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izvleček

Visokošolsko knjižničarstvo kot temeljna podporna dejavnost izobraževanju in razisko-
vanju na univerzah predstavlja kapital, ki ga pogosto na univerzah ne vključujejo v svoje 
strateške cilje razvoja. Knjižnice so s svojo dejavnostjo in strokovnim potencialom tiste, 
ki bi morale biti enakovreden partner pri doseganju cilja univerze izobraziti strokovnja-
ka, ki bo s svojo ustvarjalnostjo in inovativnostjo dodana vrednost družbi. Univerza v 
Mariboru je razvila sistem zagotavljanja in preverjanja kakovosti svoje dejavnosti. Od 
leta 2000 večina članic izvaja letno samoevalvacijo dejavnosti v skladu s Pravilnikom 
o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in števi-
lu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze in med njimi tudi Univerzitetna 
knjižnica Maribor. V letu 2007 je bila samoevalvacija prvič izdelana po enotnih samo
evalvacijskih merilih – kazalcih uspešnosti knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne 
knjižnice Univerze v Mariboru in visokošolskih knjižnic članic univerze.
V prispevku je prikazana dejavnost osrednje univerzitetne knjižnice Univerze v Ma-
riboru skozi prizmo temeljne usmeritve strategije zagotavljanja kakovosti UKM, kjer 
je posebna pozornost usmerjena k atributom kot so poslanstvo, osrednjost, nacional-
nost, regionalnost, ciljna usmerjenost, organiziranost, kakovost, uspešnost, aktualnost/
temeljnost, dovzet nost, knjižnica kot učni center ter pripadnost/motiviranost zaposlenih. 
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Predstavljeno je samoevalvacijsko poročilo knjižnične dejavnosti UKM in visokošolskih 
knjižnic Univerze v Mariboru.

Ključne besede: visokošolske knjižnice, kakovost, knjižnični informacijski sistem, sa-
moevalvacija, Univerzitetna knjižnica Maribor, Univerza v Mariboru
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abstract

Academic libraries as the basic support of university education and research represent 
a capital that is very often not included into a university’s strategic development goals. 
Libraries with their activities and professional potential should be an equal partner by 
achieving the university’s goals to educate a professional, who will, with his/her creativity 
and innovation, be an added value to the society. The University of Maribor developed a 
system of assuring and checking its quality. Since 2000 the majority of its members carry 
out a yearly self-evaluation in accordance with the Regulations of the Self-evaluation and 
Evaluation Procedure of the University and its Members as well as of the structure and 
number of members of the Commission for Quality of the University, whose member is 
also the University of Maribor Library. In 2007 the self-evaluation was done on the basis 
of uniform selfevaluation measures for the first time – pointers for the successfulness 
of the library services of the central university library of the University of Maribor and 
other academic libraries of the members of the university. 
The article shows the activities of the central university library of the University of 
Maribor through the prism of the basic strategy for providing quality for the University of 
Maribor Library, where a special attention is paid to attributes such as mission, centrality, 
nationality, regionaloty, target orientation, organization, quality, performance, actuality/
essentiality, susceptibility, library as a learning centre and employees’ commitment/
motivation. The self-evaluation report of the library service of the University of Maribor 
Library and other academic libraries of the University of Maribor is presented.

Key words: academic libraries, quality, library information system, self-evaluation, 
University of Maribor Library, University of Maribor

1 UVOD

Prihodnost evropske družbe je postmaterialna družba, ki bo še bolj za-
znamovana s trgovanjem z idejami, ustvarjalnostjo, novim znanjem in 
informacijami. V takšni družbi bodo še pomembnejše kakovost, različnost 
in individualizacija (Barle, Trunk Širca in Lesjak, 2009, str. 193). Viso-
košolsko knjižničarstvo kot temeljna podporna dejavnost izobraževanju in 
raziskovanju na univerzah predstavlja kapital, ki ga pogosto na univerzah 
ne vključujejo v svoje strateške cilje razvoja. Pa vendar so knjižnice s svojo 
dejavnostjo in strokovnim potencialom tiste, ki bi morale biti enakovre-
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den partner pri doseganju cilja univerze izobraziti strokovnjaka, ki bo s 
svojo ustvarjalnostjo in inovativnostjo dodana vrednost družbi. Kakovost 
visokošolskih knjižnic je zanesljiv pokazatelj kakovosti univerze, kako
vostna knjižnična informacijska podpora je bistvena za kakovost študija 
in raziskovanja.

Univerza v Mariboru je razvila sistem zagotavljanja in preverjanja kakovosti 
svoje dejavnosti. Komisija za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru 
je bila ustanovljena leta 1997 in ima status stalne komisije Senata UM. 
Univerza v Mariboru ima 17 članic, to so fakultete, ter dve drugi članici, 
Študentski domovi in Univerzitetna knjižnica Maribor (Statut, 2009, člen 7). 
Od leta 2000 večina članic izvaja letno samoevalvacijo dejavnosti v skladu 
s Pravilnikom o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih 
članic ter o sestavi in številu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti 
univerze (Pravilnik, 2006). Komisija spremlja in izvaja institucionalno 
ocenjevanje kakovosti in učinkovitosti pedagoške, znanstvenoraziskovalne 
in umetniške dejavnosti članic univerze in univerze kot celote. Del njene 
aktivnosti so tudi notranje institucionalne evalvacije kot priprava na zunanjo 
institucionalno evalvacijo (Pauko, 2009). Samoevalvacija je prvi korak v 
evalvacijskem procesu in osnovni korak pri vpeljevanju notranjega eval-
vacijskega postopka. Članice Univerze v Mariboru jo izvajajo letno in iz 
nje izhajajoči akcijski načrti zagotavljajo podlago za racionalno odločanje 
in načrtovanje razvoja ter nudijo podlago za stalno izboljševanje kakovosti 
(Pravilnik, 2006).

Kako so obravnavane knjižnice? Univerzitetna knjižnica Maribor se je 
prvič lotila samoevalvacije svoje dejavnosti leta 2002 in od takrat ocenjuje 
svojo dejavnost vsako leto. Z vidika vzpostavljanja sistema zagotavljanja 
kakovosti je vsakič nadgrajevala metodologijo. V tej temeljni usmeritvi je 
posebna pozornost usmerjena k atributom kot so poslanstvo, osrednjost, 
nacionalnost, regionalnost, ciljna usmerjenost, organiziranost, kakovost, 
uspešnost, aktualnost/temeljnost, dovzetnost, knjižnica kot učni center ter 
pripadnost/motiviranost zaposlenih. V letu 2007 je bila samoevalvacija 
prvič izdelana po enotnih samoevalvacijskih merilih – kazalcih uspešnosti 
knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnice Univerze v Mariboru 
in visokošolskih knjižnic članic univerze. Kljub temu, da so tudi fakultete 
vsa leta samoevalvirale svojo dejavnost in institucijo, je bila knjižnična 
dejavnost v okviru fakultet slabo predstavljena ali celo prezrta, morda zato, 
ker se zdi vloga knjižnic preveč samoumevna (Čuš, 2006, str. 240). UKM 
ima kot osrednja knjižnica in samostojna institucija v okviru univerze (s 
statusom druge članice univerze) prednost, ker je neposredno vpletena v 
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postopke samoevalvacije univerze (Legat et al., 2008). Čeprav so dosedanja 
samoevalvacijska poročila knjižnične dejavnosti kvantitativno naravnava 
in prikazujejo kvantitativna razmerja na področju uporabnikov in storitev, 
knjižnične zbirke, razvoja potencialov knjižnice, prostorov in opreme ter 
izdatkov knjižnice, je danes pomembneje prikazovati dodano vrednost 
knjižnične dejavnosti v obliki končnih učinkov na dejavnost univerze. To 
predstavlja za visokošolsko knjižničarstvo na Univerzi v Mariboru nov 
izziv. Ambrožičeva (2008, str. 61) je zapisala: »Spremembe v okolju in 
uporabnikih pa vedno bolj terjajo drugačna dokazila o koristih vlaganja 
javnih sredstev v knjižnično dejavnost; javnost zanima, kakšni so končni 
učinki dejavnosti knjižnic, kakšno novo ali dodatno vrednost prinašajo, 
kako vplivajo na posameznika in družbo ipd. /…/ morajo torej njihovi 
končni učinki prispevati k uspešni uresničitvi ciljev matičnih zavodov in 
ta prispevek mora biti merljiv. /…/ Velik del ciljev je mogoče doseči le ob 
podpori primernih knjižničnih storitev, zato si morajo knjižnice prizadevati 
pokazati povezanost med uporabo njihovih storitev in uspešnostjo matične 
institucije.«

Slika 1: Na spletni strani Univerze v Mariboru so knjižnice 
uvrščene pod infrastrukturo
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2 KNJIŽNIČNI INFORMACIJSKI SISTEM UNIVERZE V MARIBORU

2.1 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR – OSREDNJA  
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA

