupaj smo močnejši : povezovanje, sodelovanje in etično delovanje : povzetki 

prispevkov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2014, str. 64-67. http://www.zbds-

zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2014/zbornik-povzetki-skupaj-smo-mocnejsi.pdf. [COBISS.SI-ID 

277745664]  

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 

3. NIDORFER, Mirko, KEREC, Branka. Okrogla miza Sožitje med knjigo - elektronsko knjigo - digitalnim 

prostorom. Knjižničarske novice, ISSN 0353-9237. [Tiskana izd.], 2014, letn. 24, št. 5, str. 12-13, fotogr. 

[COBISS.SI-ID 81633281]  

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

4. KEREC, Branka. COMARC format for bibliographic description of photographs : predavanje na 4th UNIMARC 

Users' Group Meeting, 14th May, Maribor (Slovenia). Maribor: Permanent UNIMARC Committee, 14. maj 2014. 

http://home.izum.si/izum/puc/presentations/branka_kerec.pdf. [COBISS.SI-ID 78379009]  

 

Recenzent 

5. FRAS, Ivan (glavni in odgovorni urednik), GOSTENČNIK, Nina (urednik, prevajalec, lektor). Tehnični in 

vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Arhivi v globalni informacijski družbi : zbornik 

mednarodne konference, [Radenci, 2. - 4. april 2014], (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 

elektronskega arhiviranja, 13). Maribor: Pokrajinski arhiv, cop. 2014. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-

961-6507-58-5. ISBN 978-961-6507-59-2. http://www.pokarh-mb.si/si/s/74/zbornik-mednarodne-konference-

radenci-2014.html. [COBISS.SI-ID 77273857]  

 

ROSVITA KOCBEK PAVALEC  

 

Urednik 

1. Univerzitetna knjižnica Maribor. Kocbek-Pavalec, Rosvita (član uredniškega odbora 2012-). Maribor: 

Univerzitetna knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
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GABRIJELA KOLBIČ 

 

1.05 Poljudni članek 

1. STAVBAR, Vlasta, KOLBIČ, Gabrijela. Ko življenje določa vojna = 100 let prve svetovne vojne : Fronta-Zaledje-

Spomin. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 12. jul. 2014, 70, [št.] 160, ilustr. [COBISS.SI-ID 78991617]  

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 

2. KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta. Maistrova knjižnica v UKM: pridobitev in hramba zasebne knjižnice 

generala Maistra v Univerzitetni knjižnici Maribor. V: FRAS, Ivan (ur.), GOSTENČNIK, Nina (ur.). Tehnični in 

vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Arhivi v globalni informacijski družbi : zbornik 

mednarodne konference, [Radenci, 2. - 4. april 2014], (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 

elektronskega arhiviranja, 13). Maribor: Pokrajinski arhiv, cop. 2014, str. 335-351, ilustr. http://www.pokarh-

mb.si/uploaded/datoteke/radenci2014/28_stavbar_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 1291397]  

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 

3. KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta. Maistrova knjižnica v UKM : pridobitev in hramba osebne knjižnice 

generala Maistra v Univerzitetni knjižnici Maribor. V: Maistrovo leto 2014 : programska knjižica. Maribor: UKM, 

2014, str. 18-21. [COBISS.SI-ID 80923649]  

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

4. KOLBIČ, Gabrijela. Zaledje = Das Umland. V: STAVBAR, Vlasta (ur.), ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela. 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. 39-40, fotogr. [COBISS.SI-ID 

79469313]  

 

5. KOLBIČ, Gabrijela. Spomin = Die Erinnerung. V: STAVBAR, Vlasta (ur.), ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela. 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. 41-42, fotogr. [COBISS.SI-ID 

79469569]  

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 

6. KOLBIČ, Gabrijela. Fronta Zaledje Spomin - 100 let prve svetovne vojne : velika poletna razstava v 

Univerzitetni knjižnici Maribor, 19. 6. 2014 - 9. 9. 2014. Knjižničarske novice, ISSN 0353-9237. [Tiskana izd.], maj 

2014, letn. 24, št. 5, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 79155713]  

 

2.17 Katalog razstave 

7. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 

8. STAVBAR, Vlasta, KOLBIČ, Gabrijela. Maistrova knjižnica, Maistrov odnos do knjige : uvodno predavanje na 

"Maister-Vojanov v civilu ob 140. letnici rojstva", Glazerjeva dvorana UKM, 28. marca 2014, Maribor. Maribor, 

28. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 80925697]  
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BERNARDA KOREZ  

 

1.05 Poljudni članek 

1. KOREZ, Bernarda (avtor, fotograf). Kaj smo počeli pri TD Selnica ob Dravi v zadnjih mesecih?. Selniške novice, 

dec. 2014, leto 5, št. 23, str. 18-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 10789150]  

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi 

2. KOREZ, Bernarda. Scientific evaluation and open access in Slovenia : predavanje na Bayreuth University 

Library, 17. 10. 2014, Bayreuth (Germany). Bayreuth, 17. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 80098561]  

 

3.25 Druga izvedena dela 

3. LEGAT, Dunja, KOREZ, Bernarda, OŠTIR, Bojan. Povečajte svoj raziskovalni vpliv : predavanje v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških 

virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega 

šolstva, v sklopu "Knjižnica kot informacijsko spletišče številnih možnosti", 27. maj 2014, Univerzitetna knjižnica 

Maribor. Maribor: Center za kakovost UM, 27. maj 2014. http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-

zaposlenih/Lists/Usposabljanja2/Attachments/3/Študij%20in%20raziskovanje%20za%20google%20generacijo. 

pdf. [COBISS.SI-ID 78529281]  

 

SANDRA KURNIK ZUPANIČ  

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 

1. KURNIK ZUPANIČ, Sandra. Status visokošolskih knjižničarjev : ponovno. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.), VOVK, 

Damjana (ur.). Skupaj smo močnejši : povezovanje, sodelovanje in etično delovanje : povzetki prispevkov. 

Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2014, str. 80-82. http://www.zbds-

zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2014/zbornik-povzetki-skupaj-smo-mocnejsi.pdf. [COBISS.SI-ID 

81119745]  

 

DUNJA LEGAT  

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 

1. PETROVIČ, Miloš, LEGAT, Dunja. Univerzitetna knjižnica Maribor in e-izobraževanje : ali znamo?. V: 

AMBROŽIČ, Melita (ur.). E-izobraževanje : izzivi za visokošolske knjižnice : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Narodna 

in univerzitetna knjižnica: Centralna tehniška knjižnica, 2014, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 80405761]  

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

2. LEGAT, Dunja, PETROVIČ, Miloš. Leaving the safe harbour : repositioning the University of Maribor Library in 

the LMS : predavanje na LIBER 43rd Annual Conference on "Research Libraries in the 2020 Information 

Landscape" in Riga, Latvia, 4 July 2014. Riga, 4. jul. 2014. http://liber2014.wp.lnb.lv/wp-

content/uploads/sites/9/2014/04/18_Poster.pdf, http://liber2014.wp.lnb.lv/programme/posters/abstracts-

and-biographies/#LeavingtheSafe. [COBISS.SI-ID 78975489]  

 

3. PETERMANEC, Zdenka, LEGAT, Dunja. Od statističkih podataka do efikasnog upravljanja : predavanje na 8. 

međunarodni konferenciji BAM 2014 "Evropske smjernice za saradnju bibliotekara, arhiva i muzeja: Kvalitet 

usluga i standardi" Sarajevo, 10. 10. 2014. Sarajevo, 10. okt. 2014. 

http://www.bam.ba/images/stories/BAMosma/zadnja_program2014.pdf. [COBISS.SI-ID 79950081]  
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3.25 Druga izvedena dela 

4. KOTAR, Mojca, LEGAT, Dunja. Kaj je odprti dostop : priporočila za založnike (urednike) in raziskovalce : 

predavanje na srečanju "Odprti dostop do znanja", 22. april 2014, Pedagoška fakulteta Maribor. Maribor: 

Pedagoška fakulteta, 22. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 78528769]  

 

5. LEGAT, Dunja, KOREZ, Bernarda, OŠTIR, Bojan. Povečajte svoj raziskovalni vpliv : predavanje v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških 

virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega 

šolstva, v sklopu "Knjižnica kot informacijsko spletišče številnih možnosti", 27. maj 2014, Univerzitetna knjižnica 

Maribor. Maribor: Center za kakovost UM, 27. maj 2014. http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-

zaposlenih/Lists/Usposabljanja2/Attachments/3/Študij%20in%20raziskovanje%20za%20google%20generacijo. 

pdf. [COBISS.SI-ID 78529281]  

 

NINA LONČAR 

 

Urednik 

1. Mariborski biografski leksikon. Lončar, Nina (urednik 2006-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za 

domoznanstvo, 2006-. http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=89. [COBISS.SI-ID 66582017]  

 

2. Univerzitetna knjižnica Maribor. Lončar, Nina (glavni urednik 2012-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, [199-]-. 

ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  

 

3. Wilhelm Tegetthoff. Lončar, Nina (urednik 2010-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 

2010-. http://www.tegetthoff.si/. [COBISS.SI-ID 66581761]  

 

4. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

Avtor razstave 

5. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

RENATA MOČNIK  

 

3.12 Razstava 

1. MOČNIK, Renata (avtor razstave), KAUČIČ VAJNGERL, Andreja (avtor razstave). Papež Frančiški : razstava v 

župnijski dvorani Župnije Šentilj v Slovenskih goricah, 12. september 2014. Šentilj v Slovenskih goricah, 12. sep. 

2014. [COBISS.SI-ID 79755777]  

 

Avtor razstave 

2. JUST, Franci. Usta, polna česna. V: JUST, Franci (ur.). Oko besede. Murska Sobota: Franc-Franc, 2014, str. 14-

15. [COBISS.SI-ID 81483265]  
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BOJAN OŠTIR 

 

3.25 Druga izvedena dela 

1. LEGAT, Dunja, KOREZ, Bernarda, OŠTIR, Bojan. Povečajte svoj raziskovalni vpliv : predavanje v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških 

virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega 

šolstva, v sklopu "Knjižnica kot informacijsko spletišče številnih možnosti", 27. maj 2014, Univerzitetna knjižnica 

Maribor. Maribor: Center za kakovost UM, 27. maj 2014. http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-

zaposlenih/Lists/Usposabljanja2/Attachments/3/Študij%20in%20raziskovanje%20za%20google%20generacijo. 

pdf. [COBISS.SI-ID 78529281]  

 

ZDENKA PETERMANEC 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. PETERMANEC, Zdenka, ŠROT, Kristina. Možnosti za vključevanje knjižnic v proces visokošolskega 

izobraževanja. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2014, letn. 29, [št.] 1, str. 143-154, graf. prikaz. [COBISS.SI-

ID 78931969]  

 

1.20 Predgovor, spremna beseda 

2. PETERMANEC, Zdenka. Anekdotam na pot ---. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [1]. [COBISS.SI-ID 81483777]  

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek 

3. PETERMANEC, Zdenka. Položaj knjige v javnem interesu : Univerzitetna knjižnica Maribor : RTV SLO 4, seja 

Odbora za kulturo DZ RS. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 29. maj 2014. [COBISS.SI-ID 78760705]  

 

1.22 Intervju 

4. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), RADMILOVIČ, Hermina (intervjuvanec). Elektronske knjige postajajo 

vedno bolj priljubljena oblika branja : v Poročilih TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 27. maj 2014. 

[COBISS.SI-ID 81601793]  

 

5. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), RADMILOVIČ, Hermina (intervjuvanec). Elektronske knjige v 

mariborski univerzitetni knjižnici : v Dnevniku, TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 27. maj 2014. 

[COBISS.SI-ID 78520321]  

 

6. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). Prenovili še tretjo etažo UKM : v Dnevniku TV Maribor. MMC RTV SLO, 

ISSN 1581-372X, 29. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 81724161]  

 

7. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), HRŽIČ, Rok (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica v Mariboru danes 

odprla prenovljene prostore : v Dnevniku Radia Maribor MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 29. okt. 2014. 

[COBISS.SI-ID 81722881]  

 

1.24 Bibliografija, kazalo ipd. 

8. PETERMANEC, Zdenka. List of selected information literacy resources available in the Slovenian (slovenščina) 

language. V: HORTON, Forest W. (ur.). Overview of information literacy resources worldwide : helping people to 

easily and quickly find the information they need. 2nd ed. Paris: UNESCO, cop. 2014, str. 572-578. [COBISS.SI-ID 

79341825]  
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1.25 Drugi sestavni deli 

9. PETERMANEC, Zdenka. Prva zaposlitev. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [59]. [COBISS.SI-ID 81556481]  

 

10. PETERMANEC, Zdenka. Rubrika "avtor". V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o 

Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. [60]. [COBISS.SI-ID 81556737]  

 

3.11 Radijski ali TV dogodek 

11. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). Odprtje prenovljenih prostorov Univerzitetne knjižnice Maribor : v 

Novicah Radia City, 29. oktober 2014. Maribor, 29. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 81723137]  

 

12. PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec). Univerzitetna knjižnica Maribor : intervju v oddaji "Skodelica kave", 

Radio Slovenske Gorice, 15. marec 2014. Lenart: Radio Slovenske gorice, 15. marec 2014. [COBISS.SI-ID 

77806593]  

 

13. BOMBEK, Miro (intervjuvanec), PETERMANEC, Zdenka (intervjuvanec), REBERNIK, Peter (intervjuvanec). V 

Univerzitetni knjižnici Maribor so pripravljeni : v Občinskem informatorju, BKTV. Maribor, 12. dec. 2014. 

