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UVOD  
 
Pred vami je šesto samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor, ki je izdelano na osnovi 
metodologije enotnih kazalcev uspešnosti knjižnične dejavnosti, ki jih je izbrala in oblikovala Komisija 
za kakovost UKM. Poročilo, ki je pred vami, temelji na letos sprejetih strokovnih standardih in 
priporočilih za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic. Strokovna priporočila in 
standarde je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost sprejel letos maja in v uvodu le teh je zapisano:  

»Dokument Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih 
knjižnic je oblikovan z namenom, da usmerja visokošolske knjižnice pri uresničevanju njihovega 
temeljnega poslanstva, tj. podpore visokošolskemu izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu 
procesu ter uresničevanju poslanstva in ciljev matičnih visokošolskih zavodov. Zaradi raznolikosti 
slovenskih visokošolskih knjižnic in strokovnih področij, na katerih delujejo, dokument ne predpisuje 
obveznih (kvantitativnih) meril za vložene vire, kot priporočila navaja le tiste, ki se v tujih strokovnih 
standardih za področje visokošolskih knjižnic pojavljajo najpogosteje. V času hitrega spreminjanja in 
preoblikovanja visokošolskega knjižničarstva in znanstvenega komuniciranja bi bila vprašljiva tudi 
smiselnost postavljanja obveznih meril (kazalcev in kazalnikov) za evalvacijo uspešnosti delovanja 
knjižnic, kajti dokument naj bi spodbujal razvoj njihove dejavnosti in je ne zaviral. Dokument se zato 
omejuje na strokovne standarde in priporočila, ki spodbujajo sodobno organizacijo, delovanje ter 
evalvacijo visokošolskih knjižnic, in tudi ne vključuje določil o visokošolskih knjižnicah, ki jih že 
vsebujejo zakonski in drugi predpisi s področja knjižnične dejavnosti oziroma visokega šolstva.« 

V luči novih standardov je Komisija za kakovost Univerzitetne knjižnice Maribor oblikovala nabor 
kvantitativnih kazalcev in kazalnikov za evalvacijo knjižnične dejavnosti, ki ne odstopajo od dosedaj 
uporabljenih, temveč jih le nadgrajujejo. Prav tako je Komisija za kakovost izvedla kvalitativno presojo 
knjižnične dejavnosti UKM in nenazadnje smo dejavnost UKM prvič primerjali s knjižnicami v 
evropskem prostoru. V študijskem letu 2011/2012 smo se priključili vrednotenju knjižnične dejavnosti 
po metodologiji BIX (Bibliotheksindex), v katerem sodelujejo knjižnice različnih držav Evrope.  

Zato je študijsko leto 2011/2012 je za samoevalvacijo knjižnične dejavnosti Univerze v Mariboru 
prelomno leto. 

 

 

  
 
 
        
      Mag. Dunja Legat,  
      predsednica Komisije za kakovost UKM 
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1 VPETOST V OKOLJE 
 

1.1 POSLANSTVO, CILJI IN VREDNOTE UKM 
 
 
Poslanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor 
Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, 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. 
 
Cilji Univerzitetna knjižnice Maribor 

- izbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje edinstvenih zapisov človeške misli in 
kreativnosti ne glede na lastništvo in obliko, 

- izobraževanje uporabnikov in vzpodbujanje informacijske pismenosti in strokovne in osebne 
rasti uporabnikov in zaposlenih, 

- zagotavljanje enostavno dostopnega, uporabnikom prijaznega in varnega okolja za uporabnike 
in zaposlene, 

- uporaba inovativne tehnologije za doseganje produktivnosti in učinkovitosti, 
- vzpodbujanje komunikacije in sodelovanja s partnerskimi knjižnicami, fakultetami in drugimi 

izobraževalnimi ustanovami ter lokalnim okoljem, 
- vzpodbujanje ustvarjalne misli in dinamične organizacije, ki se odziva na spremembe ciljev in 

potreb univerze in okolja, 
- nenehno izboljšanje učinkovitosti knjižnice z vrednotenjem uspešnosti in učinkovitosti 

delovanja knjižnice. 
 
Vrednote Univerzitetne knjižnice Maribor 
 
Znanje 
 

- zbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje edinstvenih zapisov človeške misli in 
kreativnosti ne glede na lastništvo in obliko, 

- spodbujanje in podpora znanstveno raziskovalnemu, pedagoškemu, strokovnemu in 
umetniškemu delu na Univerzi v Mariboru, 

- zbiranje, nakup, organiziranje, hranjenje in ohranjanje domoznanskega gradiva in s tem 
prispevek k vedenju o mestu Maribor in širši okolici, 

- podpora prostemu dostopu do vseh informacijski virov. 
 
Odličnost 
 

- zavezanost k odličnosti, 
- uveljavljanje visokih standardov poklicne dejavnosti, 
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- zaposlovanje najboljših ljudi, uporaba najboljših orodja in najboljših virov,  
- posvečanje vseživljenjskemu izobraževanju za osebno in organizacijsko rast,  
- neprestano izboljševanje našega procesa, postopkov in storitev za izpolnitev pričakovanj,  ki 

jim služimo, 
- vzdrževanje visokega nivoja delovne etike s prevzemanjem odgovornosti za naše delo in 

dejanja. 
 
Spoštovanje 
 

- enakovredno in spoštljivo obravnavanje drug drugega,  
- spodbujanje različnosti v stališčih in odprtosti k novim idejam in dogodkom,  
- spoštovanje različnosti in individualnosti slehernega človeka, 
- spodbujanje sočutja, empatije in tolerance,  
- varovanje zasebnosti in dostojanstva uporabnikov in zaposlenih, 
- zavezanost okolju, ki nas obkroža in ki je raznolik. 

 
Intelektualna svoboda 
 

- zagotavljanje prostega dostopa do svetovnega spleta in informacijskih virov ne glede na 
lastništvo in obliko, 

- podpora neodvisnemu odločanju, kulturnemu razvoju, raziskovanju in vseživljenjskemu 
učenju, 

- gradnja zbirk in izbira gradiva, ki zastopa različne vidike ne glede na politično prepričanje ali 
doktrino. 
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NAMEN, POSLANSTVO IN CILJI KNJIŽNICE 

 
1 Visokošolska knjižnica je pravna oseba ali njena organizacijska enota, ki izvaja knjižnično 
dejavnost za podporo pedagoškemu in znanstvenoraziskovalnemu procesu visokošolskega zavoda. 
Glede na status lahko deluje kot univerzitetna knjižnica, kot knjižnica visokošolskega zavoda članice 
univerze ali kot knjižnica samostojnega visokošolskega zavoda.  
2 Visokošolska knjižnica je v prvi vrsti namenjena zadovoljevanju informacijskih potreb študentov in 
zaposlenih na visokošolskem zavodu, v primeru da opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo, 
pa tudi širše javnosti.  
3 Knjižnična dejavnost visokošolske knjižnice vključuje:  
− upravljanje knjižnične zbirke, tj. pridobivanje, strokovno obdelavo, hranjenje, varovanje, 
posredovanje in predstavljanje knjižničnega gradiva,  
− gradnjo lastnih informacijskih virov, tj. katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih 
virov,  
− zagotavljanje dostopa do knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov knjižnice,  
− zagotavljanje dostopa do informacij in informacijskih virov drugih organizacij oziroma 
posameznikov, ki so prosto dostopne na svetovnem spletu,  
− sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju dokumentov,  
− nudenje informacijskih, izobraževalnih in svetovalnih storitev uporabnikom,  
− izvajanje izobraževanj za informacijsko opismenjevanje uporabnikov,  
− zagotavljanje bibliografskih podatkov, vključno z ustreznimi normativnimi podatki, o publikacijah 
in drugih delih avtorjev, zaposlenih v visokošolskem zavodu za slovensko nacionalno bibliografijo in 
nacionalni informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti,  
− sodelovanje v razvojnem in raziskovalnem delu na področju knjižničarstva, bibliotekarske in 
informacijske znanosti ter na strokovnem področju visokošolskega zavoda,  
− drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.  
4 Visokošolska knjižnica mora imeti jasno opredeljeno, razumljivo in javno objavljeno vizijo ter 
izjavo o poslanstvu in ciljih delovanja. Svoje poslanstvo, strateške in kratkoročne cilje ter način 
njihovega uresničevanja visokošolska knjižnica podrobneje opredeli v svojih programskih 
dokumentih.  
5 Temeljno poslanstvo visokošolske knjižnice je zagotavljanje, organizacija in posredovanje 
različnih informacijskih virov ter storitev in podpora uporabnikom pri njihovi uporabi za 
uresničevanje izobraževalnih, učnih ter znanstvenoraziskovalnih ciljev matičnega visokošolskega 
zavoda in širše akademske skupnosti. Navedeno poslanstvo naj knjižnica upošteva pri oblikovanju 
ciljev ter načrtovanju in razvoju knjižničnih programov.  
6 Poslanstvo in cilji visokošolske knjižnice morajo biti usklajeni s poslanstvom in cilji visokošolskega 
zavoda ter smiselno vključeni v njegovo poslanstvo oziroma strateške in letne cilje. Dejavnost 
knjižnice mora biti ustrezno vključena v programe izobraževalne in znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti visokošolskega zavoda.  
7 Za uresničevanje poslanstva oziroma pripravo strateških in kratkoročnih ciljev visokošolske 
knjižnice je odgovoren vodja knjižnice. V proces oblikovanja ciljev mora vključevati zaposlene v 
knjižnici in predstavnike njenih deležnikov, tj. vodstva visokošolskega zavoda, pedagoškega in 
znanstvenoraziskovalnega osebja, študentov, državnih ali drugih vladnih teles, povezanih z 
delovanjem matičnega zavoda, knjižničnega odbora itd.  
8 Poslanstvo in cilje mora visokošolska knjižnica redno preverjati ter po potrebi posodabljati. Vse 
spremembe naj bodo sprejete dogovorno in potrjene s strani ustreznih organov knjižnice ter 
visokošolskega zavoda.  
 
(Strokovni standardi, 2012) 
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1.2 STRATEGIJA RAZVOJA UKM  
 
Univerzitetna knjižnica Maribor si je zastavila temeljno usmeritev – tesno povezanost s poslanstvom in 
cilji univerze, njen cilj pa je vključenost v vse procese planiranja, zlasti strateškega planiranja 
univerze. 21. stoletje zahteva nenehno preverjanje zastavljenih temeljnih vrednot,  ciljev in 
poslanstva, ob tem pa ne gre pozabiti na dediščino za prihodnje generacije. In danes so spremembe 
normativ in stabilnost le izjema. Zato je cilj Univerzitetne knjižnice Maribor slediti svojemu poslanstvu: 
osrednjosti kot osrednji univerzitetni knjižnici Univerze v Maribor, nacionalnosti kot varuhinji kulturne 
dediščine Republike Slovenije ter regionalnosti kot domoznanski knjižnici za mesto Maribor in okolico. 
Strateški razvoj knjižnične informacijske dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor krepi vse tri vloge. 
Ta sledi v prvi vrsti razvoju okolja, v katerem knjižnica deluje in kjer imata glavno vlogo uporabnik in 
inovativna tehnologija. Vključuje pa predvsem tesnejše povezovanje razvojne strategije knjižnice s 
strategijo univerze, vključevanje knjižnice v izobraževalne in raziskovalne procese,  pomen 
informacijskega opismenjevanja, digitalizacijo in prehod na digitalne vsebine, predvsem posebnih zbirk 
gradiva, inovativnejšo in učnemu procesu na univerzi prilagojeno rabo knjižničnih prostorov ter 
ključnega pomena danes trajno arhiviranje znanstvene dediščine in promocijo odprtega dostopa do 
informacij.  
 
Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je biti s svojo dejavnostjo in strokovnim potencialom enakovreden 
partner pri doseganju cilja univerze izobraziti strokovnjaka, ki bo s svojo ustvarjalnostjo in 
inovativnostjo dodana vrednost družbi. V skladu s poslanstvom izbira, nakupuje, organizira, hrani in 
ohranja edinstvenih zapisov človeške misli in kreativnosti ne glede na lastništvo in obliko; izobražuje 
uporabnike in vzpodbuja informacijsko pismenost; zagotavlja enostavno dostopen, uporabnikom 
prijazen in varno okolje za uporabnike in zaposlene; uporablja inovativne tehnologije za doseganje 
produktivnosti in učinkovitosti; vzpodbuja komunikacijo in sodelovanje s partnerskimi knjižnicami, 
fakultetami in drugimi izobraževalnimi ustanovami ter lokalnim okoljem; vzpodbuja ustvarjalne misli in 
dinamično organizacijo, ki se odziva na spremembe ciljev in potreb univerze in okolja in nenehno 
izboljšuje učinkovitost knjižnice z vrednotenjem uspešnosti in učinkovitosti delovanja knjižnice. Njen 
strateški cilj je temeljitejši premik v področje digitalnega okolja na področju ponudbe e-vsebin ter 
personalizacija e-storitev knjižnice. 
 
Zato Univerzitetna knjižnica Maribor v programu dela zasleduje naslednje dolgoročne cilje, v okviru 
katerih načrtuje letne kratkoročne cilje. Ti dolgoročni cilji:  

• strateško načrtovanje razvoja knjižnične dejavnosti UKM in knjižnic njenih članic, 

• kakovost knjižnične dejavnosti osrednje univerzitetne knjižnice UKM in fakultetnih knjižnic na 
UM, 

• načrtovanje in koordinacija dejavnosti knjižničnega sistema Univerze v Mariboru, 

• informacijska podpora izobraževalnemu, znanstvenoraziskovalnemu, strokovnemu in 
umetniškemu delu na UM, 

• bibliografija visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru, 

• digitalne vsebine in razvoj digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, 

• varovanje in zaščita gradiva za trajno ohranjanje kulturne in znanstvene dediščine, 

• zbiranje, hranjenje, dokumentiranje in posredovanje domoznanskega gradiva za mesto 
Maribor in širšo okolico v funkciji domoznanske knjižnice in podpore znanstvenoraziskovalni 
dejavnosti Univerze v Mariboru, 

• projektna dejavnost in mednarodno sodelovanje, 

• razvoj strokovnih potencialov in 
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• prireditvena dejavnost in promocija Univerzitetne knjižnice Maribor. 
 
 

1.2.1 Strateški razvojni program UKM 2011 – 2015 
 
Oktobra 2010 je Univerzitetna knjižnica Maribor v sestavi delovne skupine pripravila elaborat (delovno 
gradivo, v.1) reorganizacije knjižnične informacisjke dejavnosti Univerze v Mariboru in ga v 
podnaslovu opredelila kot strateški razvojni program UKM 2011 – 2015. Gradivo strateškega 
razvojnega projekta je bilo namenjeno predhodnemu obveščanju vodstva Univerze v Mariboru, da se 
bo lahko na osnovi usmeritev in odločitev oblikovala naslednja verzija tega programa za potrebe 
nadaljnjega odločanja. 
 