Univerzitetna knjižnica Maribor je najstarejša članica Univerze v Maribo-
ru. Leta 2003 je praznovala 100 let od ustanovitve Zgodovinskega društva 
za Slovensko Štajersko, katerega knjižnični fond je še danes del osrednje 
univerzitetne knjižnice Univerze v Mariboru. Vse od leta 1903 je knjižnica 
rastla in postala pomembna ustanova kot regionalna in nacionalna institucija. 
Leta 1928 se je strokovno povezala z Univerzitetno knjižnico v Gradcu in 
se dogovorila o vzajemnem izposojanju knjižničnega gradiva. Leta 1931 je 
prof. Janko Glazer v svojem razvojnem načrtu opredelil kot eno temeljnih 
nalog knjižnice zbiranje vse literature, ki nastaja na njenem območju ali 
je vsebinsko povezana s tem območjem ter nudi podporo znanstvenemu 
in izobraževalnemu delu. Tedaj je utemeljil domoznansko in študijsko 
usmeritev knjižnice. Leta 1958 je bil sprejet statut knjižnice, v katerem je 
bila knjižnica opredeljena kot osrednja znanstvena knjižnica za področje 
Maribora in njegove okolice. Leta 1960 je tedaj Študijska knjižnica pričela 
po odloku prejemati obvezne tiske, vse tiske, ki so nastali na območju LR 
Slovenije in tako okrepila še svoj nacionalni pomen. Leta 1961 je postala 
osrednja knjižnica mariborskega visokega šolstva, ki se je pričelo ustanavlja-
ti v Mariboru leta 1959. Posledica je bila preimenovanje v Visokošolsko in 
študijsko knjižnico v Mariboru (1970) ter leta 1975 v Univerzitetno knjižnico 
Maribor. Leta 1975 je bila tudi podpisnica Samoupravnega sporazuma o 
združitvi v Univerzo v Mariboru kot soustanoviteljica Univerze v Mariboru. 
V njenem statutu so bile opredeljene naloge knjižnice kot osrednje knjižnice 
mariborskih visokošolskih zavodov, kot splošne znanstvene knjižnice in 
kot arhivske knjižnice. Leta 1977 je bil podpisan Samoupravni sporazum o 
ustanovitvi knjižničnodokumentacijskegainformacijskega sistema Univer-
ze v Mariboru in leta 1990 je bil dograjen koncept delovanja knjižničnega 
informacijskega sistema Univerze v Mariboru. Z odlokom o preoblikovanju 
Univerze v Mariboru (Odlok, 1996) je Univerzitetna knjižnica Maribor 
postala 1. oktobra 1996 11. članica univerze (Stavbar, 2003)1. 

 1 V Statutu Univerze v Mariboru (2009, čl. 15) je zapisano: »Univerzitetna knjižnica 
Maribor kot osrednja univerzitetna knjižnica daje s svojo dejavnostjo informacijsko 
podporo izobraževalnemu, znanstvenoraziskovalnemu in umetniškemu delu na univerzi, 
koordinira knjižničnoinformacijsko dejavnost, koordinira nabavo in ponudbo knjižnič-
noinformacijskega gradiva ter medknjižnično izposojo na univerzi, koordinira izdelavo 
bibliografije univerze, izobražuje uporabnike o knjižničnem gradivu ter posreduje 
informacije za raziskovalno in strokovno delo tudi drugim uporabnikom. Kot arhivska 
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Statut Univerze v Mariboru (2009) uvršča knjižnice v svojem 31. členu 
med organizacijske oblike visokošolskega dela. V 47. členu definira naloge 
knjižnic pri članicah2. Ta člen v zadnjem odstavku tudi definira knjižnično 
mrežo Univerze v Mariboru s stavkom: »Knjižnice se povezujejo v knjiž
ničnoinformacijski sistem univerze.«

Na 6. seji Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 5. februarja 2009, je 
bibliotekarska stroka opozorila na osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta 
UM, ki je bil tedaj v javni obravnavi in je predlagal ukinitev Komisije za 
knjižničnoinformacijski sistem univerze kot stalne komisije Senata UM 
(Komisija za KISUM)3, kot nadomestilo pa je uvajal Komisijo za knjižnič-
ni sistem kot stalno komisijo ravnatelja Univerzitetne knjižnice Maribor. 
Predlog univerze je vodstvo Univerzitetne knjižnice Maribor dojelo kot 
nasprotje prizadevanjem za dvig kakovosti knjižnične informacijske dejav-
nosti univerze in kot korak nazaj v razvoju in pomenu knjižnične dejavnosti 
na univerzi. Žal na seji te Komisije ni bilo podrobnejše razprave in je bil 
sprejet sklep, da se naj stališče glede ukinitve Komisije za knjižnično
informacijski sistem Senata posreduje vodstvu Univerze v Mariboru in 
Statutarni komisiji Univerze v Mariboru, kar pa je imela namen UKM tako 
ali tako storiti. Le dve članici sta nasprotovali ukinitvi te komisije, UKM 
in Ekonomsko-poslovna fakulteta, vendar v argumentaciji bibliotekarska 
stroka ni bila uspešna. Tako ima danes bibliotekarska stroka na Univerzi 
v Mariboru za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj 
stalno komisijo ravnatelja UKM, poimenovano Komisija za knjižnični si
stem (Statut, 2009, čl. 344a). Komisijo sestavljajo ravnatelj UKM, ki ji tudi 

knjižnica hrani obvezne izvode knjižničnega gradiva z območja Republike Slovenije, 
kot domoznanska knjižnica zbira, dokumentira in posreduje domoznansko gradivo za 
mesto Maribor in njegovo širšo okolico in opravlja naloge matične knjižnice za specialne 
knjižnice v Mariboru.«

 2 V Statutu Univerze v Mariboru (2009, čl. 47) je zapisano: »Knjižnice pri članicah uni-
verze zbirajo, urejajo in posredujejo znanstveno, študijsko in strokovno literaturo ter 
dajejo visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem, visokošolskim sodelavcem in 
študentom potrebne informacije in znanja za študij in znanstveno delo, jih izobražujejo 
glede uporabe knjižničnega gradiva ter iskanja informacij in izdelujejo bibliografije 
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev.«

 3 Statut Univerze v Mariboru (2008, čl. 258): Za obravnavanje in preučevanje vprašanj ter 
za dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata univerze ima Senat 
naslednje stalne komisije: (1) Habilitacijsko komisijo, (2) Komisijo za dodiplomski študij, 
(3) Komisijo za podiplomski študij, (4) Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve, (5) 
Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, (6) Komisijo za knjižnično-
informacijski sistem univerze, (7) Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze.
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predseduje, predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, in ena petina 
članov študentov, ki jih imenuje študentski svet univerze.

2.2 pOVEZANOST OSREDNJE UNIVERZITETNE  
KNJIŽNICE IN FAKULTETNIH KNJIŽNIC

Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) sestavljajo 
Univerzitetna knjižnica Maribor in 11 knjižnic fakultet: 

1. Knjižnica Ekonomskoposlovne fakultete, 

2. Knjižnica Fakultete za energetiko (sedež v Krškem),

3. Knjižnica Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, 

4. Knjižnica Fakultete za logistiko (sedež v Celju), 

5. Knjižnica Fakultete za organizacijske vede (sedež v Kranju), 

6. Knjižnica Fakultete za varnostne vede (sedež v Ljubljani),

7. Knjižnica Fakultete za zdravstvene vede,

8. Knjižnica tehniških fakultet (knjižnica Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za 
kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za strojništvo), 

9. Knjižnica Pravne fakultete, 

10. Knjižnica Medicinske fakultete in 

11. Miklošičeva knjižnica (knjižnica Pedagoške fakultete, Filozofske fakul-
teto in Fakultete za naravoslovje in matematiko).

Najmlajši knjižnici sta knjižnici Fakultete za energetiko in Fakultete za 
logistiko. Med članice Univerze v Mariboru sodi tudi Fakulteta za turizem 
s sedežem v Brežicah, ki pa še ni pričela izvajati pedagoškega procesa.

Knjižnice delujejo kot enoten sistem, medtem ko so knjižnice članic orga-
nizacijske enote fakultet, v sestavi tajništva članice (Splošni akt, 2005, člen 
31). KISUM opravlja naslednje vloge: organizacijsko se osrednja knjižnica 
povezuje s fakultetnimi preko strokovnih referentov, informacijsko (dostop 
do informacij in gradiva), pedagoško (enotno načrtovanje in izvajanje izo-
braževanja uporabnikov), bibliografsko (enotno vodenje in urejanje biblio-
grafije univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev) in arhivsko (enotna skrb 
za varnost in zaščito gradiva).



62

KNJIŽNIČARJI IN KNJIŽNICE: DODANA VREDNOST OKOLJU, STROKOVNO pOSVETOVANJE ZBDS 2009

Osrednja knjižnica ima posebno stavbo v bližini rektorata in je locirana 
v mestnem središču. Druge knjižnice so v prostorih posameznih fakultet. 
S povezovanjem osrednje Univerzitetne knjižnice Maribor s fakultetnimi 
knjižnicami pri izboru in nabavi gradiva, pri informacijski dejavnosti, 
izdelavi bibliografije profesorjev in raziskovalcev, enotnem računalniškem 
sistemu, s skupno bazo podatkov o uporabnikih, z enotno izkaznico, ki 
velja v vseh knjižnicah sistema, enotnih standardih in podobnih programih 
izobraževanja uporabnikov se knjižnični informacijski sistem Univerze v 
Mariboru približuje sodobnemu modelu, v katerem so vse knjižnice na 
univerzi funkcijsko povezane.