[COBISS.SI-ID 81748993]  

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

14. PETERMANEC, Zdenka, LEGAT, Dunja. Od statističkih podataka do efikasnog upravljanja : predavanje na 8. 

međunarodni konferenciji BAM 2014 "Evropske smjernice za saradnju bibliotekara, arhiva i muzeja: Kvalitet 

usluga i standardi" Sarajevo, 10. 10. 2014. Sarajevo, 10. okt. 2014. 

http://www.bam.ba/images/stories/BAMosma/zadnja_program2014.pdf. [COBISS.SI-ID 79950081]  

 

3.25 Druga izvedena dela 

15. PETERMANEC, Zdenka, GRAŠIČ, Jerneja. Študij in raziskovanje za "google generacijo" : pridobivanje 

informacijskih kompetenc : informacijsko opismenjevanje : predavanje v okviru Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; 

prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva, v sklopu "Knjižnica kot 

informacijsko spletišče številnih možnosti", 27. maj 2014, Univerzitetna knjižnica Maribor. Maribor: Center za 

kakovost UM, 27. maj 2014. http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-

zaposlenih/Lists/Usposabljanja2/Attachments/3/Študij%20in%20raziskovanje%20za%20google%20generacijo. 

pdf. [COBISS.SI-ID 78529025]  

 

Urednik 

16. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto .... Petermanec, Zdenka (odgovorni urednik 2009-). 

Maribor: Univerzitetna knjižnica, 19??-. [COBISS.SI-ID 33143041]  

 

Avtor dodatnega besedila 

17. ŠTRUC, Ana. UKM uspešno sledi trendom. Maribor24.si, 23. okt. 2014. 

http://www.maribor24.si/lokalno/ukm-uspesno-sledi-trendom/19000. [COBISS.SI-ID 81718785]  

 

Recenzent 

18. ŠPIRANEC, Sonja (urednik). The Second European Conference on Information Literacy (ECIL) : Dubrovnik, 

Croatia 20-23 October 2014 : Abstracts. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Department of Information and Communication Sciences, 2014. 210 str., ilustr. ISBN 978-953-175-525-2. 

[COBISS.SI-ID 6805345]  
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MILOŠ PETROVIČ 

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 

1. PETROVIČ, Miloš, LEGAT, Dunja. Univerzitetna knjižnica Maribor in e-izobraževanje : ali znamo?. V: 

AMBROŽIČ, Melita (ur.). E-izobraževanje : izzivi za visokošolske knjižnice : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Narodna 

in univerzitetna knjižnica: Centralna tehniška knjižnica, 2014, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 80405761]  

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

2. LEGAT, Dunja, PETROVIČ, Miloš. Leaving the safe harbour : repositioning the University of Maribor Library in 

the LMS : predavanje na LIBER 43rd Annual Conference on "Research Libraries in the 2020 Information 

Landscape" in Riga, Latvia, 4 July 2014. Riga, 4. jul. 2014. http://liber2014.wp.lnb.lv/wp-

content/uploads/sites/9/2014/04/18_Poster.pdf, http://liber2014.wp.lnb.lv/programme/posters/abstracts-

and-biographies/#LeavingtheSafe. [COBISS.SI-ID 78975489]  

 

3.25 Druga izvedena dela 

3. PETROVIČ, Miloš. Tehnologije in informacijski viri : predavanje v okviru Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; 

prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva, v sklopu "Knjižnica kot 

informacijsko spletišče številnih možnosti", 27. maj 2014, Univerzitetna knjižnica Maribor. Maribor: Center za 

kakovost UM, 27. maj 2014. http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-

zaposlenih/Lists/Usposabljanja2/Attachments/3/Študij%20in%20raziskovanje%20za%20google%20generacijo. 

pdf. [COBISS.SI-ID 78529537]  

 

Urednik 

4. Seznam novosti. Petrovič, Miloš (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 

2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953] 

 