V predgovoru elaborata (Projekt, 2010) je zapisano: »V elaboratu je prikazano stanje knjižnične 
informacijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru s poudarkom na mejnikih v razvoju knjižničarstva. 
Prikazana je  dejavnost osrednje univerzitetne knjižnice Univerze v Mariboru, katere temeljna 
usmeritev je zagotavljanje kakovosti njenih storitev, ohranjanje strokovnega ugleda v slovenskem in 
regionalnem prostoru in sledenje svetovnim trendom na področju knjižničarstva in informacijskih 
znanosti. /…/ Upoštevaje sedanje pogoje financiranja, zavedajoč se  gospodarske krize, bolonjske 
reforme visokega šolstva, izhodišč Mariborske deklaracije (priloga), predvsem pa zaradi silnega 
razmaha razvoja visokošolskega knjižničarstva v svetu, hitrega razvoja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, ki pogojujejo razvoj knjižnične dejavnosti, je potrebna reorganizacija  le-te 
tudi na Univerzi v Mariboru.  Na ta način bomo zagotovili sodobno informacijsko podporo izobraževalni 
in raziskovalni dejavnosti v širšem družbenem prostoru. /…/ Izhodišča elaborata, zasnovana na prej 
omenjenih ugotovitvah, so temelj  predlogu reorganizacije knjižnične informacijske dejavnosti na 
Univerzi v Mariboru v obliki integracijskega modela: UKM kot osrednje  univerzitetne knjižnice Univerze 
v Mariboru in fakultetnih knjižnic njenih članic v enoten poslovni sistem. Njen  cilj je ob ustaljenem 
številu strokovnih delavcev zagotoviti več in boljše storitve  za študente in zaposlene na Univerzi v 
Mariboru. /…/« 

Gradivo je bilo predstavljeno rektorju Univerze v Mariboru, Komsiji za knjižnični sistem in vodjem 
visokošolskih knjižnic ter Strokovnemu svetu Univerzitetne knjižnice Maribor, ki se je z gradivom 
seznanil na 26. seji Strokovnega sveta UKM dne 26. 10. 2011. 

Odzivi na izhodišča za reorganizacijo knjižnične infromacijske dejavnosti Univerze v Mariboru so bila 
pretežno odklonilna, vsaj v okolju visokošolskih knjižnic članic Univerze v Mariboru (Zapisnik, 2011). 

Univerzitetna knjižnica Maribor se zaveda sprememb okolja in predvsem vedenja uporabnikov, zato v 
skladu z strateškim dolgoročnim ciljem »strateško načrtovanje razvoja knjižnične dejavnosti UKM in 
knjižnic njenih članic«, pripravlja reorganizacijo delovnih procesov in s tem povezane organizacijske 
strukture knjižnice (Letni, 2011).  
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NAČRTOVANJE, POROČANJE IN EVALVACIJA KNJIŽNICE  

 
1 Proces načrtovanja dejavnosti mora biti sestavni del procesa menedžmenta visokošolske 
knjižnice. Knjižnica mora biti vključena tudi v celoten proces načrtovanja oziroma priprave 
strateških in letnih načrtov visokošolskega zavoda, na osnovi katerih oblikuje svoje programe in 
storitve. Visokošolski zavod mora v svoje načrte dela vključevati tudi področje knjižnične 
dejavnosti kot podpore izvajanju njegove dejavnosti.  
2 V strateškem načrtu visokošolska knjižnica opredeli razvojne cilje in strategije za njihovo 
uresničevanje ter metode za stalno izboljševanje svojih storitev in proizvodov. Strateški načrt 
knjižnice mora biti usklajen s strateškim načrtom visokošolskega zavoda. Knjižnica mora stalno 
spremljati uresničevanje strateškega načrta in ga glede na morebitne nepredvidene spremembe 
v okolju ali v pogojih njenega poslovanja ustrezno posodabljati.  
3 V letnem načrtu dela visokošolska knjižnica opredeli letne cilje in aktivnosti za njihovo 
uresničitev ter kvantitativna in/ali kvalitativna merila, s pomočjo katerih bo lahko ocenila raven 
doseganja zastavljenih ciljev. Letni načrt knjižnice mora biti usklajen z letnim načrtom 
visokošolskega zavoda.  
4 V letnem poročilu o delu visokošolska knjižnica vodstvu visokošolskega zavoda in 
okolju/uporabnikom predstavi opravljeno delo, dosežke in morebitne težave pri uresničevanju 
zastavljenih ciljev.  
5 Visokošolska knjižnica mora v skladu z veljavno zakonodajo ter standardi in priporočili zbirati 
statistične podatke o posameznih vidikih svoje dejavnosti. Statistične podatke naj uporablja za 
potrebe menedžmenta knjižnice, za predstavljanje in zagovorništvo knjižnice, za uradno 
poročanje statističnim poročevalskim enotam ter v procesu ugotavljanja uspešnosti, 
učinkovitosti oziroma vpliva na okolje.  
6 Uspešnost uresničevanja poslanstva in ciljev mora visokošolska knjižnica ocenjevati redno ter 
sistematično. V načrtu evalvacije opredeli način in metode evalvacije ter mere uspešnosti 
delovanja. V evalvacijskem procesu bo ugotavljala uspešnost, učinkovitost ter vpliv in učinek 
knjižnice na okolje. Predmet evalvacije naj bodo vloženi viri, notranji delovni procesi, rezultati 
dela in končni rezultati delovanja knjižnice.  
7 Za potrebe evalvacije naj visokošolska knjižnica uporabi kvalitativne in/ali kvantitativne mere 
uspešnosti delovanja. Pri njihovem izboru naj upošteva namen, cilje in področje evalvacije. 
Mere uspešnosti lahko izbere iz predlaganega nabora kazalcev in kazalnikov v prilogah tega 
dokumenta in/ali iz drugih priporočenih naborov, npr. iz standarda SIST ISO 11620 za merjenje 
uspešnosti delovanja knjižnic oziroma priročnika IFLA za merjenje kakovosti knjižnic in njihovih 
storitev4. Knjižnica mora v procese evalvacije smiselno vključevati tudi vse kategorije 
uporabnikov in vzorce neuporabnikov, tj. širše javnosti.  
8 Evalvacija dejavnosti knjižnice mora biti tudi sestavni del procesov samoevalvacije in zunanje 
evalvacije visokošolskega zavoda.  
9 Visokošolska knjižnica naj za potrebe primerjalnega presojanja izbere skupino knjižnic iz 
primerljivih visokošolskih zavodov. Če matični visokošolski zavod še nima opredeljene skupine 
sebi primerljivih visokošolskih zavodov za primerjalne analize dobrih praks, naj jo knjižnica 
določi sama. Pri tem mora biti pozorna na primerljivost poslanstev in ciljev izbranih 
visokošolskih zavodov s poslanstvom ter cilji matičnega visokošolskega zavoda, na njihov ugled,  
vpisne pogoje, velikost proračuna, opremljenost, porabo sredstev za delovanje knjižnice, obseg 
zbirke tiskanih in elektronskih virov, število študentov ter zaposlenih na visokošolskem zavodu, 
število knjižničnih delavcev, strokovno področje itd.  
10 Po določitvi svoje primerjalne skupine knjižnic visokošolska knjižnica opredeli t. i. točke 
primerjave, na osnovi katerih bo primerjala svoje dosežke z dosežki drugih knjižnic. Primerjalno 
presojanje se lahko nanaša na vložene vire, notranje delovne procese, rezultate dela ali končne 
rezultate delovanja. Pri vsakoletnem (ali redno ponavljajočem se) izvajanju primerjav mora 
knjižnica uporabljati enak način zbiranja podatkov in ista merila ter kriterije vrednotenja, če želi 
zagotoviti veljavne ter uporabne rezultate.  
 
 
(Strokovni standardi, 2012) 



12 
 

1.3 POVEZANOST Z RAZVOJEM  OŽJEGA IN ŠIRŠEGA OKOLJA  
 
Univerzitetna knjižnica Maribor je najstarejša članica Univerze v Mariboru. 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 ustanavljati 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 knjižnično-
dokumentacijskega-informacijskega sistema Univerze v Mariboru in leta 1990 je bil dograjen koncept 
delovanja knjižničnega informacijskega sistema Univerze v Mariboru. Z odlokom o preoblikovanju 
Univerze v Mariboru iz leta 1996 je Univerzitetna knjižnica Maribor postala 1. oktobra 1996 11. članica 
univerze.1

 
  

Kot druga največja in lahko bi rekli kot druga najpomembnejša knjižnica v Sloveniji je s svojo 
dejavnostjo kot osrednja univerzitetna knjižnica, arhivska oz. druga depozitarna knjižnica in 
domoznanska knjižnica tesno vpeta v okolje, v katerem deluje. 
 

1.3.1 Knjižnična mreža Univerze v Mariboru 
 

Vpetost Univerzitetne knjižnice Maribor v univerzitetno okolje in povezanost s fakultetnimi knjižnicami 
 
Statut Univerze v Mariboru (2009) uvršča knjižnice v svojem 31. členu med organizacijske oblike 
visokošolskega dela. V 47. členu definira naloge knjižnic pri članicah2

                                                 
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, znanstveno - 
raziskovalnemu in umetniškemu delu na univerzi, koordinira knjižnično - informacijsko dejavnost, koordinira 
nabavo in ponudbo knjižnično-informacijskega 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 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.« 

. Ta člen v zadnjem odstavku tudi 
definira knjižnično mrežo Univerze v Mariboru s stavkom: »Knjižnice se povezujejo v knjižnično - 
informacijski sistem univerze.« Na 6. seji Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 5. februarja 

2 V Statutu Univerze v Mariboru (2009, čl. 47) je zapisano: »Knjižnice pri članicah univerze 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.« 



13 
 

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 knjižnično-informacijski sistem univerze kot 
stalne komisij Senata UM (Komisija za KISUM)3, kot nadomestilo pa je uvajal Komisijo za knjižnični 
sistem kot stalno komisijo ravnatelja Univerzitetne knjižnice Maribor. Predlog univerze je vodstvo 
Univerzitetne knjižnice Maribor dojelo kot nasprotje prizadevanjem za dvig kakovosti knjižnično 
informacijske dejavnosti univerze in kot korak nazaj v razvoju in pomenu knjižnične dejavnosti na 
univerzi. Žal tudi 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 sistem (Statut, 2009, čl. 344a)4

 

. Komisijo sestavljajo 
ravnatelj UKM, ki ji tudi predseduje, predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, in ena petina 
študentov, ki jih imenuje študentski svet univerze. 

V letu 2011 so se člani Komisije za knjižnični sistem odločili komisiji povrniti status komisije Senata 
Univerze v Mariboru in UKM je takšen predlog tudi posredovala univerzi. Knjižnična dejavnost je 
temeljna podporna dejavnost izobraževalnim in znanstveno raziskovalnim procesom na univerzi. 
Sodobni razvoj na področju knjižničarstva je tesno povezan z razvojem informacijskih znanosti in novih 
tehnologij. Skrb za sodobno podporo primarnim procesom na univerzi si brez sistemske podpore 
univerze oz. senata univerze ne predstavljamo, ker marsikatera naša naloga posega v strateško 
usmeritev in poslanstvo univerze. 
 
Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) sestavljajo Univerzitetna knjižnica Maribor 
ter 11 fakultetnih knjižnic: 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. Knjižnično dejavnost Fakultete za turizem opravlja Splošna knjižnica Brežice. 
 
Univerzitetna knjižnica Maribor koordinira knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru. V letu 
2011 so na sestankih sodelovali vodje in knjižničarke fakultetnih knjižnic: dr. Zdenka Petermanec 
(ravnateljica UKM), mag. Dunja Legat (UKM), Ines Gusel (EPF), Mojca Markovič (KTFMB), Mojca 
Garantini (Violeta Pšajd-Zemljič) (Miklošičeva knjižnica), Mira Osvald (PF), mag. Ksenija Škorjanc 

                                                 
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: 
Habilitacijsko komisijo, 

1. Komisijo za dodiplomski študij, 
2. Komisijo za podiplomski študij, 
3. Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve, 
4. Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, 
5. Komisijo za knjižnično-informacijski sistem univerze, 
6. Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze. 

4Statut Univerze v Mariboru: (uradno prečiščeno besedilo): (Statut UM-UPB7). (2009).Maribor: Univerza v 
Mariboru. Pridobljeno 17. 7. 2009 s spletne strani: http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=15953.  
  

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=15953�
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(FKMB), dr. Fanika Krajnc-Vrečko (STK), Nevenka Balun (FZVMB), Zorica Milinović (MFMB), Andreja 
Čurin (FL), Nataša Knap (FVV), Anita Breceljnik (Tone Perčič) (FOV), Natalija Orešek (FE) in glede na 
obravnavano tematiko vodje enot in služb UKM idr. 
 
Knjižnice delujejo kot enoten sistem, medtem ko so upravno-organizacijske enote fakultet. KISUM 
opravlja naslednje vloge: organizacijsko (osrednja knjižnica se s fakultetnimi povezuje preko 
strokovnih referentov), informacijsko (dostop do informacij in gradiva), pedagoško (enotno 
načrtovanje in izvajanje izobraževanja uporabnikov), bibliografsko (enotno vodenje in urejanje 
bibliografije univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev), arhivsko (enotna skrb 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 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 2011 so bile:  
• Strateški razvojni program – predlog reorganizacije knjižnične informacijske dejavnosti na Univerzi 

v Mariboru; 
• Samoevalvacija knjižnične dejavnosti; 
• Ponudba elektronskih virov na Univerzi v Mariboru; 
• Konverzija podatkov o študentih v skupno bazo članov; 
• Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo 

visokošolskih knjižnic; 
• Simulacija skupne kandidacije vseh knjižnic UM na razpis za sofinanciranje znanstvene literature in 

baz podatkov ARRS; 
• Problematika skladiščenja knjižničnega gradiva na Univerzi v Mariboru; 
• Brisanje neaktivnih članov knjižnic UM; 
• Cenik storitev knjižnične dejavnosti UM; 
• Koordinacija odpisanega gradiva; 
• Problematika bibliografije visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru; 
• Cenik knjižničnih storitev na Univerzi v Mariboru; 
• Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru; 
• Predlog vključitve doktorskih disertacij in magistrskih del v bazo podatkov Digital Dissertations; 
• Strokovno izobraževanje knjižničarjev (osvežitveni tečaj iz katalogizacije, Endnote, Predavanje o 

pomenskem spletu); 
• Obveščanje o novostih/dostopih/testiranjih baz v knjižnicah UM. 

 
 
1.3.2 UKM varuh kulturne dediščine Republike Slovenije 

 
Depozitarna  funkcija Univerzitetne knjižnice Maribor  

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) je v svoji zgodovini od nastanka knjižnice leta 1903 skozi vsa 
leta skrbela za to, da se ohranja pisna kulturna dediščina s področja Slovenije. Prvič se ji ta pravica 
zakonsko prizna leta 1918. To pravico podeljujejo predpisi o prejemanju obveznega izvoda publikacij,  
ki knjižnici omogoči prejemanje tiskane produkcije brezplačno in  bolj ali manj konstantno vse do 
vojnih časov. V obdobju od 1918 do 1941 je tako UKM prejela v povprečju okrog 100 izvodov na leto. 
Ker je bilo knjižnično gradivo med vojno uničeno ali odpeljano, po vojni pa se je vrnilo le tričetrt 
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predvojnega fonda, je svojo vlogo depozitarne knjižnice UKM  pričela po vojni graditi na novo. Zakon 
iz leta 1945 ji za naslednjih sedem let ponovno dodeli to pravico, ko je v povprečju prejemala po cca. 
1.000 obveznih izvodov letno. Za kratek čas, med leti 1954 in 1959, pravica prejemanja obveznega 
izvoda  ponovno usahne. V nastalih  obdobjih trajanja zakonske praznine je le-to UKM skušala 
nadoknaditi s sistematičnimi nakupi ali darov. Prelomnico ponovno predstavlja leto 1971, ko postane 
UKM prvič upravičena tudi do arhivskega obveznega izvoda.  S tem se depozitarna funkcija tudi 
natančneje opredeli, saj gre za zakonsko dodeljeno obvezo. Tako mora od tega leta po en izvod 
hraniti kot arhivski primerek, ki za razliko od prejšnjih predpisov ni namenjen izposoji pač pa trajnemu 
hranjenju. Na tak način se zakonsko uredi ne le dostopnost do tiskane knjižne produkcije v okolju SV 
Slovenije, kar je omogočal izklučno en izvod, temveč tudi trajno hranjenje pisne kulturne dediščine  za 
naslednje rodove, kar od leta 1971 omogoča dodatni izvod. Nov Zakon o obveznem izvodu publikacij, 
ki je izšel leta 2006, UKM izrecno imenuje in jo opredeli kot drugo depozitarno organizacijo, ki opravlja 
funkcijo trajnega hranjena polega NUKa.  Med leti 1993 in 2003 se je tako v povprečju število izvodov, 
pridobljenih kot obvezni primerek, podvojilo. To pa povečuje tudi širšo in večjo dostopnost do 
infarmacij nacionalno pomembnega gradiva. Poleg nacionalne depozitarne funkcije opravlja  UKM kot 
osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru od leta 2010  še depozitarno funkcijo za tiske, 
nastale na Univerzi v Mariboru. S tem omogoča tako širšo dostopnost uporabnikom kot  trajno 
hranjenje še vse tiskane pisne produkcije, ki nastaja na Univerzi v Mariboru.  