Tako imajo uporabniki knjižničnih storitev možnost izposoje gradiva na 
12ih izposojevališčih, kar jim zagotavlja enotna članska izkaznica. Izbirajo 
lahko med 1.323.970 enotami knjižničnega gradiva (878.123 – osrednja uni-
verzitetna knjižnica, 445.847 – knjižnice fakultet). V letu 2008 so knjižnice 
Univerze v Mariboru obogatile svoje zbirke za 56.385 enot knjižničnega 
gradiva (39.047 – Univerzitetna knjižnica Maribor, 17.338 – knjižnice fa-
kultet). Študentom in zaposlenim na Univerzi v Mariboru knjižnice nudijo 
34354 naslovov serijskih publikacij v elektronski obliki, tudi z dostopom 
na daljavo (Statistični, 2008). Omogočanje dostopa do znanstvene literature 
tudi od doma (zunaj univerzitetnega IP območja) »odpira vrata knjižnice« 
študentom in visokošolskim učiteljem in raziskovalcem 24 ur 7 dni v tednu.

3 KAKOVOST KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI NA UNIVERZI V MARIBORU

Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je biti evropsko primerljiva, sodobna 
osrednja univerzitetna knjižnica, ki deluje po načelih bibliotekarske vede 
ter svoj razvoj usklajuje z razvojem pedagoških, znanstvenoraziskovalnih, 
umetniških in strokovnih področij Univerze v Mariboru. UKM ima jasno 
poslanstvo in jasne kratkoročne in dolgoročne cilje. Zastavila si je temeljno 
usmeritev – tesno povezanost s poslanstvom in cilji univerze, njen cilj pa je 
vključenost v vse procese planiranja, zlasti strateškega planiranja univerze, 
kajti knjižnice so (bi morale biti) pomemben del procesov izobraževanja in 
raziskovanja na univerzi (Čuš, 2006). Tradicija Univerzitetne knjižnice Ma-
ribor, njen bogat in dragocen fond ter njena raznolika dejavnost so razkošje, 
ki ga premorejo le redke univerze. 21. stoletje zahteva nenehno preverjanje 
zastavljenih temeljnih vrednot, ciljev in poslanstva, ob tem pa ne gre pozabiti 

 4 Podatek se nanaša na podatek, ki ga je za statistiko visokošolskega knjižničarstva Centru 
za razvoj knjižnic NUK poročala Univerzitetna knjižnica Maribor za leto 2008.
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na dediščino za prihodnje generacije. V današnjem svetu izbir in tveganj je 
posameznik prisiljen nenehno oblikovati sebe, svojo identiteto (Barle, Trunk 
Širca in Lesjak, 2008), kar lahko velja tudi za institucije, predvsem tiste, ki 
sooblikujejo družbeni, kulturni razvoj naroda. In tukaj imajo pomembno 
vlogo prav univerze in njihove knjižnice. 

3.1 STRATEgIJA ZAgOTAVLJANJA KAKOVOSTI  
UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR

V strategiji zagotavljanja kakovosti Univerzitetne knjižnice Maribor si je 
knjižnica zastavila temeljno usmeritev – izhajajoč iz tradicije predhodnikov 
in v skladu s sodobnim razvojem knjižničarstva in organizacije letega. Na 
12. seji Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, ki je potekala 7. de-
cembra 2006, je komisija sprejela strategije kakovosti posameznih članic in 
le-te posredovala v obravnavanje Senatu Univerze v Mariboru. S sprejetjem 
teh ciljev je Univerzitetna knjižnica Maribor k njim zavezala tudi univerzo 
samo (Strategija, 2006; Stavbar, 2009):

3.1.1 pOSLANSTVO

Univerza v Mariboru je preko njene članice Univerzitetne knjižnice Maribor 
skrbnica za razvoj izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in 
strokovne dejavnosti visokošolskih zavodov univerze, varuhinja kulturne 
dediščine slovenskega naroda in države Republike Slovenije in skrbnica do-
moznanske dokumentacije mesta Maribor in širše okolice s stoletno tradicijo.

3.1.2 OSREDNJOST

Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna knjižnica ima 
nosilno in koordinacijsko vlogo v knjižnično informacijskem sistemu Uni-
verze v Mariboru. Intenzivno sodelovanje z visokošolskimi knjižnicami UM 
se odraža v dvigu ravni kakovosti knjižničnih storitev Univerze v Mariboru. 
15. člen Statuta Univerze v Mariboru (2009) ter Zakon o knjižničarstvu 
(2001, čl. 2 in 29) zavezuje UKM k naslednjim nalogam:
– koordiniranju knjižnične dejavnosti na univerzi,
– koordiniranju nabave in ponudbe knjižničnega gradiva v okviru univerze,
– organiziranju in usklajevanju delovanja sistema medknjižnične izposoje,
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– koordiniranju deponiranja in izločanja knjižničnega gradiva na univerzi,
– koordiniranju izdelave bibliografije visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev svoje univerze,
– pridobivanju in obdelovanju obveznih izvodov gradiv, ki nastajajo in se 

objavljajo v okviru univerze, vključno z diplomskimi, magistrskimi in 
doktorskimi nalogami,

– usklajevanju priprave in izvedbe programov izobraževanja uporabnikov 
na univerzah,

– nudenju strokovne pomoči delavcem v knjižnični dejavnosti v okviru 
univerze in 

– opravljanju domoznanske dejavnosti za mesto in širšo regijo.

Razvojno naravnane naloge pri ustvarjanju sodobne knjižnične dejavnosti 
na univerzi so se do sedaj na univerzi uresničevale znotraj Komisije za 
knjižničnoinformacijski sistem univerze pri Senatu Univerze v Mariboru, 
odslej pa znotraj Komisije za knjižnični sistem pri ravnatelju UKM, kjer so 
bibliotekarski strokovnjaki osrednje univerzitetne knjižnice kot nosilci nalog 
in v sodelovanju z visokošolskimi učitelji in drugimi sodelavci ter kolegi iz 
fakultetnih knjižnic ustvarili v zadnjem obdobju velik napredek. Soustva-
rili so Akt o ustanovitvi univerzitetne založbe UM, Pravilnik o založniški 
dejavnosti UM, v skrbi po trajni ohranitvi znanstvene produkcije Univerze 
v Mariboru so pripravili osnutek Pravilnika o obveznem izvodu publikacij 
UM, ki je še v fazi sprejemanja, tvorno so sodelovali tudi v delovni skupini 
vzpostavitve Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, v okviru katere so 
bila pripravljena navodila in programska podpora za oddajanje zaključnih 
del Univerze v Mariboru tako, da jih odda kandidat sam, prav tako pa je 
bil pripravljen predlog sprememb Pravilnika o diplomiranju na Univerzi v 
Mariboru, ki je v prenovljeni verziji začel veljati v letu 2008, sodelovali so 
pri vsebinski zasnovi in oblikovanju portala (skupne vstopne točke) Digitalne 
knjižnice Univerze v Mariboru. Do jeseni 2009 ima UKM zastavljen cilj do-
končanja elaborata vizije razvoja digitalne knjižnice univerze na vsebinskem 
področju ter identifikacije uporabniških funkcionalnosti univerzitetnega 
repozitorija. Bibliotekarji UKM-a sodelujejo kot predavatelji na seminarju 
za mentorje v učnem okolju na daljavo Moodle Univerze v Mariboru

Na področju koordinacije izdelave bibliografije visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev Univerze v Mariboru je UKM uvedla sistematično spremljanje 
novosti na tem področju in svetovanje visokošolskim knjižnicam članic 
univerze. Slovenija je edina država, ki ima nacionalni informacijski sistem o 
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raziskovalni dejavnosti (SICRIS) neposredno povezan z nacionalnim knjiž
ničnim informacijskim sistemom (COBISS.SI). Podlaga kvantitativnemu 
vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalcev v Sloveniji je bibliogra-
fija, ki jo sistematično izdelujejo knjižničarjibibliografi visokošolskih knji-
žnic. Področje bibliografij je za namen evidence znanstvenoraziskovalne, 
strokovne in umetniške dejavnosti občutljivo področje z vidika bibliografske 
obdelave in ustrezne klasifikacije bibliografskih enot. Knjižničarjibiblio-
grafi so soočeni z vrednotenjem bibliografskih enot bodisi na univerzah ali 
v sklopu pridobivanja javnega raziskovalnega denarja. V takšnih okoliščinah 
je pravilnost bibliografske obdelave in posledično ustreznost klasifikacije 
po predpisani tipologiji dokumentov/del ključnega pomena. Zahtevnost 
bibliografske obdelave je večja in posledično je zato tudi odgovornost knjiž
ničarjevbibliografov vedno višja (Legat, 2008). Žal Univerza v Mariboru 
v projekt Ehabilitacije ni vključila bibliotekarskih strokovnjakov in ni 
prepoznala njihovega potenciala na tem področju.