PATRICIJA REMŠAK 

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 

1. KLAVŽ DOLINAR, Mirjam, LOGAR, Maja, REMŠAK, Patricija. Mariborske knjižnice : vodič osnovnošolcu skozi 

850 let Maribora. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Skupaj smo močnejši : povezovanje, 

sodelovanje in etično delovanje : povzetki prispevkov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2014, 

str. 72-74. http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2014/zbornik-povzetki-skupaj-smo-

mocnejsi.pdf. [COBISS.SI-ID 81119489]  

 

1.22 Intervju 

2. ŠILEC, Karmina (intervjuvanec), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec), REMŠAK, Patricija (intervjuvanec), 

PIVEC, Franci (intervjuvanec), PETEK, Milan (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor na ogled razstava 

zbora Carmine Slovenice : v "Glasniku" TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 16. dec. 2014. [COBISS.SI-

ID 81749249]  

 

3.12 Razstava 

3. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), REMŠAK, Patricija (avtor razstave). 50 vznemirljivih sezon : od 

MPZ Maribor do Carmine Slovenice : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 10. december 2014-6. 

februarja 2015. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 10. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 81768449]  

 

 

  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=80405761
http://liber2014.wp.lnb.lv/wp-content/uploads/sites/9/2014/04/18_Poster.pdf
http://liber2014.wp.lnb.lv/wp-content/uploads/sites/9/2014/04/18_Poster.pdf
http://liber2014.wp.lnb.lv/programme/posters/abstracts-and-biographies/#LeavingtheSafe
http://liber2014.wp.lnb.lv/programme/posters/abstracts-and-biographies/#LeavingtheSafe
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=78975489
http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Lists/Usposabljanja2/Attachments/3/Študij%20in%20raziskovanje%20za%20google%20generacijo.pdf
http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Lists/Usposabljanja2/Attachments/3/Študij%20in%20raziskovanje%20za%20google%20generacijo.pdf
http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Lists/Usposabljanja2/Attachments/3/Študij%20in%20raziskovanje%20za%20google%20generacijo.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=78529537
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=82301953
http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2014/zbornik-povzetki-skupaj-smo-mocnejsi.pdf
http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2014/zbornik-povzetki-skupaj-smo-mocnejsi.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81119489
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81749249
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=81768449


195 
 

Urednik 

4. Univerzitetna knjižnica Maribor. Remšak, Patricija (član uredniškega odbora 2012-). Maribor: Univerzitetna 

knjižnica, [199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  

 

5. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

6. STAVBAR, Vlasta (urednik, član uredniškega odbora). Framsko : zgodovina Frama z okolico. Rače: Občina 

Rače-Fram, 2013-. Zv. < 1->, ilustr. ISBN 978-961-92322-1-7. [COBISS.SI-ID 74997249]  

 

Grafični oblikovalec 

7. VIDIC, Janez (umetnik), BERDIČ, Mario. Janez Vidic, akademski slikar : slikarska razstava, Likovno razstavišče 

UKM, 8. februar - 10. marec 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 4 str. (zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 

81579777]  

 

8. Maistrovo leto 2014 : programska knjižica. Maribor: UKM, 2014. 21 str. [COBISS.SI-ID 37854765]  

 

9. PELJHAN, Matej (umetnik). Matej Peljhan: Mali princ : fotografska razstava, Likovno razstavišče UKM, 8. 

oktober - 3. november 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 4 str. (zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 

81579521]  

 

10. BRIŠNIK-REMEC, Ida (umetnik), CIGLENEČKI, Marjeta. Razstava risb Okna akademske slikarke Ide Brišnik 

Remec : Likovno razstavišče UKM, 22. maj - 16. junij 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 4 str. 

(zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 81580289]  

 

11. PEKLAR, Andreja (umetnik), BERDIČ, Mario. Razstava Zlati hrib akademske slikarke in ilustratorke Andreje 

Peklar : Likovno razstavišče UKM, 27. marec - 10. april 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 4 str. 

(zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 81580033]  

 

12. KANTARDŽIĆ, Narcis (umetnik), BERDIČ, Mario. Slikarska razstava Narcis Kantardžić, akademski slikar : 

Likovno razstavišče UKM, 6. december 2013 - 1. februar 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2013/2014. 4 

str. (zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 81580545]  

 

Avtor razstave 

13. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

KARMEN SALMIČ 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Svobodi naproti Demetrija Žebreta v presečišču socialističnega realizma in 

zmernega modernizma = Towards liberty at the intersection between socialist realism and moderate 

modernism. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2014, 50, zv. 1, str. 39-47, doi: 

10.4312/mz.50.1.39-47. [COBISS.SI-ID 55049826]  
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1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 

2. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Kjer je volja, je tudi pot : ob koncertu Simfoničnega orkestra Konservatorija za 

glasbo in balet Maribor. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 3. maj 2014, 70, [št.] 101, str. 9, ilustr. 