 
 
1.3.1 UKM domoznanska knjižnica za mesto Maribor in okolico 
 
UKM  že od svojih začetkov leta 1903, organizirano pa od leta 1966, izvaja znanstveno opredeljeno 
domoznansko dejavnost. Rezultat tega je bogata domoznanska zbirka vseh vrst knjižničnega gradiva, 
ki predstavlja vir izobraževanja in raziskovanja. Domoznanska dokumentacija obsega 770.000 
domoznanskih zapisov za Maribor in severovzhodno Slovenijo ali Štajersko, in sicer za obdobje 170-ih 
let. In vsak dan domoznanska zbirka raste in se dopolnjuje.  
 
Razvoj domoznanske dejavnosti v UKM je kontinuiran in izhaja iz nastanka in zgodovinskega razvoja  
knjižnice, njenega poslanstva, vizije in seveda potreb uporabnikov. Ni vezana na trenutne in 
spreminjajoče se zakonske podlage. Prispeva k védenju in poznavanju Maribora in severovzhodne 
Slovenije v preteklosti in danes. Njeni bogati domoznanski katalogi, skrbno in načrtno pridobivanje 
domoznanskega gradiva, njegovo hranjenje in nudenje informacij ter promocija domoznanske 
dejavnosti preko razstavne dejavnosti, raziskovalnega dela in izdajateljstva, so »dragocena zakladnica 
informacij«. 

Enota deluje: 

• Lokalno in mestno – mariborenzija 

• Subregionalno – pokriva območje mariborske širše okolice in primestje 

• Regionalno – pokriva  regijo – SV Slovenijo oz. historično deželo Štajersko 

• Nacionalno – z nacionalno pomembno kulturno dediščino vstopa v nacionalni prostor 
 
V okviru Enote za domoznanstvo delujejo posebne zbirke: Zbirka drobnih tiskov, Glasbena in filmska 
zbirka, Rokopisna zbirka, Zbirka raritet in stare periodike, Kartografska zbirka in Maistrova knjižnica. V 
okviru svoje dejavnosti ponuja uporabnikom 
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• bogat domoznanski fond vseh vrst knjižničnega gradiva, ki ga je knjižnica načrtno, 
kontinuirano pridobivala, obdelovala, hranila vse od leta 1903 naprej in ga po enakih 
kriterijih pridobiva , obdeluje in hrani še danes; 

• analitično bibliografske informacije (članki) iz časopisja , zbornikov in monografij – 
nastanek 794.000 domoznanskih zapisov za Maribor in historično deželo Štajersko od leta 
1850 do danes, dosegljivih v listkovnih ali računalniških katalogih; 

• na enem mestu informacijo in gradivo, kar mu omogoča raziskovalno delo; 
• posebne zbirke s svojimi katalogi in  gradivom (rokopisno gradivo, raritetno gradivo,  

drobni tiski, slikovno gradivo, glasbeni tiski, zvočni zapisi, videoposnetki, kartografsko 
gradivo) nudijo bogat vir za raziskovalno delo; 

• na osnovi domoznanskih zapisov in pripadajočega domoznanskega gradiva ter same 
domoznanske zbirke je omogočeno raziskovalno in znanstveno delo vseh vrst in 
zahtevnosti uporabnikov; 

• visoko izobražen in kvalificiran domoznanski kader različnih znanstvenih strok,  ki se je 
izoblikoval skozi kontinuirano delo v domoznanski dejavnosti in je podpora raziskovalnemu 
delu; 

• iz domoznanske zbirke UKM, njenih katalogov, s pomočjo strokovno usposobljenega 
domoznanskega  kadra je nastalo veliko število raziskovalnih, diplomskih, magistrskih ter 
doktorskih nalog študentov Univerze v Mariboru;  

• promocija domoznanskega gradiva skozi znanstvenoraziskovalno delo domoznancev – 
objava znanstvenih in strokovnih člankov, izdaja publikacij z domoznansko vsebino (na 
primer Osebnosti), priprava razstav in katalogov;  

• na voljo domoznansko gradivo, ki ga postopno digitaliziramo. 
 
 
1.3.2 Projektna dejavnost in mednarodno sodelovanje 

 
 

Preglednica 1: Ocena uspeha mednarodnega sodelovanja in projektne dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor v 
letu 2011 

Kratkoročni 
prednostni cilji 
univerze 

Izvedbene naloge v letu 
2011 

Pričakovani rezultati 
v letu 2011 

Realizacija v letu 2011 
z obrazložitvijo razlik 

Registracija 
razvojno 
raziskovalne 
skupine 

Preučitev kriterijev za pridobitev 
ustreznih nazivov. 
Priprava ustrezne 
dokumentacije. 

Pravilnik o raziskovalnih 
nazivih. 
Pridobitev strokovno-
raziskovalnih nazivov 
pri ARRS. 
Registracija razvojno 
raziskovalne skupine 

DOSEŽENO 
Preučili smo 
dokumentacijo in 
identificirali aktivnosti, ki 
jih mora UKM v prihodnje 
uresničiti za realizacijo 
zastavljenega cilja. 
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Mednarodno 
sodelovanje 

Priprava ustrezne 
dokumentacije. 
Zagotovitev finančnih sredstev 
za realizacijo udeležbe. 

Podpis bilateralnih 
sporazumov z 
univerzitetnimi 
knjižnicami Konstanz, 
Graz, Bayreuth, Praga 
in Deželno knjižnico v 
Gradcu 
(Landesbibliothek). 
Obisk univerzitetne 
knjižnice Konstanz 
(Erazmus), Ulm. 
Udeležba na 
mednarodnih 
konferencah (LIBER, 
ELAG, Online, 
Avstrijska čitalnica, …). 

DOSEŽENO 
UKM je vzpostavila 
sodelovanje s knjižnicami 
univerz v Konstanzu, 
Grazu in Bayreuthu. 
Bilateralni sporazumi med 
univerzami so podpisani. 
Sodelavci UKM so bili na 
študijskem obisku v 
knjižnicah Konstanz in 
Ulm in se udeležili 
mednarodnih konferenc 
LIBER, ELAG, srečanj 
Avstrijske čitalnice itd. 

Sodelovanje v 
evropskem 
projektu Tempus 

Organizacija spletnih seminarjev 
v okviru projekta in aktivno 
sodelovanje. 

Program aktivnosti v 
okviru projekta TEMPUS 
»New library services 
on the universities of 
western Balkan«. 
Izvedba spletnih 
seminarjev po 
programu aktivnosti 
projekta. 

DOSEŽENO 
V okviru projekta 
TEMPUS je UKM izvedla 
dva spletna seminarja 
(delavnici): 
- »Instrumenti samo-
evaluacija u 
univerzitetskim 
bibliotekama«, 
19.4.2011; 
- »Programska 
dokumenta 
univerzitetskih 
biblioteka«, 19.5.2011. 
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Druga projektna 
dejavnost 

Kandidiranje na razpisih v letu 
2011 in pridobitev finančnih 
sredstev za projekte v okviru 
EPK, MOM in MVŠZT. 
Organizacija dela; povečan 
obseg dela. 

Spremljanje razpisov 
projektne dejavnosti in 
pozivov: 
Prijava na projekte EPK. 
Prijava na projekte 
Mestne občine Maribor. 
Prijava na razpis MVŠZT 
na temo e-vsebine. 

DOSEŽENO 
Projekti EPK: 
- Mariborski admiral 
Tegetthoff in bitka pri 
Visu 1866; 
- Iz zakladnice UKM; 
- Se beremo; 
- Domofil(m). 
Projekti MOM: 
- Knjiga ni le knjiga; 
- Slovanska čitalnica; 
- Slovenci v Zagrebu; 
- Knjižnica v 
fotografskem objektivu. 
Projekti Memoria 
Scripta Sloveniae: 
- Zapuščina Frana Žižka; 
- Zapuščina Emerika 
Berana; 
- Izvestja mariborskih 
gimnazij 1777-1940; 
- Maistrova knjižnica; 
- Raritete UKM; 
- Rokopisna zbirka UKM. 
Sekcija za 
domoznanstvo in 
kulturno dediščino: 
- Popis domoznanskih 
depojev. 
Drugi projekti, 
Avstrijska čitalnica: 
- Pacientove pravice v 
teoriji in praksi; 

   - Simpozij Eksofonija; 
- Zgodovina medicine 
mariborskih avtorjev; 
- Rastem s knjigo (JAK). 

 
 

1.3.2.1 Projekti EPK s študijskem letu 2011/2012 
 

Se beremo – Glazerjevi nagrajenci v Glazerjevi dvorani UKM 
V Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor je v pomladnih mesecih,  od februarja pa do izteka 
aprila 2012, potekal projekt Se beremo – Glazerjevi nagrajenci v Glazerjevi dvorani UKM, ki posegel na 
področje literarnega ustvarjanja. V šestih bralno literarnih večerih se je predstavilo šest uveljavljenih 
domačih literatov, ki ustvarjajo v mestu ali so na kak drug način z Mariborom povezani in so hkrati 
prejemniki Glazerjevih nagrad ali listin. V UKM smo pripravili in izpeljali 6 bralno pogovornih večerov, 
nosilec posameznega dogodka pa je bil posamezni avtor – Glazerjev nagrajenec s področja literature, 
ki je osebno predstavil odlomek iz svojega avtorskega dela po lastnem izboru, oziroma na kak drug 
avtorski način spregovoril o sebi in svoji ustvarjalnosti. Posamezni predstavitvi je praviloma sledil še 
nemoderiran pogovor. 
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Namen: Projekt Se beremo – Glazerjevi nagrajenci v Glazerjevi dvorani UKM je postregel z literarnimi 
večeri s prejemniki priznanj Mestne občine Maribor za življenjsko delo ali za posamične vrhunske 
dosežke na področju kulture. Nabor avtorjev so tako predstavljali nosilci Glazerjevih nagrad ali listin. 
Prav avtorska interpretacija po lastnem izboru in seveda priložnost prostih komentarjev obiskovalcev 
je ponudila določeno drugačnost bralno literarnih večerov, ki jih je avtorsko oblikovala šesterica od 
sicer bogatega nabora prejemnikov nagrad: Borut Gombač (Glazerjeva listina 2006), Zdenko Kodrič 
(Glazerjeva listina 2005),  Andrej Brvar (Glazerjeva listina 1991 in 2001), Tone Partljič (Glazerjeva 
listina 1987, nagrada 2006), Janja Vidmar (Glazerjeva listina 2007) in Mitja Čander (Glazerjeva listina 
2000).  
 
Cilji projekta: Kriterij za  nabor avtorjev in tvorcev bralnih večerov ni bil naključen. V UKM smo 
prepoznali priložnost, kako napolniti s vsebino prikupno naključje, ko se knjižnična osrednja dvorana 
imenuje prav po Janku Glazerju - pesniku, literarnem zgodovinarju,  uredniku in seveda knjižničarju, 
tudi prvem ravnatelju knjižnice. Isto poimenovanje pa nosijo tudi osrednje nagrade, ki jih mesto 
Maribor podeljuje na področju kulture in s tem seveda tudi za literarne dosežke. Tako se je razvil 
projekt Se beremo – Glazerjevi nagrajenci v Glazerjevi dvorani UKM, ki je ponudil  niz enournih 
literarnih večerov. Projekt je tako izpostavil nujnost popularizacije domačih avtorjev in predstavitev 
aktivnih ustvarjalcev mariborskega literarnega prostora in popestril ponudbo bralne kulture v središču 
mesta, v tradicionalni ustanovi vendar v nestandardnem večernem terminu in izvedbi. 
 
Rezultati projekta: Projekt je naglasil aktivnost v mestu delujočih in z njim povezanih ustvarjalcev in se 
je  navezal na opredelitev  vsebinskega sklopa Ključi mesta v okviru EPK 2012. Literati kot  aktivni 
soustvarjalci mestne zgodovine in njegove podobe ter kulturni dogodki ki kreativno oblikujejo bivanjski 
socialni prostor meščanov in obiskovalcev mesta so dokazali da  je brez dvoma tudi literatura  ključ do 
kakovostnega bivanja. Prav ta poudarek je izpostavil projekt Se beremo – Glazerjevi nagrajenci v 
Glazerjevi dvorani UKM kot svež prispevek k socialnemu  druženju ob kulturnih dogodkih v 
prepoznavnem okolju. Oživitev knjižnične ustanove z živo besedo se je izkazala več kot dobrodošla. 
Knjižnica kot ustanova, ki hrani in posreduje materialno literarno dediščino knjižnih del, je tokrat v 
bralnih večerih ponudila svojemu zvestemu občinstvu še govorjeno besedo in to z avtentičnim 
branjem besedil.  
Vsi ustvarjalci, ki so se predstavili v ciklu Se beremo so publiki dokazali, da je prav ustvarjalnost tista, 
ki ploskost enoličnosti vsakdanjika pretvarja v krivulje različnosti. Knjižnični prostor se je preoblikoval v 
odmevni volumen stvarne besede ter kreativni avditorij pretoka misli in idej med avtorji in avditorijem. 
(avtorica projekta in besedila Gabrijela Kolbič) 
                      
Mariborski admiral Wilhelm Tegetthoff in Bitka pri Visu 1866 
Projekt »Mariborski admiral Wilhelm Tegetthoff in bitka pri Visu 1866« je bil zasnovan kot večletni in 
večfazni projekt v okviru Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Njegov vrhunec je bila razstava, 
ki so jo tematsko sestavljali trije deli. Osrednji del je predstavljal življenje in delo Wilhelma 
Tegetthoffa, ki se je 23. decembra 1827 rodil v Mariboru. Avtorici razstave sta bili  Nina Lončar in dr. 
Vlasta Stavbar; vizualna podoba Dejan Štampar.  
Zgodba se je pričela z vzpostavitvijo virtualnega doma oziroma spletne strani, ki jo je zasnovala in 
realizirala Nina Lončar. Glede na to, da Tegetthoffove rojstne hiše danes ni več, je ideja o virtualnem 
domu bila odlična zamisel. Številni podatki, dokumenti, fotografije, besedila o Wilhelmu Tegetthoffu so 
na svetovnem spletu dostopni  vsem, ki se želijo seznaniti z življenjem in bogato kariero enega izmed 
najboljših pomorščakov 19. stoletja, rojenega v Mariboru. 
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Vzpostavljenemu virtualnemu domu je  sledila izdaja brošure s razglednicami na temo Tegetthoff – 
portreti, rojstno hišo, spomenikom v Mariboru, ki je izšla v letu 2011.  
 