3.1.3 NACIONALNOST

Univerzitetna knjižnica Maribor je skrbnica in varuhinja obveznega izvoda 
Republike Slovenije in po Zakonu o obveznem izvodu publikacij druga de-
pozitarna knjižnica (Zakon, 2006, člen 13). Kot varuhinja kulturne dediščine 
Republike Slovenije mora posvečati posebno pozornost varovanju, zaščiti 
in skladiščenju arhivskega in drugega obveznega izvoda. Na podlagi novih 
zakonskih določil (Pravilnik, 2007) so v UKM uvedli ustrezne materiale za 
hranjenje arhivskega gradiva, uredili skladišče za tovrstno gradivo (biokli-
matske razmere) ter pričeli z aktivnostmi, povezanimi z zavedanjem potreb 
po ureditvi dodatnih prostorov za arhivsko gradivo in izločeno gradivo 
visokošolskih knjižnic v naslednjih letih (uveljavitev naloge po koordinaciji 
deponiranja in izločanja gradiva na univerzi).

3.1.4 REgIONALNOST

Domoznanska dejavnost ima v Univerzitetni knjižnici Maribor stoletno tra-
dicijo. Neprecenljiva domoznanska dokumentacija in domoznansko gradivo, 
njeni domoznanski katalogi ter gradiva v zbirki rokopisov, raritet, drobnih 
tiskov, kartografske, glasbene in filmske zbirke, ki se dnevno dopolnjuje, 
so bogat vir podatkov znanstvenikom, raziskovalcem, študentom in drugim 
uporabnikom. Domoznanska usmeritev knjižnice v mesto Maribor in širšo 
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regijo ter njena razstavna dejavnost je dodana vrednost k vlogi univerzitetne 
knjižnice in pomenu Univerze v Mariboru v regijskem družbenem okolju.

3.1.5 CILJNA USMERJENOST

»Knjižnica mora biti sposobna postavljati in preverjati kratkoročne in dol-
goročne strateške cilje, katerih doseganje je merljivo, ter znati opredeliti in 
uporabljati mere, ki bodo pokazale, kako uspešna je pri izpopolnjevanju 
svojega poslanstva in ciljev.« (Strategija, 2006)

Pravilnost postavljenih kratkoročnih in dolgoročnih strateških ciljev knjiž
nice v UKM preverjajo tudi z anketami o zadovoljstvu uporabnikov s 
storitvami Univerzitetne knjižnice Maribor. Zadnja tovrstnih anket je bila 
opravljena v letu 2008 po odprtju UKMa po obnovi knjižnice (Zadovolj-
stvo, 2008).

V letu 2008 je bila Univerzitetna knjižnica Maribor zaprta od 21. 7. 2008 do 
1. 12. 2008. V času obnove knjižnice je vodstvo knjižnice prisluhnilo upo-
rabnikom in izvedlo sanacijo bioklimatskih razmer v knjižnici. Obnova je 
obsegala ureditev centralne klimatske naprave ter zamenjavo talnih oblog, 
stropov in razsvetljave. Po končani obnovi so z anketo povprašali uporab-
nike o zadovoljstvu s storitvami ter prenovo UKM. Vzorec anketirancev je 
bil naključen. 64 % anketirancev je bilo študentov, 9 % srednješolcev ter 
24 % drugih uporabnikov. 59 % vprašanih je bilo starih med 21 do 30 let, 
22 % manj in 17 % več. 53 % je bilo moških in 43 % žensk, 4 % vprašanih 
se ni želelo opredeliti. Anketo so izvedli od 18. 12. do 31. 12. 2008 in v tem 
obdobju so uporabniki izpolnili 194 anket. Nekateri rezultati ankete so tudi 
grafično predstavljeni.

Grafikon 1: Prikaz rezultatov ankete na vprašanje Koliko let že obiskujete UKM
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Grafikon 2: Prikaz rezultatov ankete na vprašanje o pogostosti obiska UKM

Grafikon 3: Prikaz rezultatov ankete na vprašanje 
o podaljšanju delovnega časa do 21. ure

Le 4 % vprašanih obišče UKM tudi zvečer v času podaljšanega odpiralnega 
časa od 19. do 21. ure, vendar glede na to, da so zelo zadovoljni (53 %), da 
je bil podaljšan odpiralni čas uveden, ocenjujemo, da cenijo to možnost, 
da lahko knjižnico obiščejo tudi do 21. ure. Najštevilčnejše je knjižnica 
obiskana med 15. in 19. uro in sicer jo takrat obišče 55 % vprašanih. 

Grafikon 4: Prikaz rezultatov ankete na vprašanje 
V katerem času dneva največkrat obiščete UKM?
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Grafikon 5: Razlogi za obisk Univerzitetne knjižnice Maribor

Zvečer uporabniki najraje obiščejo knjižnico zaradi uporabe čitalnice za 
delo in študij, sledi razlog – prelistavanje revij in časopisov. Popoldne, ko je 
knjižnica najbolj obiskana, si uporabniki najraje izposojajo študijsko gradivo 
in uporabijo knjižnico kot prostor za študij. 

Grafikon 6: Zadovoljstvo s prenovljeno podobo UKM

79 % vprašanih je zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih s prenovo UKMa 
oziroma vzpostavitvijo boljših bioklimatskih razmer (Grafikon 6). 8 % 
je nezadovoljnih oziroma pogojno zadovoljnih. Večinoma so uporabniki 
s prostori in opremo Univerzitetne knjižnice Maribor zadovoljni oz. zelo 
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zadovoljni. Po njihovem mnenju bi morali posvetiti več pozornosti ureditvi 
prostorov za skupinsko delo in številu računalniških delovnih postaj. 96 % 
anketirancev je na splošno zadovoljnih s kakovostjo storitev knjižnice.

3.1.6 ORgANIZIRANOST

»Knjižnica mora imeti učinkovit sistem vodenja, ki bo zagotavljal kar najbolj 
uspešno in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Organizacija, struktura 
in postopki vodenja morajo biti jasno definirani in razumljivi.« (Strategija, 
2006) Ob spremljanju razvoja knjižničarske stroke in mednarodnih pri-
poročil za delovanje je v letu 2009 UKM uvedla projekt popisa delovnih 
postopkov s ciljem optimizacije in racionalizacije leteh. Zaključena je bila 
prva faza projekta, nadaljevanje in implementacija le-tega v praksi pa je 
naloga za v bodoče. 

3.1.7 KAKOVOST

»Zagotavljanje kakovosti storitev mora biti del poslanstva in ciljev Univer-
zitetne knjižnice Maribor. V svoje poslanstvo in cilje bo knjižnica vključila 
nenehno skrb za kakovost storitev in s tem povezano vrednotenje uspešnosti 
in učinkovitosti delovanja knjižnice kot osrednje univerzitetne knjižnice. 
Knjižnica bo svoje delovanje vrednotila glede na svoje poslanstvo in cilje, 
poslanstvo in cilje univerze in glede na potrebe uporabnikov.« (Strategija, 
2006)

3.1.8 USpEŠNOST

»V evalvacijske postopke mora Univerzitetna knjižnica Maribor ustrezno 
vključiti uporabnike, s pomočjo katerih bo ugotavljala, kako dobro izpolnjuje 
poslanstvo in v kakšni meri uresničuje zastavljene cilje. Evalvacija mora 
biti kontinuiran proces in mora temeljiti na merljivih rezultatih dela, tako 
kvantitativnih kot kvalitativnih. Svojo uspešnost bo presojala na podlagi 
vrednotenja kakovosti knjižničnih storitev, pedagoške funkcije knjižnice, 
vloženih virov, dostopnosti informacijskih virov, knjižničnega osebja, pro-
storov in opreme, načinov komuniciranja in sodelovanja knjižnice z okoljem, 
vodstva in vodenja knjižnice in knjižničnega proračuna.« (Strategija, 2006)
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Poleg analiz specifičnih segmentov knjižnične dejavnosti je UKM z 
vzpostavit vijo enotnih samoevalvacijskih kazalcev uspešnosti knjižnične 
dejavnosti vzpostavila sistematično evalvacijo dejavnosti knjižnice in obli-
kovanje kriterijev kakovosti, po katerih se evalvacija letno izvaja v skladu z 
veljavnimi standardi in priporočili stroke in univerze. Ta metodologija tako 
omogoča spremljanje gibanj in trendov v različnih segmentih dejavnosti. 
Na podlagi kazalcev uspešnosti knjižnične dejavnosti za študijsko leto 
2007/2008 so v UKM izdelali akcijski načrt izboljšav na področju storitev 
in organizacije knjižnične dejavnosti na univerzi. Izvedli so anketo o za-
dovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM. Metodologijo samoevalvacije v 
UKM vsako leto dopolnjujejo in nadgrajujejo. Eden izmed pomembnejših 
ciljev v letu 2009 je priprava priporočil oziroma smernic za vzpostavitev 
knjižnice, upravljanje knjižnične dejavnosti in zbirk za posamezne segmente 
knjižnične dejavnosti na osnovi sodobnih standardov, ki jih želijo ponuditi 
na novo ustanovljenim članicam Univerze v Mariboru pri vzpostavitvi 
lastne knjižnice.