[COBISS.SI-ID 78215169]  

 

1.22 Intervju 

3. LABOVIĆ, Bojan (intervjuvanec), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec). Zabavna šola filma Filmika : v 

Radijski tribuni Radia Maribor MM1. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 3. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 81724929]  

 

4. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor si lahko ogledate razstavo Če te 

začara gledališče : v Dnevniku TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 14. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 

81717505]  

 

5. ŠILEC, Karmina (intervjuvanec), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec), REMŠAK, Patricija (intervjuvanec), 

PIVEC, Franci (intervjuvanec), PETEK, Milan (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor na ogled razstava 

zbora Carmine Slovenice : v "Glasniku" TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 16. dec. 2014. [COBISS.SI-

ID 81749249]  

 

6. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec), LABOVIĆ, Bojan (intervjuvanec). Filmika - zabavna šola filma za 

vse generacije : v Glasnik TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 25. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 81960961]  

 

7. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec), LABOVIĆ, Bojan (intervjuvanec), BUDJA, Maja (intervjuvanec), 

ČONČ, Aleksander (intervjuvanec). Filmika je zabavna šola filma za vse generacije : v Dobro jutro TV Slovenija 1. 

MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 29. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 81723905]  

 

3.12 Razstava 

8. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Če te začara gledališče --- : razstava ob jubileju Ondine Otte Klasinc, Ade Sardo 

Lebarič in Janeza Klasinca, Knjižno razstavišče UKM, 7. oktober-3. november 2014. Maribor: Univerzitetna 

knjižnica, 7. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 79952129]  

 

9. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), KOŠIR, Marko (avtor razstave). Če te začara gledališče : Knjižno 

razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 7. oktober do 3. november 2014. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 

7. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 81959937]  

 

10. SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (avtor razstave), REMŠAK, Patricija (avtor razstave). 50 vznemirljivih sezon : od 

MPZ Maribor do Carmine Slovenice : Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 10. december 2014-6. 

februarja 2015. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 10. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 81768449]  

 

Urednik 

11. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

Avtor dodatnega besedila 

12. Komorni ciklus. Salmič Kovačič, Karmen (avtor dodatnega besedila 2000-). Maribor: Narodni dom: 

Koncertna poslovalnica, 2000-. [COBISS.SI-ID 45127681]  

 

13. Simfonični orkester Mariborske filharmonije. Salmič, Karmen (avtor dodatnega besedila 1996-). Maribor: 

Narodni dom Maribor: Koncertna poslovalnica: SNG Maribor: Radio Maribor, [19??]-. [COBISS.SI-ID 5390852]  
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Avtor razstave 

14. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

NATAŠA STADLER 

 

Urednik 

1. Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto .... Stadler, Nataša (urednik 2010-). Maribor: 

Univerzitetna knjižnica, 19??-. [COBISS.SI-ID 33143041]  

 

VLASTA STAVBAR  

 

1.05 Poljudni članek 

1. STAVBAR, Vlasta, KOLBIČ, Gabrijela. Ko življenje določa vojna = 100 let prve svetovne vojne : Fronta-Zaledje-

Spomin. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 12. jul. 2014, 70, [št.] 160, ilustr. [COBISS.SI-ID 78991617]  

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 

2. KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta. Maistrova knjižnica v UKM: pridobitev in hramba zasebne knjižnice 

generala Maistra v Univerzitetni knjižnici Maribor. V: FRAS, Ivan (ur.), GOSTENČNIK, Nina (ur.). Tehnični in 

vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Arhivi v globalni informacijski družbi : zbornik 

mednarodne konference, [Radenci, 2. - 4. april 2014], (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 

elektronskega arhiviranja, 13). Maribor: Pokrajinski arhiv, cop. 2014, str. 335-351, ilustr. http://www.pokarh-

mb.si/uploaded/datoteke/radenci2014/28_stavbar_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 1291397]  

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 

3. STAVBAR, Vlasta. Knjižnica Frančiškanskega samostana Sv. Trojica v Slovenskih goricah. V: MUROVEC, 

Barbara (ur.), ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Sobratom svojim v dediščino milo : programska 

knjižica. Ljubljana: Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa: Umetnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC 