Vrhunec projekta predstavlja razstava, ki je bila na ogled v razstaviščih Univerzitetne knjižnice Maribor 
od 20. junija do 15. septembra 2012. Tematsko so jo sestavljali trije deli. Osrednji del je predstavljalo  
življenje in delo Wilhelma Tegetthoffa, ki se je 23. decembra 1827 rodil v Mariboru. Tukaj je obiskoval 
normalko in gimnazijo. Leta 1840 je nadaljeval šolanje na mornariški kadetnici v Benetkah. Vojaško 
kariero je začel v začetnih bojih italijanske revolucije. Kot mornariški časnik se je udeležil blokade 
Benetk leta 1849, v kateri si je prislužil čin polkovnika. Vzpon je doživel med Prusijo in Dansko leta 
1864 in bil povišan v kontraadmirala. Ponoven uspeh je doživel dve leti pozneje, ko je pri Visu 
premagal italijansko ladjevje in s tem zavrl italijansko ekspanzijo proti Dalmaciji. S činom viceadmirala 
je leta 1868 postal poveljnik avstrijske mornarice in šef mornarske sekcije v vojnem ministrstvu. Znan 
je bil po inovativni vojaški taktiki in odličnem vodenju. Sodi med največje in najuspešnejše admirale 
19. stoletja. Umrl je 7. aprila 1871 na Dunaju. 
 
Skozi besedilo, fotografijo in predmete smo lahko sledili življenjski in karierni poti mariborskega 
admirala. Razstavljeni so bili  originalni predmeti, dokumenti in fotografije, ki so iz Tegetthoffove 
ostaline ali pa povezani z obdobjem,  kjer se je strmo vzpenjala njegova poklicna kariera. Kako 
pomemben je bil za takratni čas pričajo tudi številna priznanja in po njegovi smrti postavljeni 
spomeniki v raznih krajih. Pri nekaterih je bilo prisotno prizadevanje samega cesarja. Tako je bilo tudi 
s spomenikom v Mariboru, narejenem leta 1881, čigar otvoritve se je Franc Jožef udeležil leta 1883. 
Leta 1918 je spomenik doživel podobno usodo odstranitve kot nekateri drugi,  postavljeni velikim 
možem avstroogrske monarhije. Z eksponati so sodelovale številne institucije doma in v tujini ter 
posamezniki, ki so za razstavo prispevali eksponate: Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski muzej 
Maribor, Umetniški kabinet Primož Premzl, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran, Univerzitetna 
knjižnica Maribor, Vojaški muzej Slovenske vojske,  Narodni muzej Ljubljana, Österreichische 
Nationalbibliothek Wien, Gallerion - Sergio Gobbo Novigrad,  Restauratorski zavod Zagreb, Sveučilišna 
knjižnica u Puli, Dunja Bezjak iz Maribora, Zoran Biljoderič iz Maribora, dr. Vesna Bučić iz  Ljubljane in 
Sanka Siminiati z  Reke. 
Razstavo je pospremil razstavni katalog in projekcija virtualnega doma na fasado hiše v Slovenski ulici 
8 v Mariboru. V projekt je bila vključena tudi slaščičarna Ilich s svojimi priložnostnimi »Tegetthofferli«. 
 
Namen projekta: Razstava, virtualni dom, brošura in katalog  so osvetlili življenje in delo pomembnega 
ter zanimivega Mariborčana. Predstavljajo vrnitev velikega pomorščaka in mariborskega admirala v 
javnost. Njegov spomenik, narejen leta 1881, je bil namreč leta 1918 odstranjen in danes stoji na 
terasi mariborskega gradu. 
 
Cilji projekta: Projekt »Mariborski admiral«: Wilhelm Tegetthoff in Bitka pri Visu  s svojo zgodovinsko 
znanstveno raziskavo o mariborskem admiralu Tegetthoffu vrača v zavest mesta njegovo podobo. 
Raziskava preteklosti tega mariborskega pomembnega moža, ki je predstavljena v virtualnem domu, 
zapolnjuje praznine v mestni identiteti in je s postavitvijo razstave dala  priložnost za razmislek o njej.  
Vsekakor je projekt Admiral Tegetthoff pomemben projekt, ki odklepa pozabljen spomin na uglednega 
pomorščaka, ki je v mestu prebil svojo mladost.  Zavedanje meščanov o rojstvu in bivanju enega 
izmed najuglednejših pomorščakov 19. stoletja v Mariboru nudi številne možnosti za oblikovanje 
lokalnih strategij mestnega razvoja. Prenos dogajanja s projekcijo »virtualnega doma« na fasado v 
Slovenski ulici in umestitev kipa Erwina Schwentnerja na okenski polici Galerije Primoža Premzla na 
prostem je ponudil  meščanom in obiskovalcem Maribora vpogled v življenje in delo Wilhelma 
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Tegetthoffa. S postavitvijo tako imenovanega virtualnega doma Wilhelma Tegetthoffa pa je ponujen 
vpogled v njegovo življenje 24 ur na dan: http://www.tegetthoff.si/ 
 
Rezultati projekta: Projekt je razširil védenje o življenju in delu mariborskega admirala, enega 
največjih pomorščakov 19. stoletja. Drugačna  postavitev razstave,  vzpostavitev virtualnega doma in 
njegova projekcija v bližini Tegetthoffove rojstne hiše (Viljem moj sosed), mednarodno 
sodelovanje,razstavljeno originalno gradivo,katalog in  brošura so produkti projekta, ki so pustili pečat 
v zavedanju Mariborčanov o njihovem rojaku, ki se je zapisal v pomorsko zgodovino 19. stoletja. 
Veliko obiskovalcev, tudi tujcev ter dobra odmevnost potrjujejo pomembnost projekta.   
Z možnostjo  vpogleda v življenje in delo W. Tegetthoffa 24 ur na dan in vse dni v tednu- torej preko 
virtualnega  doma pa ostaja trajno prisoten v mestu in širše.  
(avtorici projekta in besedila Nina Lončar in dr. Vlasta Stavbar) 

»Izgubljene iluzije nekega časa - opomnik ob uničenju Vijećnice« 
V noči iz 25. na 26. avgust 1992. leta je bila v Sarajevu uničena največja in najbolj reprezentativna 
zgradba,  ter arhitektonski biser avstro-ogrskega obdobja mesta, ki je med drugim od leta 1949 imela 
funkcijo nacionalne in univerzitetne knjižnice (nacionalne i univerzitetske biblioteke) Bosne in 
Hercegovine, tj. Vijećnica. Na ta dan je zaradi ognja zgorelo 90% knjižnega sklada oz. več kot 2 
milijona knjig in drugega gradiva bogate kulturne dediščine.  

Univerzitetna knjižnica Maribor je na pobudo podiplomskega študenta Univerze v Mariboru Muhameda 
Turkanovića in v sodelovanju z Galerijo Festić pripravila spomin na ta dan.  V sklopu projekta 
"Izgubljene iluzije nekega časa - opomnik ob uničenju Vijećnice",  pod okriljem EPK ,  se je  dne 
25.8.2012, točno 20. let po napadu, odvilo pet kulturnih prireditev (simpozij, fotografska razstava, 
literarni večer, likovna razstava in projekcija filma z glasbenim programom): 

1. SIMPOZIJ - Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10, 
Maribor. (Akademski predstavniki sarajevskih kulturnih institucij so predstavili osebna 
doživetja in  dogajanja v času obleganja Sarajeva (1992-1995) in neprecenljive izgube, ki so 
jih pretrpele institucije.) 

2. FOTOGRAFSKA RAZSTAVA - Univerza v Mariboru,  Razstavišče RAZ:UM, Gospejna ulica 10, 
Maribor. (Akademski slikar Rudi Uran je razstavljal fotografije žrtev Srebrenice pod naslovom 
»Preživeli«.) 

3.  LITERARNI VEČER– Kulturni center Sinagoga, Židovska ulica 4, Maribor. (Literarni večer s 
pesnikom Admiralom Mahićem, enim najpomembnejših sodobnih bosansko-hercegovskih 
pesnikov.  Za glasbeno podlago ob zvokih harfe je poskrbel prof. Dalibor Bernatović.) 

4. LIKOVNA RAZSTAVA – Galerija Festić, Židovska ulica 12, Maribor. (V Galeriji Festić, ki že 
desetletja deluje kot kulturni most med slovenskimi in bosansko-hercegovskimi umetniki je 
bila  na  ogled razstava likovnih del  uveljavljenih imen iz sveta likovne umetnosti, dveh 
različnih kultur, mentalitet, senzibilnih umetniških duš. razstavljali so: Petar Beus, Metka Erzar, 
Hamo Ibrulj, Narcis Kantardžić, Štefan Marflak, Marijan Mirt, Viktor Šest.) 

5. PROJEKCIJA FILMA Z GLASBENIM PROGRAMOM - Židovski  trg, Maribor. (Projekcija 
dokumentarnega filma BBC »THE LOVE OF BOOKS – A SARAJEVO STORY« ob spremljavi 
Željka Bogdanovića – MIRČIJA ter druženje na najstarejšem trgu v mestu.) 

Namen projekta: Namen spominskega dneva je bil opomniti na tragičen dogodek, ko je bilo uničena 
skoraj vsa dragocena zbirka knjig in kulturne dediščine, saj je zgorelo več kot 2 milijona knjig, tekstov 

http://www.tegetthoff.si/�
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in drugega neprecenljivega gradiva, ki ga je hranila Nacionalna knjižnica Bosne in Hercegovine. 
Projekt je bil  mednarodno zasnovan. Hkrati pa je projekt obudil povezovanje dveh pomembnih 
kulturnih institucij še iz časov po vojni, ko so UKM in druge mariborske institucije sodelovale pri obnovi 
knjižničnega fonda NUB, ki je bil leta 1992 skoraj v celoti uničen.  
 
Cilji projekta: Razširiti védenje o tragičnem dogodku, ki je pred dvajsetimi leti pustil globoke rane v 
kulturni in narodni zgodovini Bosne in Hercegovine. 
 
Rezultati projekta: Mednarodno sodelovanje, poznavanje kulturne zgodovine Bosne in Hercegovine, 
sodelovanje kulturnih institucij mesta Maribor in Sarajeva. 
(avtor besedila dr. Vlasta Stavbar) 
 
 
1.3.3 Sodelovanje UKM v nacionalnih in mednarodnih stanovskih združenjih in 

 povezovanje 
 

Povezanost z okoljem Univerzitetna knjižnica Maribor izkazuje s sodelovanjem z visokošolskimi zavodi 
znotraj univerze, s sorodnimi (knjižničarskimi) in drugimi kulturnimi inštitucijami ter s sodelovanjem v 
strokovnih združenjih in organizacijah.  
 

UKM se povezuje z drugimi knjižnicami in institucijami: 

• v slovenskem prostoru v nacionalni vzajemni bibliografski sistem in servise COBISS.Siv okviru 
katerega sodeluje in se povezuje z Narodno in univerzitetno knjižnico Ljubljana, Institutom 
informacijskih znanosti Maribor ter drugimi knjižnicami, predvsem visokošolskimi knjižnicami 
slovenskih univerz, 

• V okviru Univerze v Mariboru, UKM kot osrednja univerzitetna knjižnica, sodeluje in koordinira 
dejavnost visokošolskih knjižnic članic Univerze v Mariboru, 

• zaposleni UKM se strokovno povezujejo v Sekciji za visokošolske knjižnice in drugih sekcijah in 
komisijah pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije kot stanovske zveze in regionalno v 
Društvu bibliotekarjev Maribor in v drugih področnih društvih Slovenije, 

• mednarodno v mednarodni federaciji knjižničnih združenj IFLA (angl. International Federation 
of Library Associations),  

• na evropskem nivoju v LIBER (angl. Association of European Research Libraries),  
• na področju avtomatizacije knjižnic v ELAG (angl. European library automation group), 
• v  mednarodni prostor je dejavnost UKM vpeta tudi preko Avstrijske čitalnice, ki letos praznuje 

20 let, 
• in Evropskega dokumentacijskega centra.   
• ob tem Univerzitetna knjižnica Maribor tradicionalno dobre odnose s knjižnicami partnerskih 

univerz (UB Dunaj, Gradec, Praga, Bayreuth, Marburg an der Lahn, Reykjavik…). 

Drugi del mednarodne dejavnosti UKM je povezan s projektno dejavnostjo, kot je npr. projekt Tempus 
ali npr. sodelovanje preko Evropskega dokumentacijskega centra v delovnih skupinah PEWG (Pan-
European Working Group), ki so zadolžene za razvoj posameznega področja delovanja informacijskih 
centrov o Evropski uniji. 
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KOMUNICIRANJE, SODELOVANJE IN POVEZOVANJE 

 
1 Komunikacija znotraj visokošolske knjižnice in z njenim okoljem je odločilna za nemoteno ter 
uspešno delovanje knjižnice.  
2 Komunikacija mora znotraj visokošolske knjižnice potekati na vseh ravneh, tako na ravni vodje 
knjižnice in knjižničnih delavcev, med knjižničnimi delavci samimi, kot tudi na ravni knjižnice ter 
njenih uporabnikov.  
3 Visokošolska knjižnica mora imeti razvite tudi načine in oblike rednega komuniciranja z vodstvom 
ter zaposlenimi v okviru visokošolskega zavoda. Knjižnični delavci morajo pri zagotavljanju storitev 
delovati sodelovalno in združevalno z drugimi oddelki in službami visokošolskega zavoda.  
4 Z drugimi knjižnicami, konzorciji, ponudniki informacijskih virov in drugimi organizacijami naj 
visokošolska knjižnica sodeluje v programih, ki ji bodo pomagali uresničevati poslanstvo in cilje. 
Zaposleni v knjižnici naj bodo v kar največji meri vključeni v profesionalne aktivnosti, tako na  
nacionalni kot mednarodni ravni, sodelujejo naj tudi pri skupni uporabi virov in izvajanju storitev 
ter tako razširjajo ponudbo knjižnice in zmanjšujejo stroške njene dejavnosti.  
5 Visokošolska knjižnica naj si prizadeva povečevati dostop do informacij s koordinirano nabavo 
knjižničnega gradiva in zagotavljanjem drugih informacijskih virov, sodelovanjem v medknjižnični 
izposoji ter posredovanju dokumentov in s konzorcijsko nabavo elektronskih informacijskih virov.  
6 Zaradi zagotavljanja učinkovitega in racionalnega pretoka informacij ter knjižničnega gradiva se 
morajo visokošolske knjižnice, ki opravljajo knjižnično dejavnost kot javno službo, v skladu s 
pravnimi in drugimi predpisi s področja knjižnične in informacijske dejavnosti, vključevati v 
nacionalni vzajemni bibliografski sistem.  
7 V nacionalni vzajemni bibliografski sistem naj se vključujejo tudi druge visokošolske knjižnice, ki 
so za to strokovno in tehnično usposobljene ter pri svojem delu upoštevajo obvezne strokovne 
predpise in strokovne standarde.  
8 Zaradi uspešnejšega zadovoljevanja potreb po specializiranih informacijah in svetovanju s 
posameznih znanstvenih ter strokovnih in problemsko orientiranih področij se lahko visokošolske 
knjižnice vključujejo tudi v specializirane informacijske sisteme ali opravljajo naloge specializiranih 
informacijskih centrov. Pri tem naj se delovno povezujejo z drugimi visokošolskimi in ostalimi 
knjižnicami, zlasti s specialnimi knjižnicami.  
9 Visokošolske knjižnice oziroma njihovi zaposleni naj se strokovno povezujejo v Sekciji za 
visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije ter v drugih domačih in tujih 
strokovnih združenjih.  
 