3.1.9 AKTUALNOST/TEMELJNOST

»Razvoj knjižničnih zbirk je nenehen in trajen proces, ki vključuje določanje 
ciljev razvoja zbirk za različna področja, vrednotenje zbirk, načrtovanje in 
implementacijo. Univerzitetna knjižnica mora zagotavljati knjižnične zbir-
ke, ki zagotavljajo izpopolnitev raziskovalnih, izobraževalnih, umetniških 
in strokovnih potreb akademskega osebja in študentov.« (Strategija, 2006)

UKM kot osrednja univerzitetna knjižnica se pomembno posveča strokovni 
knjižničarski podpori novim članicam Univerze v Mariboru. Ob ustanovitvi 
Medicinske fakultete UM je UKM zanjo ustrezno nabavila temeljno učno 
literaturo ter nabavila anatomsko zbirko. Sodelovanje z Medicinsko fakulteto 
danes poteka v smislu podpore pri izvajanju dejavnosti knjižnice Medicin-
ske fakultete UM na področju bibliografske obdelave njihovega fonda ter 
izdelave bibliografije visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 
Medicinske fakultete.

V letošnjem letu so si v UKM zastavili kot cilj analizo razpoložljivosti in 
dostopnosti visokošolskih učbenikov s poudarkom na identifikaciji elek-
tronskih visokošolskih učbenikov Univerze v Mariboru s ciljem oblikovati 
spletno učno zbirko Univerze v Mariboru v povezavi z univerzitetnim 
eučnim okoljem in Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru.
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3.1.10 DOVZETNOST

»Knjižnica je dinamičen organizem, ker se spreminjajo cilji in potrebe 
univerze in okolja.« (Strategija, 2006)

Osrednja univerzitetna knjižnica je prisluhnila želji študentov po podaljšanju 
odpiralnega časa knjižnice. Spomladi 2008 je poskusno uvedla podaljšan 
odpiralni čas med tednom do 21. ure, medtem ko so stroške podaljšanja 
pokrile članice univerze. Podaljšanje odpiralnega časa je izboljšalo kakovost 
ponudbe storitev za uporabnike in prispevalo k vidnejšemu položaju Uni-
verzitetne knjižnice Maribor kot osrednje univerzitetne knjižnice Univerze 
v Mariboru. V letu 2009 bo z uveljavitvijo organizacijskega navodila glede 
delovnega časa v UKM, odpiralni čas do 21. ure postal stalnica v okviru 
rednega delovnega časa. Poleti 2007 se je UKM odzvala tudi pobudi štu-
dentov in prvič skrajšala poletni odpiralni čas. S to prakso je knjižnica 
nadaljevala tudi letos, saj je bila odprta do 14. ure in ob sredah do 17. ure 
le 6 tednov. Od 17. avgusta 2009 dalje, ko so se študenti že pripravljali na 
jesenske izpitne roke, je bila UKM ponovno odprta do 21. ure. Potrebam 
okolja in univerze so v UKM prisluhnili tudi z uvedbo dnevne časopisne 
čitalnice v avli knjižnice, odprte junija 2009 in poimenovane Turnerjeva 
čitalnica, kjer so na razpolago slovenski in tuji časniki ter tedniki in časopisi 
za popularizacijo znanosti.

3.1.11 KNJIŽNICA KOT UČNI CENTER

»Vloga knjižnice kot učnega centra je osrednjega pomena za realizacijo 
učnih ciljev izobraževalne ustanove. Kakovost zbirk, njihova relevantnost 
za obstoječe izobraževalne programe ter pogostost njihove uporabe so 
temeljne značilnosti takšnega centra. Učno osebje mora v okviru izobraže-
valnega procesa nenehno poudarjati pomen uporabe informacijskih virov, 
ki je dejavnik strokovne ter osebne rasti in razvoja vsakega posameznika.« 
(Strategija, 2006)

V letu 2009 je UKM izdelala novo vsebinsko shemo na področju izobra-
ževanja uporabnikov. Po definiciji ameriškega bibliotekarskega združenja5 
je informacijsko pismen posameznik tisti, ki je sposoben prepoznati, kdaj 
informacijo potrebuje, zna to informacijo poiskati, ovrednotiti in učinkovito 

 5 American Library Association (ALA)
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uporabiti (Stopar et al., 2006). V sodobni družbi se vedno znova poudarja 
pomen izobrazbe, razgledanosti in fleksibilnosti ljudi. Brez vseživljenjske-
ga izobraževanja človek v družbi ne bo več konkurenčen in kot temeljni 
subjekt družbe in njenega razvoja ne bo sposoben slediti sodobnim toko-
vom razvoja gospodarstva. Informacijsko pismen otrok, nato konkurenčen 
aktivni prebivalec in navsezadnje dobro preskrbljen in vitalen starostnik so 
danes izziv družbe. Odgovor je informacijska pismenost in vseživljenjsko 
izobraževanje, kjer ima knjižničarstvo eno najpomembnejših vlog. Na tem 
področju je visokošolsko knjižničarstvo še pred velikimi izzivi. Cilj integra-
cije informacijske pismenosti kot sestavnega dela visokošolskega študija je 
še daleč od uresničitve, kot je to cilj nacionalnega projekta finskih univerz 
(Stopar, 2006, str. 16).

3.1.12 pRIpADNOST/MOTIVIRANOST ZApOSLENIH

»Samo motiviran delavec je ključ do kakovosti. Pospeševanje timskega de-
la, vzpodbujanje postavljanja in doseganja osebnih ciljev in skupnih ciljev 
Univerzitetne knjižnice Maribor, vzpodbujanje strokovne in osebne rasti 
zaposlenih ter dobri medsebojni odnosi vodijo do celovitega in zaključenega 
kroga zagotavljanja kakovosti.« (Strategija, 2006)

Samo visokokvalificiran in motiviran kader lahko daje odgovore izzivom 
univerze in drugih javnosti. Vzpodbujanje in tudi financiranje formalnega 
izobraževanja zaposlenih ter strokovnega izobraževanja, ki ga narekuje 
kakovostno poklicno udejstvovanje v knjižničarstvu, je cilj osrednje uni-
verzitetne knjižnice, ki si ga je zastavila tudi v strategiji zagotavljanja 
kakovosti storitev.

Vendar je eden izmed temeljnih parametrov motiviranega delavca tudi 
ustrezno plačilo za njegovo delo. Ob uvedbi novega plačnega sistema v letu 
2008 so v UKM opozarjali na neustreznost prevedbe in umestitve strokovnih 
knjižničarskih delovnih mest na Univerzi v Mariboru (Neustrezna umestitev, 
2009). Knjižnični delavci so bili uvrščeni v nižje plačne razrede glede na 
plačne razrede knjižničarskih delovnih mest v drugih delih javnega sektorja, 
posledica tega pa je bila tudi izguba strokovno poimenovanih delovnih mest 
v knjižnicah. Razvrednotenje knjižničarskih delovnih mest v knjižnicah 
univerze se kaže tudi v neupoštevanju novega Pravilnika o imenovanju v 
strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (2009). Univerza v Mariboru prav 
tako še ni izdala novega splošnega akta za napredovanje v skladu z novo 
plačno zakonodajo (Zakon o sistemu plač, 2007, člen 17).
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3.2 SAMOEVALVACIJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI  
UNIVERZE V MARIBORU

Na COBISS konferenci je bila 30. novembra 2006 sprejeta Mariborska 
deklaracija o vlogi knjižnic pri evalvacijah in akreditacijah univerz. Med 
drugim je bilo zapisano: »Knjižničarji in knjižnični informatiki apeliramo 
na vodstva univerz in na vlade v regiji, da v svojih razvojnih strategijah in 
politikah upoštevajo preverjeno dejstvo, da brez dobrih knjižničnih infor-
macijskih sistemov ni kakovostnega visokega šolstva. Pričakujemo, da bodo 
v nacionalnih sistemih vrednotenja kakovosti visokega šolstva knjižnice 
obravnavane kot bistven element, brez katerega visoko šolstvo regije ne 
more biti konkurenčno v skupnem evropskem visokošolskem prostoru.«