SAZU: Teološka fakulteta, 2014, str. 24. [COBISS.SI-ID 79659265]  

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 

4. KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta. Maistrova knjižnica v UKM : pridobitev in hramba osebne knjižnice 

generala Maistra v Univerzitetni knjižnici Maribor. V: Maistrovo leto 2014 : programska knjižica. Maribor: UKM, 

2014, str. 18-21. [COBISS.SI-ID 80923649]  

 

5. STAVBAR, Vlasta. Maribor med letoma 1917 in 1918 : politično in kulturno življenje Mariborčanov v zadnjih 

letih habsburške monarhije. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.), RATEJ, Mateja (ur.). Maribor in Mariborčani - 

predmet raziskovanja v humanistiki : znanstveni simpozij : zbornik povzetkov, Maribor, 25. marec 2014. 

Maribor: Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2014, str. [7]. [COBISS.SI-ID 77995521]  

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

6. STAVBAR, Vlasta. Študentski domovi Univerze v Mariboru 1964-2014. V: KUKOVIČIČ, Darja (ur.). Več kot le 

dom : pol stoletja Študentskih domov UM : [razstava ob 50-letnici Študentskih domov Univerze v Mariboru, 

Knjižno razstavišče UKM, 21. 5. - 14. 6. 2014]. Maribor: Študentski domovi, 2014, str. 7-20. [COBISS.SI-ID 

79463681]  
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1.20 Predgovor, spremna beseda 

7. STAVBAR, Vlasta. Uvodnik = Einführung. V: STAVBAR, Vlasta (ur.), ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela. Fronta, 

zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, (Zbirka 

Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014, str. 3. [COBISS.SI-ID 79464705]  

 

1.22 Intervju 

8. ČERNETIČ, Marinka (intervjuvanec), STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita 

(intervjuvanec), BRVAR, Andrej (intervjuvanec). Kaj smo sanjali in kaj se je dogajalo : razstava : v Dnevniku TV 

Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 6. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 77285377]  

 

9. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), KOKOLE, Metoda (intervjuvanec). Danes v Ljubljani poteka znanstveni 

simpozij ob 500. letnici slovenske frančiškanske province Sv. Križa : v oddaji Svet kulture Radio Slovenija 3. 

MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 12. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 81707009]  

 

10. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), ŠRIMPF, Marjan (intervjuvanec). V avli UKM so danes odprli razstavo : v 

Dnevniku TV Maribor. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 28. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 81721089]  

 

11. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). V razstaviščih Univerzitetne knjižnice Maribor je na ogled razstava : v 

oddaji Svet kulture Radio Slovenija 3. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 30. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 81618945]  

 

12. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec). V treh razstaviščih Univerzitetne knjižnice Maribor je na ogled : v oddaji 

Kulturnice Radio Slovenija 2. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 30. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 81618689]  

 

2.01 Znanstvena monografija 

13. STAVBAR, Vlasta, GABRIČ, Aleš (urednik). Politik Vekoslav Kukovec : politično delovanje do leta 1918, (Zbirka 

Razpoznavanja, 21). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014. 350 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-52-4. 

[COBISS.SI-ID 276988928]  

 

2.17 Katalog razstave 

14. STAVBAR, Vlasta. Maistrova knjižnica UKM : Univerzitetna knjižnica Maribor. Maribor: Univerzitetna 

knjižnica, 2014. 5 str. (zloženka), ilustr. [COBISS.SI-ID 80924673]  

 

3.12 Razstava 

15. STAVBAR, Vlasta (avtor razstave), ČERNETIČ, Marinka (avtor razstave). Kaj smo sanjali in kaj se je dogajalo : 

Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 6. februar 2014-12. marec 2014. Maribor: Univerzitetna 

knjižnica, 6. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 81834497]  

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 

16. STAVBAR, Vlasta, KOLBIČ, Gabrijela. Maistrova knjižnica, Maistrov odnos do knjige : uvodno predavanje na 

"Maister-Vojanov v civilu ob 140. letnici rojstva", Glazerjeva dvorana UKM, 28. marca 2014, Maribor. Maribor, 

28. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 80925697]  

 

Urednik 

17. Časopis za zgodovino in narodopisje. Stavbar, Vlasta (član uredniškega odbora 1998-, glavni in odgovorni 

urednik 2006-). Maribor: Obzorja, 1904-. ISSN 0590-5966. 