 
(Strokovni standardi, 2012) 
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1.3.4 Odmevnost dejavnosti UKM v medijih 
 

AMBROŽIČ, Borut, 1970-  
        Strokovni posvet pacientove pravice v teoriji in praksi [Elektronski vir] / Borut Ambrožič. - 
Besedilni podatki. 
V: Viva [Elektronski vir]. - ISSN 1854-5300. - (25. maj 2011).  
COBISS.SI-ID 69367809  

BEDRAČ, David  
        Literarno kolo. (89), Borut Gombač. 2, O / David Bedrač. - Ilustr.  
V: Štajerski tednik. - ISSN 1581-6257. - Letn. 64, št. 36 (13. maj 2011), str. 27.  
COBISS.SI-ID 22748984  

 BERCKO, Zvezdana  
        Fotografska razstava Art in the wild beauty / Zvezdana Bercko, Vida Gorjup Posinković. – Ilustr. 
V: Bonbon. - ISSN 1854-4452. - Leto 6, št. 281 (13. sep. 2011), str. 8.  
COBISS.SI-ID 69354497  

 BERCKO, Zvezdana  
        Maribor na Visu / Zvezdana Bercko ; fotografija Dunja Bezjak. - Ilustr.  
V: Bonbon. - ISSN 1854-4452. - Leto 6, št. 275 (26. jul. 2011), str. 24.  
COBISS.SI-ID 69118465  

 BERDIČ, Mario  
        Intimne zgodbe z Visa v UK Maribor / Mario Berdič. - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 137 (15. jun. 2011), str. 14.  
COBISS.SI-ID 67186689  

 BERDIČ, Mario  
        Kamen in Vis, kot je nekoč bil / Mario Berdič. - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 143 (22. jun. 2011), str. 14.  
COBISS.SI-ID 67247873  

 BERDIČ, Mario  
        Minljivost, pot, puščica : fotografska razstava Gregorja Radonjiča v Razstavišču UKM / Mario 
Berdič. - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 230 (4. okt. 2011), str. 14.  
COBISS.SI-ID 69351169  

BERDIČ, Mario  
        Premierna razstava Černigojevega cikla / Mario Berdič. - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972.. - 67, [št.] 22 (27. jan. 2011), str. 15.  
COBISS.SI-ID 66492673  

BOSTIČ, Teo  
        Odprli razstavo slovenskega slikarja Jožeta Tisnikarja [Elektronski vir] : v oddaji Poročila na 
Radiu Maribor MM1 / novinar Teo Bostič. - Avdio podatki.  
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V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (14. apr. 2011).  
COBISS.SI-ID 69612289  

BRATINA, Špela  
        Vstop v novo študijsko leto posebej slovesen za bruce [Elektronski vir] : v oddaji Danes ob 13ih 
na Radio Slovenija 1 / novinarka Špela Bratina in Bojana Šrajner ; izjave Bojana Šrajner ... [et al.]. - 
Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (3. okt. 2011).  
COBISS.SI-ID 69350657  

BRATOŽ, Igor  
        Knjižnoglasbena mariborska pomlad / Igor Bratož. - Fotogr.  
V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 53, št. 89 (13. apr. 2011), str. 16.  
COBISS.SI-ID 69611521  

CEHNAR, Jasmina  
        Nad predsodke z Romskim mesecem : Festival Romano Čhon v Maribor prinaša utrip romske 
kulture / Jasmina Cehnar ; [fotografija] (Janko Rath). - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 77 (2. apr. 2011), str. 17.  
COBISS.SI-ID 66817793  

CEHNAR, Jasmina  
        Razstave ob 25-letnici Glazerjevih nagrad / (jmc) ; [foto] (Sašo Bizjak). - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 63 (17. mar. 2011), str. 17.  
COBISS.SI-ID 69642753  

ČERNE, Barbara 
        Univerzitetna knjižnica bo sedelovala s štirimi samostojnimi projekti : v Novicah / Barbara Černe 
; [izjava Vlasta Stavbar]. - Maribor : Radio Center, 19. dec. 2011  
COBISS.SI-ID 69669889  

 FERK, Lidija  
        Preveč predpisov, premalo človečnosti : mariborska Univerzitetna knjižnica je skupaj z zavodom 
za zdravstveno varstvo Maribor in zastopnikoma pacientovih pravic izdala zbornik o pacientovih 
pravicah / Lidija Ferk ; [fotografija] (Igor Napast). - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št] 294 (20. dec. 2011), str. 19.  
COBISS.SI-ID 68244481  

 FORSTNERIČ-Hajnšek, Melita  
        Dve sočasni srečanji s spominom človeštva : razstavi ob 100. obletnici rojstva Jara Dolarja od 
23. junija do 3. septembra v UKM in NUK / Melita Forstnerič Hajnšek ; [foto] (Boris Vugrinec). - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 145 (24. jun. 2011), str. 12.  
COBISS.SI-ID 67270401  

 FORSTNERIČ-Hajnšek, Melita  
        Jože Tisnikar v UKM z Romi / (mh). 
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 88 (15. apr. 2011), str. 12.  
COBISS.SI-ID 66897921  
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FORSTNERIČ-Hajnšek, Melita  
        Ko knjiga ni le knjiga / (mh). - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 35 (12. feb. 2011), str. 11.  
COBISS.SI-ID 66626049  

FORSTNERIČ-Hajnšek, Melita  
        Zagrebčani slovenskih korenin v Mariboru : razstava v UKM predstavlja 28 osebnosti z vseh 
področij / (mh).  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 259 (9. nov. 2011), str. 14.  
COBISS.SI-ID 67966209  

GERŽINA, Andrej  
        Mariborska univerzitetna knjižnica razpisuje fotografski natečaj [Elektronski vir] : v oddaji Dobro 
jutro / novinar Andrej Geržina. - Avdio podatki. 
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X. - (16. sep. 2011).  
COBISS.SI-ID 69352961  

HABJANIČ, Peter  
        Današnji dan tudi na mariborskih fakultetah v znamenju začetka novega študijskega leta 
[Elektronski vir] : v oddaji Dnevnik Radia MM1 / novinarka Peter Habjanič in Bojana Šrajner ; izjave 
Bojana Šrajner ... [et al.]. - Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (3. okt. 2011).  
COBISS.SI-ID 69350913  

HOHNJEC, Blanka  
        Sinoči so predstavili tri knjižne novosti [Elektronski vir] : v Poročilih Radia Maribor MM1 / 
novinarka Blanka Hohjec. - Avdio podatki. 
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (21. jan. 2011).  
COBISS.SI-ID 69644033  

HOHNJEC, Blanka  
        Sožitje med kulturami [Elektronski vir] : v oddaji Poročila RA MM1 / novinarka Blanka Hohnjec. - 
Avdio podatki. 
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (27. maj 2011).  
COBISS.SI-ID 69365249  
  
HOHNJEC, Blanka  
        Zgodovina medicine 20. stoletja : v Poročilih Radia Maribor MM1 / Blanka Hohnjec. 
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (6. dec. 2011).  
COBISS.SI-ID 69669633  

HRGOTA, Sanja  
        Srečanje s spominom človeštva : v oddaji Kronika 1 / Sanja Hrgota. - Maribor : RTS, 24. jun. 
2011  
COBISS.SI-ID 69360897  

JAZ  
        Pacientove pravice in dolžnosti v teoriji in praksi / jaz. - Ilustr.  
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V: Večer. - ISSN 0350-4972.. - 67, [št.] 108 (12. maj 2011), str. 17.  
COBISS.SI-ID 69369601  

JMC  
        Neaktivne člane v knjižnicah UM bodo izbrisali / jmc.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - Letn. 67, št. 67 (22. mar. 2011), str. 18.  
COBISS.SI-ID 69615873  

        KAKŠNE so bralne navade Slovencev : pogovor tedna na Net TV / Maja Damevska ; sodelovali 
Janja Vidmar ... [et al.]. - Maribor : Net TV, 31. jan. 2011  
COBISS.SI-ID 69643777  

KODRIČ, Zdenko  
        V Mariboru se predstavlja kralj mineralov / (zk).  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 138 (16. jun. 2011), str. 18.  
COBISS.SI-ID 67197697  

KOLAR, Marjan, 1933-  
        Tisnikarjevo srečanje z Romi [Elektronski vir] / novinar M. K. - Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (14. apr. 2011).  
COBISS.SI-ID 69612801  

KOLMANČIČ, Petra  
        V središču letošnjih dnevov knjige pesnik, pisatelj in dramatik Milan Dekleva [Elektronski vir] : v 
oddaji Zrcalo dneva Radia Slovenija 1 / izjave Petra Kolmančič ; novinarka Vesna Šprajcer. - Avdio 
podatki. 
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (15. apr. 2011).  
COBISS.SI-ID 69371905  

KOLMANČIČ, Petra  
        Začeli so se 14. Slovenski dnevi knjige [Elektronski vir] : v oddaji Kulturne drobtinice Radia 
Slovenija 2 / izjave Petra Kolmančič ; novinarka Vesna Šprajcer. - Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (15. apr. 2011).  
COBISS.SI-ID 69371393  

KOPINŠEK, Simona  
        V Univerzitetni knjižnici Maribor odprli razstavo Srečanje s spominom [Elektronski vir] : v oddaji 
Dnevnik TV Maribor / novinarka Simona Kopinšek ; izjave Gabrijela Kolbič in Mladen Dolar. - Avdio 
podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (23. jun. 2011).  
COBISS.SI-ID 69361921  

KORDIGEL, Taja  
        Mariborske manuskriptne raritete / Taja Kordigel.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 267 (12. okt. 2011), str. 14.  
COBISS.SI-ID 67815937  
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KORDIGEL, Taja  
        Za invalidom prijazno prestolnico kulture / Taja Kordigel ; [foto] (Janko Rath). - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972.. - 67, [št.] 184 (10. avg. 2011), str. 14.  
COBISS.SI-ID 67512577  

KRAJNC, Tjaša  
        V Univerzitetni knjižnici Maribor predstavitev monografije Dragu Mariu Šijancu [Elektronski vir] : 
v Dnevniku Radia Maribor MM1 / novinarka Tjaša Krajnc ; izjava Marko Košir. - Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (18. nov. 2011).  
COBISS.SI-ID 69647873  

 KR  
        Izbor portretnega opusa Ivana Kosa / kr. - Ilustr. 
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 191 (19. avg. 2011), str. 12.  
COBISS.SI-ID 69356801  

KUHAR, Nataša  
        Ob jutrišnjem kulturnem prazniku v UKM razstava Knjiga ni le knjiga [Elektronski vir] : v oddaji 
Dnevnik Radia Maribor MM1 / novinarka Nataša Kuhar ; izjave Breda Kolar Sluga, Aleksandra Berberih 
Slana. - Avdio podatki. 
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (7. febr. 2011).  
COBISS.SI-ID 69643521  

LAMUT, Brane  
        Knjiga in razstava o Romih / L. M.  
V: Dolenjski list. - ISSN 0416-2242. - Leto 62, št. 13 (31. mar. 2011), str. 15.  
COBISS.SI-ID 69615361  

LUBEJ, Peter  
        Kultura v našem mestu : knjižno-glasbena simbioza / pišeta Peter Lubej, Doroteja Mlaker.  
V: Mariborski utrip. - ISSN C506-2004. - (25. mar. 2011), str. 10.  
COBISS.SI-ID 69615617  

        NAJVEČ izobraževalnih video vsebin na portalu najdete na VideoLectures.net [elektronski vir].  
V: Dnevnik online [Elektronski vir]. - ISSN 1581-3037. - (30. mar. 2011).  
COBISS.SI-ID 69615105  

        NAJVEČ izobraževalnih video vsebina na portalu [elektronski vir]. 
V: Ljubljanske novice [Elektronski vir]. - ISSN 1408-0990. - (30. mar. 2011).  
COBISS.SI-ID 69614337  

PERKO, Metka  
        Festival romske kulture Romano Chom [Elektronski vir] : v Poročilih Radia Maribor MM1 / 
novinarka Metka Perko. - Avdio podatki. 
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X. - (7. aprl. 2011).  
COBISS.SI-ID 69613569  
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PIŠEK, Mojca, 1985-  
        Za ovinkom puščave kulturniške resničnosti / Mojca Pišek.  
V: Dnevnik. - ISSN 1318-0320.. - Leto 61 (21. jul. 2011), str. 14.  
COBISS.SI-ID 69119233  

 PIVEC, Franci  
        Maribor že 25 let podeljuje Glazerjeve nagrade [Elektronski vir] : v oddaji Žarišče TV Maribor / 
izjave Franci Pivec, Bojan Labovič, Primož Premzl. - Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (14. mar. 2011).  
COBISS.SI-ID 69643009  

 PIŽMOHT, Franja  
        Knjiga ni le knjiga : televizijski prispevek projekta "Ko knjiga ni le knjiga" v okviru Kronike RTS 
Maribor, 23. 2. 2011 / novinarka Pižmoht Franja. - Maribor : RTS, 23. 02. 2011  
COBISS.SI-ID 66651649  

 PLOJ, Natalija  
        V Mariboru danes predstavitev albuma glasbene skupine : Dnevnik / gostje Borut Gombač, 
Marjan Bone ; voditeljica Natalija Ploj. - Maribor : Radio Maribor, 13. 7. 2011  
COBISS.SI-ID 69119489  

 PURGAJ, Daša, [1985-]  
        Za bruce - knjižničarji tutorji Univerzitetne knjižnice Maribor : pomoč mladim v knjižnici : 
televizijski prispevek na Bravo TV, 20. 10. 2009 / novinarka Daša Purgaj ; sodelujeta Tina Šrot in Nina 
Ring. - Maribor : BravoTV, 20.10.2009  
COBISS.SI-ID 66640385  

 PUŠENJAK, Dejan 
        Festival literature in glasbe : Ko te napiše knjiga / D. P.  
V: Žurnal24. - ISSN 2232-4127.. - (15. apr. 2011), str. 8.  
COBISS.SI-ID 69613313  

 RITONJA, Branimir  
        Otvoritev razstav s portreti Glazerjevih nagrajencev [Elektronski vir] : v oddaji Dnevnik Radio 
Maribor MM1 / novinarka Nives Cvikl ; izjave Branimir Ritonja. - Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (16. mar. 2011).  
COBISS.SI-ID 69641729  

RITONJA, Branimir  
        V razstavišču Univerzitetne kjižnice Maribor odprtje razstave Glazerjevih nagrajencev [Elektronski 
vir] : v oddaji Dnevnik TV Maribor / novinarka Simona Kopinšek ; izjave Branimir Ritonja, Peter Vernik. 
- Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (16. mar. 2011).  
COBISS.SI-ID 69641985  

RITUPER Rodež, A. Nana  
        Začetki prekmurskega knjižnega jezika : Univerzitetna knjižnica Maribor o prekmurskem 
knjižnem jeziku / A. Nana Rituper Rodež.  
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V: Vestnik. - ISSN 0351-6407. - (22. dec. 2012), str. 10.  
COBISS.SI-ID 69670401  

SEDEMDESET  
        70 dogodkov in veliko knjig / (kr) [i.e. kulturna redakcija] ; [fotografija] (Marko Vanovšek). - 
Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št] 89 (16. apr. 2011), str. 11.  
COBISS.SI-ID 66929665  

SELJAK, Tomaž 
        Ni samoumevno, da imamo Cobiss in Sicris / Tomaž Seljak. - Ilustr. 
V: Večer. - ISSN 0350-4972.. - [Letn.] 67, [št.] 204 (3. sept. 2011), str. 12-13.  
COBISS.SI-ID 2040085  

SKOK, Petra 
        V mariborski Univerzitetni knjižnici je na ogled razstava hrvaške akademske slikarke Anite Žitko 
[Elektronski vir] : v oddaji Dnevnik TV Maribor / novinarka Petra Skok ; izjave Mario Berdič. - Avdio 
podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (9. jun. 2011).  
COBISS.SI-ID 69363457  