V 6. členu Pravilnika o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in 
njenih članic ter o sestavi in številu članov Komisije za ocenjevanje kako-
vosti univerze iz leta 2006, kjer so opredeljena merila za samoevalvacijo 
univerze in njenih članic, se UKM in fakultetne knjižnice lahko prepoznajo 
v naslednjih merilih: namen, politika, cilji, strategija, organiziranost in 
vodenje univerze ali članice univerze, urejenost dokumentacije ter skrb za 
kakovost; izobraževanje; upravni, strokovni in strokovnotehnični delavci, 
študenti (uporabniki); prostori, oprema za izobraževalno, znanstvenorazi-
skovalno in strokovno dejavnost, financiranje in sodelovanje z družbenim 
okoljem na regionalni, državni in mednarodni ravni. Samoevalvacijski 
proces se zaključi z oblikovanjem ocene o prednostih in pomanjkljivostih 
posameznih vidikov ter s predlogi za izboljšanje kakovosti. Žal pravilnik 
opredeljuje kot namen in cilj samoevalvacije le zagotavljanje kakovosti 
izobraževalnega in raziskovalnega oziroma strokovnega dela na članicah 
(programska samoevalvacija). Programski evalvaciji smiselno sledi insti-
tucionalna samoevalvacija, ki vključuje tudi pregled dela skupnih služb in 
vodstva. Knjižničarstvo kot temeljna podpora izobraževalni in raziskovalni 
dejavnosti na univerzi ni nikjer navedeno. Na podlagi samoevalvacijskih 
poročil članic fakultet za študijsko leto 2007/2008 so članice izdelale akcij-
ske načrte korektivnih ukrepov za izboljšanje kakovosti dejavnosti članice. 
Le tri fakultete so v svojih akcijskih načrtih predvidele ukrepe, ki so se 
nanašali tudi na knjižničarstvo. Medicinska fakulteta si je zadala povečati 
število računalnikov za uporabnike v knjižnici ter še naprej povečevati 
knjižnični fond z novimi naslovi in z obveznim študijskim gradivom. Fa-
kulteta za kmetijstvo in biosistemske vede je v samoevalvaciji ugotovilo, 
da so računalniki v knjižnici neustrezni vzdrževani ter da jih je premalo. 
Načrtovali so nakup še dveh računalnikov ter prerazporeditev sodelavca na 
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delovno mesto, ki bo zajemalo tudi vzdrževanje računalnikov v knjižnici. 
Čeprav so ugotovili, da je bilo v preteklem študijskem letu nabavljenih le 
0,4 enote knjižničnega gradiva na študenta in izrazili potrebo po povečanju 
nakupa obveznega študijskega gradiva, žal zato nimajo ustreznih finančnih 
sredstev. Ekonomskoposlovna fakulteta je načrtovala prostorsko razširitev 
in obnovitev knjižnice ter povečanje števila knjižnih polic in čitalniških 
mest iz 35 na 60 mest, kar se je pričelo uresničevati že v letu 2008 in je 
zaključeno v 2009.

3.2.1 SAMOEVALVACIJSKO pOROČILO VISOKOŠOLSKEgA KNJIŽNIČARSTVA 
NA UNIVERZI V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008  

V pRIMERJAVI S ŠTUDIJSKIM LETOM 2006/2007

3.2.1.1 UpORABNIKI, STORITVE

Preglednica 1: Število aktivnih uporabnikov – študentov visokošolskega zavoda/univerze6 
glede na število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo6; Število aktivnih 
uporabnikov – študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi7 glede na skupno 
število aktivnih uporabnikov89

ČLANICA

Število aktivnih uporabnikov – 
študentov visokošolskega  

zavoda/univerze glede na število 
študentov vpisanih na visokošolski 

zavod/univerzo

Število aktivnih uporabnikov 
– študentov in zaposlenih na 

visokošolskem zavodu/univerzi 
glede na skupno število aktivnih 

uporabnikov

DELEŽ (%) 
2006/2007

DELEŽ (%) 
2007/2008

DELEŽ (%) 
2006/2007

DELEŽ (%) 
2007/2008

Univerzitetna knjižnica 
Maribor 40 319 54,7 52,59

Knjižnica EPF 68 61 79 80
Knjižnica tehniških fakultet 
(FERI, FG, FKKT in FS) 66,14 54 86 90

Knjižnica FL 10,28 10,36 100 100
Knjižnica FOV 26,87 30 76,33 82

 6 »/univerze« velja za Univerzitetno knjižnico Maribor, medtem ko visokošolska knjižnica 
upošteva število uporabnikov7,8 matičnega visokošolskega zavoda.

 7 aktivni uporabniki – študenti in zaposleni na visokošolskem zavodu/univerzi6 so študentje 
in zaposleni na visokošolskem zavodu/univerzi6, ki so v obravnavanem obdobju opravili 
vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja

 8 skupno število aktivnih uporabnikov so vsi uporabniki, ki so v obravnavanem obdobju 
opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja.

 9 Univerzitetna knjižnica Maribor je bila v študijskem letu 2007/2008 zaradi obnove 72 
dni zaprta.
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Knjižnica FVV 63 67 83 89
Knjižnica FZV 76,6 80,62 88,6 90,1
Knjižnica FK 75,24 77 96,82 99
Knjižnica MF 25 68 98,23 88
Miklošičeva knjižnica 
(FNM, FF in PEF) 82 81,39 77 53,4

PF – Knjižnica 66,46 74,34 95 84

Preglednica 2: Število izposoj glede na število aktivnih uporabnikov – študentov in 
zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi7,6 število študentov vpisanih na visokošolski 
zavod/univerzo skupno število aktivnih uporabnikov8

ČLANICA

Število izposoj / število 
aktivnih uporabnikov – 
študentov in zaposlenih 

na visokošolskem zavodu/
univerzi

Število  
izposoj / število študentov 
vpisanih na visokošolski 

zavod/univerzo

Število  
izposoj / skupno  
število aktivnih 

uporabnikov

2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008

Univer- 
zi tet na  
knjižnica 
Maribor

33,1 29,89 14,36 10,09 18,11 15,69

Knjižnica 
EPF 48,34 51,42 35,76 34,5 38,47 41,47

Knjižnica 
tehniških fa-
kultet (FERI, 
FG, FKKT 
in FS)

11,7 10,6 7,7 7,04 10,1 9,31

Knjižnica FL 1,23 1,28 0,13 0,13 1,23 1,28

Knjižnica 
FOV 14,47 10,94 3,88 3,4 11,04 8,98

Knjižnica 
FVV 9,38 10,68 6,17 8,07 7,8 9,59

Knjižnica 
FZV 8,5 8,9 6,8 7,6 7,5 8,0

Knjižnica FK 21,04 8,1 20,45 6,9 20,37 8,0

Knjižnica 
MF 4,31 10,32 1,41 7,95 4,23 9,10

Miklošičeva 
knjižnica 
(FNM, FF in 
PEF) 

25,74 30,65 22,84 27,26 19,9 16,37

PF –  
Knjižnica 15,1 16,86 10,1 12,5 14,3 14,27
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Preglednica 3: Število vpogledov (povzetek, polno besedilo)10 v elektronske vire glede na 
število aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi7,6 

število študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo6

ČLANICA

Število vpogledov (povzetek, 
polno besedilo) v elektronske 
vire glede na število aktivnih 
uporabnikov – študentov in 

zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi

Število vpogledov 
(povzetek, polno besedilo) 

v elektronske vire glede na 
število študentov vpisanih 

na visokošolski zavod/
univerzo

2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008

Univerzitetna knjižnica Maribor 29,23 26,59 13,7 9,99

Knjižnica EPF (ediplome, GVIN) 150,47 118,08 111,31 79,2

3.2.1.2 KNJIŽNIČNA ZBIRKA – pRIRAST 
(obravnavano koledarsko leto)

Preglednica 4: Število enot knjižničnega gradiva11 glede na število aktivnih uporabnikov 
– študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi7,6 število študentov vpisanih 
na visokošolski zavod/univerzo6 skupno število aktivnih uporabnikov8

ČLANICA

Število enot knjižničnega 
gradiva glede na število 
aktivnih uporabnikov – 
študentov in zaposlenih 

na visokošolskem 
zavodu/univerzi

Število enot 
knjižničnega gradiva 

glede na število 
študentov vpisanih na 
visokošolski zavod/

univerzo

Število enot 
knjižničnega 
gradiva glede 

na skupno 
število aktivnih 

uporabnikov

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Univerzitetna 
knjižnica Maribor 2,14 2,899 1,002 1,089 1,16 1,529

Knjižnica EPF 0,81 0,79 0,6 0,53 0,64 0,63

Knjižnica tehniških 
fakultet (FERI, FG, 
FKKT in FS)

0,58 0,57 0,42 0,38 0,49 0,5

Knjižnica FL 3,03 3,15 0,31 0,33 0,31 0,33

Knjižnica FOV 26,3* 0,90 7,1* 0,28 20* 0,74

Knjižnica FVV 0,86 0,61 0,60 0,51 0,69 0,57

 10 število vpogledov (povzetek, polno besedilo) – poroča Univerzitetna knjižnica Maribor 
za celotno Univerzo v Mariboru

 11 število enot knjižničnega gradiva – upoštevajo se inventarizirane enote knjižničnega 
gradiva; pri serijskih (tiskanih) publikacijah se upošteva kot eno enoto en inventariziran 
letnik publikacije.
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Knjižnica FZV 1,13 1,2 0,91 1,02 1 1,08