http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=431&langid=1060. [COBISS.SI-ID 769284]  

 

18. Kronika. Stavbar, Vlasta (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-

. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 8221696]  
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19. Seznam novosti. Stavbar, Vlasta (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. ISSN 

2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953] 

 

20. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

21. STAVBAR, Vlasta (avtor razstave, urednik), KUKOVIČIČ, Darja (urednik, avtor razstave). Več kot le dom : pol 

stoletja Študentskih domov UM : [razstava ob 50-letnici Študentskih domov Univerze v Mariboru, Knjižno 

razstavišče UKM, 21. 5. - 14. 6. 2014]. Maribor: Študentski domovi, 2014. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 78318081]  

 

22. STAVBAR, Vlasta (urednik, član uredniškega odbora). Framsko : zgodovina Frama z okolico. Rače: Občina 

Rače-Fram, 2013-. Zv. < 1->, ilustr. ISBN 978-961-92322-1-7. [COBISS.SI-ID 74997249]  

 

Avtor dodatnega besedila 

23. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

Avtor razstave 

24. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

25. STAVBAR, Vlasta (avtor razstave, urednik), KUKOVIČIČ, Darja (urednik, avtor razstave). Več kot le dom : pol 

stoletja Študentskih domov UM : [razstava ob 50-letnici Študentskih domov Univerze v Mariboru, Knjižno 

razstavišče UKM, 21. 5. - 14. 6. 2014]. Maribor: Študentski domovi, 2014. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 78318081]  

 

Drugo 

26. STAVBAR, Vlasta. O Janku Glazerju : Janko Glazer, do leta 1945 J. Glaser (Ruše, 21. 3. 1893 - Ruše, 2. 2. 

1975), pesnik, literarni in kulturni zgodovinar, kritik, prevajalec poezije, urednik, bibliograf in bibliotekar. Večer, 

ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 21. mar. 2015, 71, št. 68, ilustr. [COBISS.SI-ID 82075905]  

 

MATEJA ŠKOFLJANEC 

 

Urednik 

1. Seznam novosti. Škofljanec, Mateja (urednik 2002-). [Spletna izd.]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2002-. 

ISSN 2386-026X. [COBISS.SI-ID 82301953] 

 

Prevajalec 

2. Časopis za zgodovino in narodopisje. Škofljanec, Mateja (prevajalec 2008-). Maribor: Obzorja, 1904-. ISSN 

0590-5966. http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=431&langid=1060. [COBISS.SI-ID 769284]  

 

3. Univerzitetna knjižnica Maribor. Škofljanec, Mateja (prevajalec 2012-). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 

[199-]-. ISSN 1855-8674. http://www.ukm.si/podrocje.aspx. [COBISS.SI-ID 64538113]  
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4. ROZMAN, Franc, KOLBIČ, Gabrijela, STAVBAR, Vlasta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). 

Fronta, zaledje, spomin : 100 let prve svetovne vojne = Front, Umland, Erinnerung : 100 Jahre erster Weltkrieg, 

(Zbirka Razstavni katalogi UKM, zv. 6). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

78662657]  

 

5. STAVBAR, Vlasta, GABRIČ, Aleš (urednik). Politik Vekoslav Kukovec : politično delovanje do leta 1918, (Zbirka 

Razpoznavanja, 21). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014. 350 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-52-4. 

[COBISS.SI-ID 276988928]  

 

KRISTINA ŠROT  

 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. PETERMANEC, Zdenka, ŠROT, Kristina. Možnosti za vključevanje knjižnic v proces visokošolskega 

izobraževanja. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2014, letn. 29, [št.] 1, str. 143-154, graf. prikaz. [COBISS.SI-

ID 78931969]  

 

KARMEN ZUPANČIČ 

 

1.23 Umetniški sestavek 

1. ZUPANČIČ, Karmen. Sončni zajčki na travi. V: DOBAJ, Peter (ur.), HEDL, Dušan (ur.), GOMBAČ, Borut (ur.). 

Rokerji pojejo pesnike 10. [Maribor]: Subkulturni azil: Akord Records, 2014, [Pesem] 7. [COBISS.SI-ID 81481729]  

 

2.16 Umetniško delo 

2. ZUPANČIČ, Karmen. Za Z., (Knjižna zbirka Frontier, Poezija, 086). Maribor: Kulturni center, 2014. 39 str. ISBN 

978-961-6620-62-8. [COBISS.SI-ID 80389633]  
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