 SKOK, Petra  
        V razstavišču mariborske Univerzitetne knjižnice je na ogled : televizijski prispevek projekta "Ko 
knjiga ni le knjiga" v okviru Dnevnika TV Maribor, 10. 02. 2011 / Petra Skok. - Maribor : Televizija, 10. 
02. 2011  
COBISS.SI-ID 66626305  

 SPREITZER, Vesna  
        Slovenski dnevi knjige [Elektronski vir] : v oddaji Poročila Radia Maribor MM1 / novinarka Vesna 
Šprajcer. - Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X. - (15. apr. 2011).  
COBISS.SI-ID 69371137  

  ŠAROTAR, Margit  
        Mednarodni dan pismenosti : v oddaji Svet na A Kanalu / gostje Margit Šarotar, Mirjam Kotar, 
Sandra Kurnik ; voditeljica Tadeja Magdič ; novinarka Nuša Lesar. - Ljubljana : A Kanal, 8. sep. 2011  
COBISS.SI-ID 69356289  

 ŠKERJANC, Tadeja  
        Predstavitev monografij v univerzitetni knjižnici / (taš).  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št] 14 (18. jan. 2011), str. 18.  
COBISS.SI-ID 66429697  

ŠKERJANC, Tadeja  
        Univerzitetna knjižnica v fotografskem objektivu / taš. - Ilustr. 
V: Večer. - ISSN 0350-4972.. - 67, [št.] 214 (15. sep. 2011), str. 18.  
COBISS.SI-ID 69353217  
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ŠTIRINAJSTI  
        14. Slovenski dnevi knjige [Elektronski vir] : v oddaji Dnevnik TV Maribor / izjave Petra 
Kolmančič ... [et al.] ; novinarka Petra Skok. – Avdio podatki. 
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (15. apr. 2011).  
COBISS.SI-ID 69372417  

TAŠ  
        Video vsebine za lažje dojemanje snovi / [besedilo] taš. - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 76 (1. apr. 2011), str. 19.  
COBISS.SI-ID 69614081  

 TOMAŽIČ, Dušan 
        Univerzitetna knjižnica Maribor pripravlja fotografski natečaj [Elektronski vir] : v oddaji Dnevnik 
TV Maribor / novinar Dušan Tomažič. - Avdio podatki. 
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (22. sep. 2011).  
COBISS.SI-ID 69352705  

 UJČIČ, Jana  
        Odprtje Slovenskih dnevov knjige : v oddaji Kronika 1 / Jana ujčič ; izjave Slavko Pregl, Milan 
Jesih. - Maribor : RTS, 15. apr. 2011  
COBISS.SI-ID 69611265  

         V Univerzitetni knjižnici Maribor otvoritev razstave letošnjih Steletovih nagrajencev [Elektronski 
vir] : v oddaji Dnevnik RA MM1 / novinarka Vesna Spreitzer ; izjave Danijela Brišnik, Mira Strmčnik 
Gulič, Eva Sapač. - Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (1. jun. 2011).  
COBISS.SI-ID 69364737  

 VRBNJAK, Tatjana  
        Razstava esperantskih plakatov in knjig / (tv).  
V: Večer. - ISSN 0350-4972.. - 67, [št.] 5 (7. jan. 2011), str. 18.  
COBISS.SI-ID 66363905  

VUGRINEC, Boris  
        Teden v sliki: Maribor / Boris Vugrinec. - Fotogr. - Ob razstavi Srečanje s spominom.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 147 (28. jun. 2011), str. 28.  
COBISS.SI-ID 69360641  

VUJINOVIČ, Vesna  
        Izbris neaktivnih članov / Vesna Vujinovič. - Maribor : Radio Center, 21. mar. 2011  
COBISS.SI-ID 69616129  

VUJINOVIČ, Vesna  
        Izbris neaktivnih članov v knjižnicah Univerze v Mariboru / Vesna Vujinovič. - Maribor : Radio 
Center, 10. maj 2011  
COBISS.SI-ID 69370113  
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        ZA branje slepih in slabovodnih.  
V: Viva. - ISSN 1318-2749. - Letn. 19, št. 212 (jul. 2011), str. 19.  
COBISS.SI-ID 69357057  

ZAVRŠNIK, Jasmina 
        Nemške knjige na mavrični polici / (jaz) ; [foto] (Igor Napast). - Ilustr. V: Večer. - ISSN 0350-
4972. - 67, [št.] 268 (19. nov. 2011), str. 20.  
COBISS.SI-ID 68022785  

ZAVRŠNIK, Jasmina 
        Razstava ob jubileju esperantstva pri nas / (jaz) ; [fotografija] (Sašo Bizjak). - Ilustr.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972.. - 67, [št.] 9 (12. jan. 2011), str. 20.  
COBISS.SI-ID 66387713  

ZEMLJIČ, Petra 
        Razstava Puščice/Arrows / Petra Zemljič, Vida Gorjup Posinković. - Ilustr.  
V: Bonbon. - ISSN 1854-4452.. - Leto 6, št. 282 (13. sep. 2011), str. 8.  
COBISS.SI-ID 69353473  

ZEMLJIČ, Pia  
        Srečanje s spominom človeštva / Petra Zemljič, Lea Kalc Furlanič. - Ilustr. 
V: Bonbon. - ISSN 1854-4452.. - Leto 6, št. 271 (28. jun. 2011), str. 8.  
COBISS.SI-ID 69357569  

ZLATAR, Milena  
        Razstava Jožeta Tisnikarja [Elektronski vir] : v oddaji Dnevnik TV Maribor / novinarka Petra Skok 
; izjave Milena Zlatar. - Avdio podatki.  
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (20. apr. 2011).  
COBISS.SI-ID 69370369  

ZLATAR, Milena  
        V likovnem razstavišču UKM odprtje razstave Jožeta Tisnikarja [Elektronski vir] : v oddaji 
Kulturne drobtinice n aRadio Slovenija 2 / novinarka Milena Zlatar. - Avdio podatki. 
V: RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (14. apr. 2011).  
COBISS.SI-ID 69612545  

ŽARIĆ, Kornelia  
        Študentski oktober v Univerzitetni knjižnici Maribor 2010 : radijski intervju na Radio.net, 7. 10. 
2010 / intervjuvala Kornelija Žarič ; intervjuvanki Jerneja Ferlež in Tina Šrot. - Maribor : Radio.net, 
07.10.2010  
COBISS.SI-ID 66639873  
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1.4  RACIONALNA RABA JAVNIH VIROV 
 
 

Preglednica 2: Temeljni kazalniki EMAS Univerzitetne knjižnice Maribor (vrednotenje okoljskega vpliva) 
 

Področje                       Kazalnik Vrednost 
Število 

zaposlenih   
Število 

študentov  

    A B 
R = 
A/B 

B1 R1 = A/B1 

I) Energetska 
učinkovitost 

            

K_EMAS_Ia 
a. Skupna poraba 
energije v kWh 

453,83 
(plin) 

550,17 
(elektrika)

  

 79  12,71 15.362  0,0653 

K_EMAS_Ib 

b. Skupna poraba 
energije iz obnovljivih 
virov v kWh (in % delež 
v vsej porabljeni 
energiji) 

   79    15.362   

III) Voda             

K_EMAS_IIIb 
a. Skupna letna poraba 
vode v m³ 

2.413   79  30,54  15.362  0,157 

IV) Odpadki              

K_EMAS_Iva 
a. Skupna letna količina 
odpadkov v tonah 

10,8   79  0,137  15.362 0,0007 

K_EMAS_IVb 
b. Skupna letna količina 
nevarnih odpadkov v 
tonah 

 0,08  79  0,001  15.362   

V) Biotska 
raznovrstnost 

            

K_EMAS_Va 
a. Uporaba zemljišč v 
strnjenih naseljih v m² 

 11.881  79  150,40  15.362  0,7734 
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2 UPRAVLJANJE IN VODENJE UKM 
 

2.1 STROKOVNI CILJI UKM  
 

V okviru javne službe: 
 
1 .  K o t  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 .  K o t  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 (knjige, revije, 

disertacije, raziskovalne naloge, rokopisi, raritete, drobni tiski, glasbeno in filmsko gradivo) v 
tiskani, elektronski in AV-obliki na območju Maribora in severovzhodne Slovenije; 

• posredovanje domoznanskih informacij. 
 
3 .  K o t  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. 
 
Splošni podatki 
Univerza v Mariboru 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna 10, Maribor 
Matična številka: 5052114  
Davčna številka: 11537213  
 
Ravnateljica: dr. Zdenka Petermanec 
  



35 
 

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@uni-mb.si http://www.ukm.si 
  
Odpiralni čas  
Po ― pe (jan. ― jun., sep. ― dec.) 8.00 – 21.00 
So (jan. ― jun., sep. ― dec.) 9.00 – 13.00 
Po, to, če, pe (jul. ― avg.) 8.00 – 14.00 
Sr (jul.― avg.) 8.00 – 17.00 
So (jul. ― avg.) 9.00 – 13.00 
 
Glavna dejavnost: Knjižnična in informacijska dejavnost 
Število delavcev:  81 
Število strokovnih delavcev: 48 
Število enot knjižnega gradiva: 965.961 
Število naročenih periodičnih publikacij (naslovi): 8.454 
Število enot neknjižnega gradiva: 55.065           
Število zapisov v lokalni bazi COBIB (na dan 31. 12. 2010): 588.536 
Število aktivnih uporabnikov: 15.362 
Število izposojenih enot knjižničnega gradiva: 350.244 
Medknjižnična izposoja: 2.796 
Izobraževanje uporabnikov (število skupin): 151 
Izobraževanje uporabnikov (število uporabnikov): 5.162 

 
 
2.2 PRISTOJNOSTI, NALOGE IN DOLŽNOSTI VODSTVA, ZAPOSLENIH IN 

 UPORABNIKOV V ORGANIH UPRAVLJANJA  
 
Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM) v pravnem prometu zastopa ravnateljica dr. Zdenka 
Petermanec. Ravnateljica je po svoji funkciji tudi članica Strokovnega sveta knjižnice.  
 
Strokovni svet je strokovni organ druge članice univerze, ki ga sestavljajo direktor oziroma ravnatelj, 
vodje organizacijskih enot, dva strokovna delavca, ki ju izvolijo vsi strokovni delavci druge članice ter 
en študent, ki ga imenuje v strokovni svet članice študentski svet druge članice za mandatno dobo 
dveh let oziroma za Univerzitetno knjižnico Maribor Študentski svet Univerze v Mariboru za mandatno 
dobo dveh let (Statut, 2010). Strokovni svet UKM je sestavljen iz 9-ih članov. Po statutu UM in 
Poslovniku Strokovnega sveta UKM ima strokovni svet naslednje pristojnosti:  
1. obravnava in sklepa o strokovnih vprašanjih raziskovalnega programa in drugih programskih 

zadevah; 
2. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja; 
3. spremlja izvajanje programov dela in razvoja; 

http://www.ukm.si/�
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4. daje ravnatelju oziroma direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj 
dejavnosti; 

5. daje rektorju univerze mnenje o kandidatu za ravnatelja oziroma direktorja; 
6. opravlja druge strokovne naloge, ki jih določa zakon ali ta Statut. 
Strokovni svet opravlja tudi funkcijo poslovodnega odbora članice na način, da se smiselno uporabljajo 
določbe, ki veljajo za poslovodni odbor članice, s tem da se upoštevajo določbe Statuta, ki razmejujejo 
pristojnosti ravnatelja oz. direktorja. 
 
Člani Strokovnega sveta UKM so v študijskem letu 2011/2012 bili: 

Dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM) 

Miloš Petrovič (pomočnik ravnateljice do 1. 2. 2012) 

Borut Gaber (tajnik, vodja Tajništva UKM od 1. 4 .2012) 

Breda Brezovšek (vodja Enote za delo z uporabniki do 1. 6. 2012) 

Mag. Aljoša Nikl (vodja Enote za delo z uporabniki od 2. 6. 2012) 

Mirjana Gazvoda (vodja Enote strokovnih referentov) 

Alenka Mihalič Klemenčič (vodja Enote za obdelavo knjižničnega gradiva) 

Mag. Vlasta Stavbar (vodja Enote za domoznanstvo) 

Dr. Jerneja Ferlež (predstavnica delavcev) 

Kornelija Sorger (predstavnica delavcev) 

Janja Deutschmann (predstavnica Študentskega sveta UM) 

 

 
 

Slika 1: Organizacijska struktura Univerzitetne knjižnice Maribor 
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2.2.1 Komisija za knjižnični sistem pri ravnatelju UKM 
 

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj ima ravnateljica UKM stalno Komisijo 
za knjižnični sistem. Komisijo za knjižnični sistem sestavljajo ravnateljica UKM, ki ji predseduje, 
predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, in ena petina študentov, ki jih imenuje študentski 
svet univerze. Komisija obravnava in sklepa o vprašanjih s svojega področja na sejah.  
 
Člani Komisije za knjižnični sistem so sledeči (študijsko leto 2011/2012): 

1. dr. Zdenka Petermanec (ravnateljica UKM) 
2. dr. Franc Janžekovič (namestnik predsednice Komisije) 
3. mag. Ksenija Škorjanc (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede) 
4. dr. Gorazd Hren (Fakulteta za energetiko) 
5. dr. Miran Mitar (Fakulteta  za varnostne vede Ljubljana) 
6. dr. Marjan Senegačnik (Fakulteta za organizacijske vede) 
7. dr. Iztok Potrč (Fakulteta za logistiko) 
8. dr. Dragica Haramija (Pedagoška fakulteta) 
9. Nevenka Balun (Fakulteta  za zdravstvene vede) 
10. dr. Aleš Kobal (Pravna fakulteta) 
11. dr. Marjan Rupnik (Medicinska fakulteta) 
12. Mojca Garantini (Filozofska fakulteta) 
13. dr. Simona Strnad (Fakulteta  za strojništvo) 
14. dr. Maja Habulin (Fakulteta  za kemijo in kemijsko tehnologijo) 
15. dr. Andrej Tibaut (Fakulteta za gradbeništvo) 
16. Mojca Markovič (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) 
17. prof.dr. Miroslav Rebernik (Ekonomsko-poslovna fakulteta) 
18. Marina Horvat (Študentski svet univerze) 
19. Ina Ulen (Študentski svet univerze) 
20. Viktorija Aleksovska (Študentski svet univerze) 

 
Komisija za knjižnični sistem Univerze v Mariboru se je v letu 2011 sestala dvakrat. Na sejah so 
obravnavali naslednje teme: 

• Dostopnost informacijskih virov v 2011 (seznanitev z dogovori z ARRS); 
• Predstavitev orodij za vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela (Scopus, Incites); 
• Primerjava meril za vrednotenje znanstvene uspešnosti UM, ARRS in NAKVIS; 
• Bibliografija Univerze v Mariboru (redakcija bibliografij pred habilitacijskimi postopki in 

dogovor o plačilu storitev vnosa bibliografij); 
• Predlog vključitve doktorskih disertacij in magistrskih del v bazo podatkov Digital 

Dissertations; 
• Predstavitev projekta Open Access EIFL; 
• Večnamenska izkaznica in RFID tehnologija; 
• Strateški razvojni program – predlog reorganizacije knjižnične informacijske dejavnosti na 

Univerzi v Mariboru. 
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 UPRAVLJANJE IN VODENJE KNJIŽNICE 
  