Knjižnica FK 1,04 1,12 1,01 0,95 1,01 1,11

Knjižnica MF 5 9,0 1,64 6,9 4,9 7,9

Miklošičeva knjižnica 
(FNM, FF in PEF) 1,06 1,06 0,94 0,94 0,82 0,56

PF – Knjižnica 0,94 0,8 0,62 0,61 0,89 0,7

 * podatek se nanaša na celotno zbirko

Preglednica 5: Število enot knjižničnega gradiva11 pridobljenih z nakupom glede na število 
aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu/univerzi7,6 število 
študentov vpisanih na visokošolski zavod/univerzo6 skupno število aktivnih uporabnikov8

ČLANICA

Število enot knjižničnega 
gradiva pridobljenih z 

nakupom glede na število 
aktivnih uporabnikov – 
študentov in zaposlenih 

na visokošolskem 
zavodu/univerzi

Število enot 
knjižničnega gradiva 

pridobljenih z nakupom 
glede na število 

študentov vpisanih na 
visokošolski zavod/

univerzo

Število enot 
knjižničnega 

gradiva pridobljenih 
z nakupom 

glede na skupno 
število aktivnih 

uporabnikov

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Univerzitetna 
knjižnica Maribor 0,44 0,529 0,21 0,209 0,24 0,279

Knjižnica EPF 0,42 0,28 0,31 0,19 0,33 0,23

Knjižnica tehniških 
fakultet (FERI, FG, 
FKKT in FS)

0,31 0,3 0,23 0,2 0,26 0,26

Knjižnica FL 0,85 1,15 0,09 0,12 0,85 1,15

Knjižnica FOV 26,1* 0,44 7* 0,14 20* 0,36

Knjižnica FVV 0,37 0,22 0,26 0,18 0,3 0,21

Knjižnica FZV 0,46 0,4 0,37 0,34 0,41 0,36

Knjižnica FK 0,46 0,46 0,44 0,39 0,44 0,46

Knjižnica MF 5 7,9 1,64 6,1 4,9 7,0

Miklošičeva 
knjižnica  
(FNM, FF in PEF)

0,59 0,61 0,53 0,54 0,46 0,33

PF – Knjižnica 0,52 0,4 0,35 0,29 0,49 0,33

 * podatek se nanaša na celotno zbirko
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3.2.1.3 RAZVOJ pOTENCIALOV KNJIŽNICE

Preglednica 6: Število aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi7,6 glede na število strokovnih delavcev knjižnice; Število študentov vpisanih 
na visokošolski zavod/univerzo6 glede na število strokovnih delavcev knjižnice; Skupno 
število aktivnih uporabnikov8 glede na število strokovnih delavcev knjižnice

ČLANICA

Število aktivnih 
uporabnikov – 

študentov in zaposlenih 
na visokošolskem 

zavodu/univerzi glede 
na število strokovnih 
delavcev knjižnice

Število študentov 
vpisanih na 

visokošolski zavod/
univerzo glede na 
število strokovnih 
delavcev knjižnice

Skupno število aktivnih 
uporabnikov glede 

na število strokovnih 
delavcev knjižnice

2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008

Univerzitetna 
knjižnica Maribor 185,16 153,119 426,98 455,889 338,48 291,819

Knjižnica EPF 400,7 356,7 541,7 531,8 503,5 442,3

Knjižnica tehniških 
fakultet (FERI, FG, 
FKKT in FS) 463,4 543,4 700,5 818,6 534,4 618,8

Knjižnica FL 102 155 992 1495 102 155

Knjižnica FOV 254,8 343,2 948,2 1105,2 333,8 418,0

Knjižnica FVV 506,5 530,5 770 702,5 609 591

Knjižnica FZV 419 476 524 560 472,5 528,5

Knjižnica FK 396,5 343,5 408 403,5 409 346,5

Knjižnica MF 111 406 338 526 113 460

Miklošičeva knjižnica 
(FNM, FF in PEF) 482,3 380,63 543,5 428 623,9 712,64

PF – Knjižnica 467,7 505 703,7 679,3 615,3 596,6
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3.2.1.4 pROSTORI IN OpREMA

Preglednica 7: Število aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi7,6 glede na število računalniških delovnih mest; Število študentov vpisanih 
na visokošolski zavod/univerzo6 glede na število računalniških delovnih mest; Skupno 
število aktivnih uporabnikov8 glede na število računalniških delovnih mest

ČLANICA

Število aktivnih 
uporabnikov – 

študentov in zaposlenih 
na visokošolskem 

zavodu/univerzi glede 
na število računalniških 

delovnih mest

Število študentov 
vpisanih na 

visokošolski zavod/
univerzo glede na 

število računalniških 
delovnih mest

Skupno število aktivnih 
uporabnikov glede na 
število računalniških 

delovnih mest

2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/208

Univerzitetna 
knjižnica Maribor 308,6 250,6 711,63 746 564,13 477,5

Knjižnica EPF 140 124,8 190 186 176 154,8

Knjižnica tehniških 
fakultet (FERI, FG, 
FKKT in FS)

463,4 475,5 700,5 716,6 534,4 541,5

Knjižnica FL 102 155 992 1495 102 155

Knjižnica FOV 74,94 343,2 278,88 1105,2 98,17 418

Knjižnica FVV 253,25 176,83 385 234,16 304,5 197

Knjižnica FZV 279,3 317,3 349,3 373,3 315 352,3

Knjižnica FK 44,05 687/18 45,3 807/18 45,5 693/18

Knjižnica MF 55,5 40,6 169 52,6 56,5 46,0

Miklošičeva knjižnica 
(FNM, FF in PEF) 341,6 144,38 385 162,34 441,9 270,31

PF – Knjižnica 105,8 108,2 150,9 145,5 131,8 127,8

Na podlagi pripomb uporabnikov, predvsem študentov, da so študijski pogoji 
v poletnih mesecih zaradi zastarelega prezračevalnega sistema v Univerzitet
ni knjižnici Maribor nevzdržni, se je Univerza v Mariboru odločila izpeljati 
investicijo prenove klimatskega sistema osrednje univerzitetne knjižnice. 
Projekt prenove je prerasel okvire vzpostavitve novega klimatskega sistema, 
zamenjane so bile tudi talne obloge in strop ter razsvetljava. Vodstvo knjiž
nice je dokazovalo nujnost vzpostavitve ustreznih bioklimatskih pogojev 
(primerne temperature in vlage) tudi za hranjenje in varovanje raznovrstnih 
knjižničnih gradiv. 
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Univerza v Mariboru je leta 2008 investirala v obnovo Univerzitetne knjiž
nice Maribor 2.800.000 EUR. Univerza v Mariboru je prepoznala tudi nujne 
potrebe zamenjave pohištva (izposojevalni pult, informacijski pult) in preu-
reditev avle knjižnice. Druga faza projekta prenove Univerzitetno knjižnico 
Maribor še čaka. Neobnovljeni sta še 3. nadstropje – velika čitalnica UKM 
in druga arhivska klet.

Ob ustanavljanju novih članic ima Univerza v Mariboru ob snovanju pro-
jektne dokumentacije novih stavb tudi posluh za knjižnice. Kar nekaj članic 
univerze je prenovilo svoje knjižnice, npr. leta 2005 Pravna fakulteta in v 
letošnjem letu Ekonomsko-poslovna fakulteta. Novo zgradbo in s tem tudi 
knjižnico je leta 2008 pridobila Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede. V projektni dokumentaciji nove stavbe Medicinske fakultete, ki naj 
bi se pričela graditi še letos, je predvidena knjižnica v pritličju fakultete 
kot osrednji prostor (Slika 2, 3), pa tudi v načrtu novogradnje Fakultete za 
energetiko UM v Krškem je predvidena knjižnica (Slika 4).

Slika 2: Skica nove Medicinske fakultete ob nabrežju Drave 
(Pridobljeno 25. 7. 2009 s spletnega naslova:  

http://www.trajekt.org/?tid=1&id=921)
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Slika 3: Izsek iz načrta tlorisa pritličja nove Medicinske fakultete 
Univerze v Mariboru – osrednji prostor je namenjen knjižnici  

(Plan B)

Slika 4: Načrt novogradnje Fakultete za energetiko, 
ki vsebuje načrt za knjižnico
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Preglednica 8: Število aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi7,6 glede na število čitalniških sedežev; Število študentov vpisanih na 
visokošolski zavod/univerzo6 glede na število čitalniških sedežev; Skupno število aktivnih 
uporabnikov8 glede na število čitalniških sedežev

ČLANICA

Število aktivnih 
uporabnikov 

– študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi glede 
na število čitalniških 

sedežev

Število študentov 
vpisanih na 

visokošolski zavod/
univerzo glede na 
število čitalniških 

sedežev

Skupno število 
aktivnih uporabnikov 

glede na število 
čitalniških sedežev

2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008

Univerzitetna 
knjižnica 
Maribor

26,01 23,2 59,97 69,2 47,54 44,3

Knjižnica EPF 62 55,5 84 82,7 78 68,8

Knjižnica 
tehniških 
fakultet (FERI, 
FG, FKKT in 
FS)

112,3 115,3 169,8 173,6 129,5 34,3

Knjižnica FL 102 155 992 1495 102 155

Knjižnica FOV 53,08 42,9 197,54 138,15 69,54 52,25

Knjižnica FVV 84,42 66,31 128,33 87,81 101,5 73,87

Knjižnica FZV 55,8 63,5 69,8 74,7 63 70,5

Knjižnica FK 56,64 687/14 58,28 807/14 58,5 693/14

Knjižnica MF 9,25 33,8 28,17 43,8 9,42 38,3

Miklošičeva 
knjižnica 
(FNM, FF in 
PEF)

27,3 29,9 30,8 33,62 35,35 55,99

PF – Knjižnica 20,3 20,7 28,9 27,9 25,3 24,5
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Preglednica 9: Število aktivnih uporabnikov – študentov in zaposlenih na visokošolskem 
zavodu/univerzi7,6 glede na velikost knjižničnega prostora12 v m2; Število študentov vpisanih 
na visokošolski zavod/univerzo6 glede na velikost knjižničnega prostora12 v m2; Skupno 
število aktivnih uporabnikov8 glede na velikost knjižničnega prostora12 v m2.

ČLANICA

Število aktivnih 
uporabnikov – študentov 

in zaposlenih na 
visokošolskem zavodu/

univerzi glede na velikost 
knjižničnega prostora 

v m2

Število študentov 
vpisanih na visokošolski 
zavod/univerzo glede na 

velikost knjižničnega 
prostora v m2

Skupno število aktivnih 
uporabnikov glede na 
velikost knjižničnega 

prostora v m2.

2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 2007/2008

Univerzitetna 
knjižnica 
Maribor

0,93 0,8 2,13 2,5 1,69 1,60

Knjižnica EPF 4,45 3,96 6,02 5,9 5,59 4,9

Knjižnica 
tehniških 
fakultet (FERI, 
FG, FKKT in 
FS)

20,6 22,8 31,1 34,3 23,7 25,9

Knjižnica FL 4,08 25 39,68 25 4,08 25

Knjižnica FOV 4,07 5,48 15,14 17,65 5,33 6,68

Knjižnica FVV 6,84 7,17 10,41 9,49 8,23 7,99

Knjižnica FZV 9,3 10,6 11,7 12,5 10,5 11,8

Knjižnica FK 6,6 5,72 6,8 6,72 6,8 5,77

Knjižnica MF 1,39 4,0 4,23 5,2 1,41 4,6

Miklošičeva 
knjižnica  
(FNM, FF in 
PEF)

4,28 4,46 4,82 5,02 5,53 8,36

PF – Knjižnica 3,7 3,8 5,32 5,13 4,6 4,5

 12 velikost knjižničnega prostora – površina namenjena uporabnikom.
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3.2.1.5 IZDATKI KNJIŽNICE  
(obravnavano koledarsko leto)

Preglednica 10: Delež sredstev13 za nakup knjižničnega gradiva glede na celotne prihodke 
visokošolske/univerzitetne knjižnice; Celotni prihodki knjižnice glede na število aktivnih 
uporabnikov

ČLANICA

Delež sredstev 
za nakup 

knjižničnega 
 gradiva glede 

 na celotne 
prihodke 

visokošolske /  
univerzitetne 

knjižnice

Delež sredstev 
za nakup 

knjižničnega 
gradiva glede  

na celotne 
prihodke 

visokošolske / 
univerzitetne 

knjižnice

Celotni  
prihodki  
knjižnice  
glede na  
število  

aktivnih 
uporabnikov

Celotni 
prihodki 
knjižnice  
glede na 

število aktivnih 
uporabnikov

DELEŽ (%) 
2006

DELEŽ (%) 
2007

DELEŽ  
(EUR/uporab.) 

2006

DELEŽ  
(EUR/uporab.) 

2007

Univerzitetna knjižnica 
Maribor 20,9 16,9 135,11 134,06

Knjižnica EPF 49,61 / 130,26 /

Knjižnica tehniških 
fakultet (FERI, FG,  
FKKT in FS)

54,7 56 103,38 104,47

Knjižnica FL / 0,14 180,45 204,07

Knjižnica FOV / 25,8 / 129,66

Knjižnica FVV 0,96 40 20,28 21,26

Knjižnica FZV 51,87 24,8 62,24 58,62

Knjižnica FK / 18,7 / 138,8

Knjižnica MF / / / /

Miklošičeva knjižnica 
(FNM, FF in PEF) 86 29,7 18,69 59,7

PF – Knjižnica 82,4 65,2 / 93,4

 13 sredstev – upoštevajo se sredstva od vseh prihodkov za izvajanje javne službe in nakup 
knjižničnega gradiva (viri: proračun RSMVZT (izobraževalna dejavnost), proračun 
RSMVZT oz. ARRS (raziskovalna dejavnost), Proračun RSMVZT (drugi proračunski 
viri), Evropski proračun – razpisi izven proračuna RS, druga sredstva za izvajanje javne 
službe (izredni študij), prihodki od prodaje blaga na trgu).
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Preglednica 11: Delež sredstev za knjižnico v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda

ČLANICA

Delež sredstev za knjižnico 
v celotnih prihodkih 

visokošolskega zavoda

Delež sredstev za knjižnico 
v celotnih prihodkih 

visokošolskega zavoda

DELEŽ (%) 
2006

DELEŽ (%) 
2007

Univerzitetna knjižnica Maribor 100 100

Knjižnica EPF 4,74 /

Knjižnica tehniških fakultet (FERI, FG, 
FKKT in FS) / 1,5

Knjižnica FL 0,13 1,43

Knjižnica FOV / 5,13

Knjižnica FVV 0,87 0,95

Knjižnica FZV 2,7 2,8

Knjižnica FK / /

Knjižnica MF / /

Miklošičeva knjižnica (FNM, FF in PEF) 0,9 1,9

PF – Knjižnica / /

4 SODELOVANJE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR  
Z DRUŽBENIM OKOLJEM

Univerza v Mariboru je v slovenskem prostoru zaradi raznovrstne dejavnosti 
svoje osrednje knjižnice Univerzitetne knjižnice Maribor prepoznana tudi 
kot ugledna kulturna institucija. Poleg temeljnega poslanstva Univerzitetna 
knjižnica Maribor izvaja zelo odmevno razstavno in prireditveno dejavnost. 
UKM izbira različne komunikacijske kanale za promocijo svojih storitev, 
razstavne dejavnosti in prireditev. Ob zavedanju vedno večjega pomena 
komuniciranja z javnostmi so prenovili spletno stran knjižnice, ki je po-
stala ena izmed najpomembnejših kanalov obveščanja uporabnikov in širše 
javnosti. Sledijo objave v časnikih in drugih medijih in neposreden stik z 
uporabnikom v knjižnici. Preko spletnega portala UKM je knjižnica pri-
bližala svoje storitve uporabnikom. Obisk spletne strani UKM je številen, 
v letu 2008 je kljub 4 mesečnem zaprtju knjižnice zaradi obnove obiskalo 
spletno stran 359.807 uporabnikov in pregledalo 597.821 področij. Univer-
zitetna knjižnica Maribor enakovredno sodeluje z družbenim okoljem na 
nacionalni, regionalni in mednarodni ravni s ciljem izpopolnitve strateških 
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ciljev osrednjosti, nacionalnosti in regionalnosti s svojo univerzitetno, arhiv-
sko in domoznansko funkcijo.

5 ZAKLJUČEK

Knjižnice so pomemben del univerzitetnega okolja, brez katerih ni izobra-
ževalne in raziskovalne dejavnosti na univerzi. In knjižnice nikakor ne bi 
smele biti infrastruktura univerze. Če se je v zadnjih letih vidno opazil 
pozitiven premik v odnosu univerze do visokošolskega knjižničarstva, so 
ukinitev Komisije za knjižnični informacijski sistem pri Senatu Univerze 
v Mariboru v letu 2009 knjižničarji razumeli kot korak nazaj v razvoju in 
priznavanju visokošolskega knjižničarstva na univerzi. Pa vendar Univerza 
v Mariboru vlaga veliko sredstev v obnovo prostorov svojih knjižnic in 
zagotavlja boljše razmere za študij. Z vzpostavitvijo sistema zagotavljanja 
kakovosti na univerzi je svoje mesto našla tudi Univerzitetna knjižnica 
Maribor. Vzpostavila je svoj sistem zagotavljanja kakovosti knjižnične de-
javnosti in ga tudi poenotila za ostale visokošolske knjižnice na Univerzi 
v Mariboru. Z analizami različnih segmentov knjižnične dejavnosti in s 
predlogi kratkoročnega in dolgoročnega značaja UKM oblikuje strateške 
cilje razvoja knjižnične dejavnosti na univerzi. Letna samoevalvacijska 
poročila in še pomembnejši korektivni ukrepi v obliki akcijskega načrta 
so pomemben dokument, s katerim imajo knjižnice možnost utemeljene in 
argumentirane predstavitve kakovosti storitev in potreb za nadaljnji razvoj 
dejavnosti partnerjem, ki so vpleteni v sistem sprememb.
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