1 V organizacijski strukturi visokošolskega zavoda morajo biti jasno razvidni status, naloge in 
funkcije visokošolske knjižnice ter opredeljena odgovornost za njeno delovanje, nadzor in evalvacijo, 
tako na ravni visokošolskega zavoda kot knjižnice.  
2 Status in način delovanja visokošolske knjižnice se urejata s poslovnikom ali drugim aktom, ki 
opredeljuje zlasti:  
− vlogo in status knjižnice v okviru visokošolskega zavoda,  
− upravljanje in vodenje knjižnice ter način njenega sodelovanja z ostalimi oddelki    oziroma 
službami visokošolskega zavoda,  
− naloge knjižnice glede na cilje visokošolskega zavoda,  
− naloge in odgovornosti vodje knjižnice ter ostalih zaposlenih v knjižnici,  
− proces dela v knjižnici,  
− politiko nabave, obdelave, hranjenja in posredovanja knjižničnega gradiva ter zagotavljanje 
dostopnosti drugih informacijskih virov,  
− politiko uporabe knjižnice oziroma njene knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov ter 
storitev,  
− politiko varovanja, zaščite in restavriranja knjižničnega gradiva,  
− način in obseg sodelovanja knjižnice z drugimi knjižnicami, ponudniki informacijskih virov ter 
ostalimi organizacijami in posamezniki,  
− metode, orodja in merila za ugotavljanje uspešnosti delovanja knjižnice.  
3 Visokošolska knjižnica samostojno vodi, organizira in izvaja svojo dejavnost. Avtonomnost 
knjižnice pa hkrati predpostavlja njeno odgovornost za učinkovito komuniciranje z vodstvom in  
zaposlenimi v visokošolskem zavodu pri uresničevanju njenega namena ter upoštevanje na ravni 
visokošolskega zavoda dogovorjenih pravil, postopkov in praks.  
4 Upravljanje in vodenje visokošolske knjižnice morata biti učinkovita, tako da knjižnica z vloženimi 
viri kar najbolj uspešno dosega zastavljene cilje. Organizacijska struktura in postopki upravljanja ter 
vodenja knjižnice morajo biti jasno opredeljeni, razumljivi in predstavljeni v pisni obliki.  
5 Visokošolska knjižnica mora imeti izdelane pisne politike in navodila za izvajanje njenih notranjih 
delovnih procesov ter ponudbo informacijskih virov, storitev in proizvodov za uporabnike. Politike in 
navodila mora knjižnica redno preverjati in posodabljati.  
6 Vodja visokošolske knjižnice je odgovoren dekanu oziroma ustreznemu akademskemu ali 
pedagoškemu vodji visokošolskega zavoda. Pristojnosti oziroma pooblastila in odgovornosti vodje 
knjižnice morajo biti opredeljene pisno.  
7 Vodja visokošolske knjižnice mora biti v knjižnici zaposlen za polni delovni čas, imeti mora najmanj 
univerzitetno izobrazbo s področja bibliotekarske in informacijske znanosti ali s strokovnega 
področja, na katerem deluje visokošolski zavod, in ustrezen bibliotekarski strokovni naziv. Imeti 
mora tudi ustrezna znanja in izkušnje s področja knjižničnega menedžmenta.  
8 Priporočljivo je, da ima vodja visokošolske knjižnice pedagoški naziv (habilitacijo) za področje 
bibliotekarstva ali strokovno področje, na katerem deluje visokošolski zavod, oziroma 
znanstvenoraziskovalni naziv in je aktivno vključen v načrtovanje ter izvajanje pedagoškega oziroma 
znanstvenoraziskovalnega procesa visokošolskega zavoda. Vključen mora biti tudi v vse procese 
odločanja na ravni visokošolskega zavoda, ki se nanašajo na upravljanje in razvoj visokošolske 
knjižnice, in redno poročati vodstvu visokošolskega zavoda in knjižničnemu odboru o dejavnosti 
knjižnice.  
9 V okviru visokošolskega zavoda mora delovati knjižnični odbor visokošolske knjižnice, sestavljen iz 
predstavnikov študentov, zaposlenih v knjižnici in na visokošolskem zavodu ter vodstva 
visokošolskega zavoda. Knjižnični odbor naj služi kot posvetovalno telo pri odločanju vodstva 
knjižnice in visokošolskega zavoda o programu dela knjižnice, zagotavljanju informacijskih virov in 
storitev ter pogojev za njihovo uspešno in učinkovito uporabo ter izrabo. Knjižnični odbor naj služi 
tudi kot orodje komunikacije med knjižnico in njenim okoljem/uporabniki.  
 
(Strokovni standardi, 2012) 
 
 



39 
 

2.3 PRAVNE PODLAGE DELOVANJA  
 

- Odlok o preoblikovanju UM (Ur.l. RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06,  do 67/08) 
Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti UKM 

- Nacionalni program visokega šolstva RS (Ur.l. RS, Št. 20/02) 
- Zakon o visokem šolstvu  (Ur.l. RS, št. 119/06-UPB3, 94/06, 64/08, 86/09) 
- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00, 127/06) 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07) 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/06 – UPB-2 s sprem.in dop. do 
117/06) 

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 119/07) 
- Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja  (Ur.l. RS, št. 40/04) 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06-UPB-2, 126/07, 65/08, 8/10) 
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, št. 30/06) 
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/06) 
- Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Ur.l. RS št. 52/09) 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 59/99 in spr. in dop. 43/11) 
- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, št. 87/02, 124/06) 
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 16/07 UPB3, 68/08, 85/10)   
- Zakon o varstvu kulturne dediščine  (Ur.l. RS, št. 16/08 s sprem.in dop. do 30/11) 
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/01, 96/02) 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/03) 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/03) 
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur.l. RS, št. 87/01, 96/02, 105/03) 
- Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur.l. RS, št. 42/04) 
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št. 107/08)) 
- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/09) 
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur.l. RS, št. 69/06, 86/09) 
- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur.l. RS, št. 90/07) 
- Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur.l. RS, št. 90/07) 
- Zakon o plačilnem prometu (Ur.l. RS, št. 105/04-UPB2 in spr. in dop.) 
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in spr. in dop. do 110/11) 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur.l. RS, št. 5/96 in spr. in dop. do 88/11) 
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/2011 ter 

sprem.in dop.do 34/2011) 
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02, 114/06) 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene 

literature in baz podatkov (Ur.l. RS, št. 18/08) 
- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 39/00 s spr. in dop. do 18/11) 
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11 in št. 60/11) 
- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01) 
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/02, 45/08, 83/09) 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS, št, 18/91 in spr. in dop. 57/08) 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  v RS (Ur.l. RS, št. 52/94 s spr. in dop.  

do 83/10)  
- Zakon o javnih uslužbencih – prvi del (Ur.l. RS, št. 56/02 s spr. in dop. do74/09) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/07 UBP7 s spr. in dop. do 110/11) 
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 110/11) 
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Splošno: 
Akti Univerze v Mariboru 

- Statut Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 1/2010, UPB8) 
- Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. A 11/2005-2 BB 

UPB1 (Obvestila UM št. XXVI-8-2008), velja od 11.11.2008 
- Pravilnik  založniške dejavnosti v e-izobraževanju na Univerzi v Mariboru št. A 4/2008-51 MT 

((Obvestila UM št. XXVI-7-2008), velja od 15.10..2008 
- Akt o ustanovitvi Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru št. A 2/2009-51-MT(Obvestila UM št. 

XXVII-2-2009), 
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A 11/2006-524 JR (Obvestila UM št. XXIV-

9-2006), velja od 13.10.2006 
- Pravilnik o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu 

članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze št. A 3/2006-812 MP (Obvestila UM št. XXIV-1-
2006) ter spremembe in dopolnitve pravilnika št. (Obvestila UM št. XXVI-4-2008), ki veljajo od 
17.4.2008 

- Splošni akt o organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic št. A17/2005-2 BB ter spremembe in 
dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVI-3-2008), ki veljajo od 19.3.2008, spremembe in 
dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVII-3-2009), ki veljajo od 16.6.2009, ter 
spremembe in dopolnitve splošnega akta (Obvestila UM št. XXVII-6-2009), ki veljajo od 23.9.2009 

- Tabela za prevedbo delovnih mest delavcev UM (Obvestila UM št. XXVI-5-2008) 
- Navodilo o vzpostavitvi notranjih kontrol na članicah in drugih članicah UM št. N 26/2007-61 PU 
- Pravilnik o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru, 21.06.2010 
 
Finance in revizija: 
- Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze v Mariboru št. A 11/2008-61 PU (Obvestila UM št. XXVI-

9-2008), ki velja od 6.1.2009 
- Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru št. A1/2008-61 PU (Obvestila UM št. XXVI-3-2008), 

ki velja od 26.3.2008 
- Pravilnik o zagotavljanju notranje likvidnosti ter o izposojanju in nalaganju sredstev Univerze v 

Mariboru št. A2/2007-61 PU (Obvestila UM št. XXV-6-2007) 
- Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi v Mariboru (Obvestila UM št. XXI-4-2003) 
- Navodilo o izvajanju Zakona o javnem naročanju na Univerzi v Mariboru št. N1/2007-61 PU 
- Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N13/2007-41 AG 
- Navodilo o izplačevanju osebnih dohodkov iz delovnega razmerja na Univerzi v Mariboru št. 

N12/2006-621-JSB 
- Navodilo o izvajanju medsebojnega finančnega poslovanja s proračunskimi sredstvi med članicami 

Univerze v Mariboru št. N3/2005-621 JSB 
- Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev UM št. N24/2007-621 JSB 
- Navodilo o poročanju o izvrševanju finančnega načrta UM št. N6/2005-02-BB 
- Navodilo za upravljanje s tveganji na Univerzi v Mariboru št. N13/2006-61 PU 
- Navodilo o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem pogodbenega dela št. N25/2007-524 JR 
- Navodilo o razmejevanju časovnih razmejitev, prihodkov in odhodkov Univerze v Mariboru št. 

N35/2007-621 JSB 
- Navodilo o vodenju investicij in investicijskega vzdrževanja na UM št. N0/2008-61 PU 
 
Zaposleni na UM: 
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede (Ur. l. RS št. 94/2010)  
- Merila za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
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- Pravilnik o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela št. A 10/2008-61 PU 
(Obvestila UM št. XXVI-9-2008), ki velja od 6.1.2009 

- Navodilo za plačilo redne delovne uspešnosti št. N 13/2009-51 MT 
- Kadrovski priročnik Univerze v Mariboru (Obvestila UM št. XXV-9-2007) 
- Organizacijski akt o delovnem času Univerze v Mariboru št. A 6/2008-51 MT (Obvestila UM št. 

XXVI-9-2008), ki velja od 19.11.2008 
- Načrt izrabe delovnega časa za leto 2012  
- Splošni akt o konkurenčni prepovedi na Univerzi v Mariboru št. A 8/2008-2 BB (Obvestila UM št. 

XXVI-9-2008), ki velja od 30.12.2008 
- Pravilnik o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med 

delom delavcev na Univerzi v Mariboru št. 16/2006-523 ZK (Obvestila UM št. XXIIII-4-2005) 
- Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi v Mariboru št. A10/2006-526 NP (Obvestila UM št. 

XXIV-9-2006), ki velja od 20.10.2006 
- Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi na Univerzi v Mariboru št. A9/2006-525 

TP (Obvestila UM št. XXIV-9-2006), ki velja od 20.10.2006 
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi v Mariboru št. A8/2006-524-2 BB 

(Obvestila UM št. XXIV-9-2006), ki velja od 20.10.2006 
- Organizacijsko navodilo št. N29/524 JR – o delu na domu 
 

Splošno: 
Akti UKM 

- Navodilo št. N3/2007-MB o varovanju in hrambi ključev v UKM 
- Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva UKM, 15.2.2008 
- Pravilnik o splošni pogoji poslovanja Univerzitetne knjižnice Maribor št. P 01/2010-ZP  
 
Finance in revizija: 
- Priloga k Pravilniku o računovodstvu Univerze v Mariboru št. A1/2008-61 PU: Naloge in 

odgovornosti delavk v finančno računovodski službi UKM št. N 3/2008-MB, uporaba od 29.5.2008 in 
Krogotok knjigovodskih listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v UKM  

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 1.8.1999 
- Navodilo o ravnanju z dnevnimi iztržki v izposojevalni službi UKM, 14.7.2006 
- Krogotok listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v UKM št. N 1/2010-MB/ZP, 

22.09.2010 
- Merila in sodila za razpolaganje prihodkov in odhodkov in časovnih razmejitev za odpravljanje 

javne službe in tržne dejavnosti v UKM št. N2/2010-MB/ZP 22.09.2010 
 
Zaposleni v UKM: 
- Navodilo o izrabi delovnega časa št, N 4/2011-ZP, pričetek uporabe 23.12.2011 
- Navodilo o izvajanju Pravilnika o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela št. 

N 1/2009-MB 
- Navodila za ocenjevanje in obračunavanje redne delovne uspešnosti zaposlenih v UKM št. N 

2/2009-MB, pričetek uporabe 15.6.2009 
- Pravilnik o delovnih oblekah, obutvi in osebni varovalni opremi 
- Navodilo o izvajanju Pravilnika o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu 

stroškov za prehrano med delom delavcev n Univerzi v Mariboru,  sprejeto 2.8.2005, uporaba od 
1.8.2005 

- Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov v UKM,  sprejeto 15.9.2005, uporaba od 23.9.2005 
ter spremembe navodila št. N 4/2008-MB, 29.5.2008 
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- Navodilo o povračilu stroškov za službena potovanja, 10.4.2006 
- Pravilnik o delovnih oblekah in zaščitnih sredstvih delavcev UKM, sprejet 21.10.2005, uporaba od 

1.11.2005 
- Navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev pri dajanju in prejemanju daril, sprejeto 7.4.2005, 

uporaba od 23.4.2005 ter spremembe in dopolnitve-1 z dne 10.11.2006 
 

-    IFLA (International Federation of Library Associations) 
Članstvo v mednarodnih organizacijah 

-    LIBER (European Association of Research Libraries) 
 
 
2.4 OCENA USPEHA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI V LETU 2011 

 
Preglednica 3: Ocena uspeha knjižnične dejavnosti v letu 2011 (Poročilo, 2011) 

 
Kratkoročni 
prednostni cilji 
univerze 

Izvedbene naloge v 
letu 2011 

Pričakovani rezultati v 
letu 2011 

Realizacija v letu 2011 z 
obrazložitvijo razlik 

UKM in knjižnice članic UM 
Potrditev idejnega 
elaborata 
strateškega 
razvoja knjižnične 
dejavnosti na UM 

Posredovanje elaborata 
v razpravo in potrditev 
na ustreznih organih (na 
Strokovnem svetu UKM, 
na Komisiji za knjižnični 
sistem pri ravnatelju 
UKM, na Senatu UM). 
Javna predstavitev 
elaborata. 

Izdelan idejni elaborat 
srednjeročnega strateškega 
razvoja knjižnične 
dejavnosti na UM. 
Potrditev idejnega elaborata 
srednjeročnega strateškega 
razvoja knjižnične 
dejavnosti na UM. 

DELNO DOSEŽENO 
Idejni elaborat strateškega 
razvojnega programa 
knjižnične dejavnosti na UM je 
bil predstavljen Komisiji za 
knjižnični system, 
Strokovnemu svetu UKM in 
rektorju UM. V razpravi so 
nekatere članice UM 
nasprotovale integraciji 
knjižnične dejavnosti na 
univerzi. 

Ocenitev 
kakovosti 
knjižnične 
dejavnosti na UM 
in akcijski načrt 
izboljšav 

Sodelovanje v Komisiji 
za ocenjevanje 
kakovosti univerze. 
Program dela Komisije 
za kakovost UKM 
(akcijski načrt 
izboljšav). 
Analiza trenda razvoja 
knjižnične dejavnosti v 
Univerzitetni knjižnici 
Maribor in visokošolskih 
knjižnicah UM na 
podlagi samoevalvacij. 

Samoevalvacijsko poročilo 
knjižnične dejavnosti na 
UM; 

- Samoevalvacijsko 
poročilo knjižnične 
dejavnosti na UM za 
študijsko leto 
2009/2010. 

- Evalvacija knjižnične 
dejavnosti UKM na 
podlagi BIX kazalcev 
kakovosti. 

DOSEŽENO 
Izdelano je bilo 
samoevalvacijsko poročilo 
Univerzitetne knjižnice Maribor 
in fakultetnih knjižnic na UM za 
študijsko leto 2009/2010. 
Prijavili smo se v sistem 
evalvacij v evropskem prostoru 
po kriterijih BIX 
(Bibliotheksindex). 

Strokovna pomoč in 
svetovanje 
knjižnicam članic 
UM pri razvoju 
dejavnosti knjižnic 
na osnovi sodobnih 
standardov 
knjižnične 
dejavnosti 

Strokovna priporočila 
in standardi za 
organizacijo, 
delovanje in 
evalvacijo 
visokošolskih knjižnic 
(v pripravi na 
nacionalni ravni). 

Strokovna priporočila in 
standardi za organizacijo, 
delovanje in evalvacijo 
visokošolskih knjižnic (v 
pripravi na nacionalni 
ravni). 
Izdelava smernic za 
vzpostavitev knjižnice in 
upravljanje knjižnične 
dejavnosti in zbirk na osnovi 
sodobnih standardov 
knjižnično informacijske 
dejavnosti. 

DOSEŽENO 
Pripravljen je predlog 
»Strokovna priporočila in 
standardi za organizacijo, 
delovanje in evalvacijo 
visokošolskih knjižnic« (v 
sprejemanju na nacionalni 
ravni). 
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Koordinacija nabave 
in ponudbe 
knjižničnega 
gradiva na Univerzi 
v Mariboru 

Zbiranje in analiza 
informacij za dosego 
cilja. Usklajevanje 
aktivnosti nabavnih 
postopkov v okviru 
sestankov vodij 
visokošolskih knjižnic 
in Komisije za 
knjižnični sistem UM. 
Sodelovanje z IZUM-
om glede nadgradnje 
portala za inf. vire 
Metalib (vključitev 
metapodatkov za 
fizične enote, podpora 
oddaljenemu dostopu, 
celostna podoba 
portala). 

Pregled stanja glede 
nabave knjižničnega 
gradiva UKM in članic UM. 
Dokument o nabavni 
politiki UKM. 
Načrt nabavne politike na 
univerzi v kontekstu 
izdelave idejnega elaborata 
za izvedbo skupnega 
javnega razpisa za nakup 
knjižničnega gradiva za 
Univerzo v Mariboru. 
Nadgradnja portala za 
informacijske vire Metalib. 

DOSEŽENO 
Izvedli smo nadgradnjo portala 
za informacijske vire Metalib, ki 
omogoča oddaljen dostop. 
V okviru sestankov z vodji 
fakultetnih knjižnic smo 
usklajevali nabavo e-virov za 
Univerzo v Mariboru. 
V okviru Komisije za knjižnični 
sistem smo obravnavali 
problematiko nabave in 
financiranja nakupa 
knjižničnega gradiva. 
 

Koordinacija in 
izvajanje 
izobraževalne 
dejavnosti 
uporabnikov 

Organiziranje 
izobraževanj 
uporabnikov knjižnic 
na Univerzi v 
Mariboru. 
Analiza informacijske 
pismenosti študentov 
UM; potrditev 
elaborata na ustreznih 
organih UM. 
Vzpostavitev delovne 
skupine za pripravo 
smernic za uvedbo 
permanentnega 
sistema knjižničarjev 
tutorjev. 
Priprava programa 
vseživljenjskega 
izobraževanja s 
področja knjižnične 
dejavnosti in 
znanstvenega 
publiciranja. 
Objava izobraževalnih 
programov UKM v 
okviru okolja za e-
učenje Moodle. 

Program izobraževanja 
UKM. 
Večanje ponudbe 
programov za 
izpopolnjevanje in drugih 
krajših oblik 
izobraževanja ter števila 
vključenih v 
vseživljenjsko 
izobraževanje. 
Predstavitev elaborata 
vključitve informacijskega 
opismenjevanja v 
študijske programe 
Univerze v Mariboru. 
Priprava smernic za 
uvedbo permanentnega 
sistema knjižničarjev 
tutorjev. 
Vključitev v programske 
sheme kariernih centrov 
UM. 
Vključitev v procese e-
izobraževanja na Univerzi 
v Mariboru. 

DOSEŽENO 
Pripravili smo modularni 
sistem izobraževanja 
uporabnikov in k sodelovanju 
pritegnili bibliotekarje 
fakultetnih knjižnic. 
Pripravili smo osnutek smernic 
za uvedbo permanentnega 
sistema knjižničarjev tutorjev 
in ga posredovali univerzi. 
Ponudbo izobraževanja 
uporabnikov smo vključili v 
univerzitetno okolje z e-
učenjem Moodle. 

Sodelovanje pri 
založniški 
dejavnosti UM 

Podelitev pooblastila 
rektorja odgovornemu 
bibliotekarju za 
področje bibliografske 
kontrole. 

Pravilnik o založniški 
dejavnosti UM. 
Uvedba bibliografske 
kontrole pred izdajo 
publikacij Univerze v 
Mariboru, ne glede na 
obliko 
(tiskano/elektronsko). 

NEDOSEŽENO 
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Elaborat uvajanja 
RFID tehnologije za 
učinkovito 
upravljanje gradiva 

Zbiranje ponudb 
različnih dobaviteljev. 
Imenovanje projektne 
skupine. 
SWOT analiza. 

Elaborat postopne uvedbe 
RFID tehnologije. 
Optimizacija delovnih 
postopkov. 
Učinkovito upravljanje s 
knjižničnim gradivom. 

DOSEŽENO 
Pripravili smo predstavitev 
implementacije RFID 
tehnologije v knjižnično 
dejavnost in vpliv le-te pri 
optimiranju delovnih 
postopkov in uvedbi novih 
storitev (Komisija za knjižnični 
sistem). 

Uvedba 
večnamenske 
članske izkaznice 

Definiranje 
funkcionalnosti 
večnamenske članske 
izkaznice. 

Uvedba večnamenske 
članske izkaznice z 
možnostjo funkcionalne 
nadgradnje. 
Optimalno upravljanje 
uporabnikov s knjižničnimi 
storitvami. 

DOSEŽENO 
Preučili smo funkcionalnosti 
večnamenske izkaznice za 
področje knjižničarstva in naš 
cilj predstavili Komisiji za 
knjižnični sistem in prorektorju.  

Strokovna pomoč in 
svetovanje 
knjižnicam članic 
UM na področju 
bibliografij in 
vrednotenja. 

Izvajanje redne 
dejavnosti. 
Preučitev ustreznih 
bibliometričnih metod. 

Spremljanje strokovnih 
novosti na področju 
bibliografij. 

DOSEŽENO 
Redni mesečni sestanki z 
bibliografi UM, 
preučevanje sprememb na 
področju bibliografije (zapisniki 
OSIC), 
uvajanje novosti (dogovor o 
plačilu, prvi ali vodilni avtor, 
etc.). 

Vrednotenje 
znanstvene 
uspešnosti Univerze 
v Mariboru 

Izvajanje redne 
dejavnosti. 
Preučitev ustreznih 
bibliometričnih metod. 

Izdelava metodologije 
vrednotenja znanstvene 
uspešnosti Univerze v 
Mariboru. 
Sistematična evalvacija 
bibliometričnih kazalcev 
znanstvene uspešnosti 
Univerze v Mariboru. 

DOSEŽENO 
Predstavitev orodij za 
spremljanje znanstvene 
uspešnosti na Komisiji za 
knjižnični sistem; 
sodelovanje v delovni skupini 
za pripravo novih meril za 
habilitacijo; 
uvedba nove storitve – vnos 
doktoratov UM v bazo 
podatkov Digital Dissertations. 

Vzpostavitev 
selektivnih 
kriterijev za 
digitalizacijo 
knjižničnega 
gradiva na 
nacionalni ravni 

Predlog za 
vzpostavitev delovne 
skupine na nacionalni 
ravni. 

Kriteriji za digitalizacijo 
knjižničnega gradiva na 
nacionalni ravni. 
Optimizacija in 
racionalizacija storitve 
digitalizacije. 

NEDOSEŽENO 
Nosilec aktivnosti je Narodna in 
univerzitetna knjižnica v 
sodelovanju z UKM. 

Uvajanje novih 
vsebin in 
funkcionalnosti 
Digitalne knjižnice 
UM 

Implementacija 
programske opreme 
za upravljanje s 
fotografijami. 
Oblikovanje portala 
domoznanskih vsebin 
v okviru DKUM-a. 
Vzpostavitev 
elektronske 
prevzemnice v okviru 
DKUM. 
Preučitev možnosti 
vzpostavitve povezave 
med sistemi COBISS – 
DKUM – MOODLE. 
Prevod portala DKUM 
v angleški jezik. 

Pravilnik o obveznem izvodu 
publikacij UM (elektronske 
publikacije); digitalne 
vsebine UKM. 
Vsebinska razširitev 
ponudbe digitalnih virov v 
okolju digitalne knjižnice 
UM. 
Razširitev funkcionalnosti 
DKUM. 

DELNO DOSEŽENO 
Nove vsebine se sistemsko 
dopolnjujejo, prirast e-gradiv v 
2011 je bil 3551 enot. 
Osnutek portala domoznanskih 
vsebin je pripravljen. 
Preučili smo možnosti 
funkcionalne povezave treh 
sistemov (COBISS, DKUM, 
MOODLE), ki bo vzpostavljena 
z uvedbo modularnega 
izobraževanja. 



45 
 

Ustrezno arhiviranje 
obveznega izvoda 
publikacij Republike 
Slovenije in 
obveznega izvoda 
publikacij UM 

Pridobitev dodatnih 
finančnih virov za 
opremo skladišč. 

Oprema arhivskega 
skladišča z ustreznimi 
kompaktnimi policami. 
Nadomestna lokacija 
skladišča arhivskih izvodov. 

NEDOSEŽENO 
Cilj je povezan z veliki 
finančnimi vložki in aktivnost je 
prepoznana kot skupna naloga 
univerze. 

  UKM  
Prirast knjižnične 
zbirke (vse vrste 
knjižničnega 
gradiva) 
 

Nakup Št. inv. enot: 6.400 
DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 6.055 (95%) 

Obvezni izvod Št. inv. enot: 24.000 
DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 26.652 (112%) 

Zamena Št. inv. enot: 250 
DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 143 (57%) 

Dar Št. inv. enot: 4.500 
DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 3.308 (74%) 

Obvezni izvod UM Št. inv. enot: 550 
DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 550 (100%) 

 

  

Cilji so doseženi, ker je 
dotok gradiva variabilen 
parameter. 

Prirast elektronskih 
virov E-knjige s polnimi 

besedili 
 
Št. naslovov: 500 

PRESEŽENO 
Št. naslovov: 3.355 (671%) 

Polnotekstovne 
podatkovne zbirke (e-
časopisi) Št. naslovov: 4.000 

PRESEŽENO 
Št. naslovov: 6.101 (153%) 

Polnotekstovne in 
bibliografske 
podatkovne zbirke Št. naslovov: 64 

PRESEŽENO 
Št. naslovov: 70 (109%) 

Bibliografska 
obdelava 
knjižničnega 
gradiva za 
bibliografijo 
(SICRIS) 

Kreiranje zapisov za 
članke Št. zapisov: 600 

PRESEŽENO 
Št. zapisov: 761 (126%) 

Kreiranje zapisov za 
monografije Št. zapisov: 200 

PRESEŽENO 
Št. zapisov: 367 (183%) 

Kreiranje zapisov za 
izvedena dela Št. zapisov: 150 

PRESEŽENO 
Št. zapisov: 248 (165%) 

Redakcija zapisov Št. zapisov: 300 
PRESEŽENO 
Št. zapisov: 1.002 (334%) 

Sodelovanje v 
sistemu vzajemne 
katalogizacije 

Prirast lokalne baze 
COBISS.SI 

 
Št. zapisov: 23.000 

DOSEŽENO 
Št. zapisov: 17.953 (78%) 

Kreiranje in 
redaktiranje zapisov 
normativne baze 
CONOR.SI 

 
Št. zapisov: 5.000 

DOSEŽENO 
Št. zapisov: 4.795 (96%) 

Hranjenje arhivskih 
izvodov publikacij 

 
Št. inv. enot: 14.000 

DOSEŽENO 
Št. zapisov: 13.850 (99%) 

 

  

Cilji so doseženi, ker je 
dotok gradiva variabilen 
parameter. 

Izposoja 
knjižničnega 
gradiva Izposoja na dom Št. fizičnih enot: 250.000 

DOSEŽENO 
Št. fizičnih enot: 265.202 
(106%) 

Izposoja v čitalnicah Št. fizičnih enot: 90.000 
DOSEŽENO 
Št. fizičnih enot: 85.042 (95%) 
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Medknjižnična 
izposoja Izposoja gradiva iz 

drugih knjižnic 
(pasiva) Št. fizičnih enot: 1.500 

DOSEŽENO 
Št. fizičnih enot: 1.084 (73%) 

Izposoja gradiva v 
druge knjižnice 
(aktiva) Št. fizičnih enot: 1.800 

DOSEŽENO 
Št. fizičnih enot: 1.874 (104%) 

Uporaba 
elektronskih 
informacijskih virov Celotna besedila Št. vpogledov: 100.000 

PRESEŽENO 
Št. vpogledov: 212.878 (218%) 

Izvlečki Št. vpogledov: 30.000 
PRESEŽENO 
Št. vpogledov: 93.505 (312%) 

Dostop do e-virov Št. dostopov: 40.000 
PRESEŽENO 
Št. dostopov: 65.109 (163%) 

Oddaljen dostop do e-
virov Št. dostopov: 50.000 

PRESEŽENO 
Št. dostopov: 48.048 (96%) 

Usposabljanje 
uporabnikov 

Usposabljanje 
individualnih 
uporabnikov 

Št. uporabnikov: 1.100 PRESEŽENO 
Št. uporabnikov: 1.227 (112%) 

Usposabljanje 
uporabnikov v 
skupinah 

Št. skupin: 80 
Št. uporabnikov: 2.100 

PRESEŽENO 
Št. skupin: 120 (150%) 
Št. uporabnikov: 3.777 (180%) 

Usposabljanje v 
okviru študijskega 
programa 
visokošolskega 
zavoda Št. ur: 50 

PRESEŽENO 
Št. ur: 88 (176%) 

Dejavnost Enote za 
domoznanstvo Pridobivanje 

domoznanskega 
gradiva 
- monografsko 

gradivo  
- neknjižno gradivo  

 
 
 
Št. enot: 80 
 
Št. enot: 2.800 

DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 88 (110%) 
 
Št. inv. enot: 4.009 (143%) 

Bibliografska obdelava 
člankov 

 
Št. enot: 3.000 

DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 2.617 (87%) 

Bibliografska in 
vsebinska 
obdelava neknjižnega 
gradiva 

 
 
Št. zapisov: 2.100 
Št. enot: 5.700 

 
DOSEŽENO 
Št. zapisov: 3.576 (170%) 
Št. inv. enot: 4.208 (74%) 

Vsebinska obdelava 
monografij Št. enot: 80 

DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 335 (419%) 

Kreiranje in redakcija 
zapisov v normativni 
bazi CONOR.SI Št. enot:420 

DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 105 (27%) 

Selektivno 
pridobivanje gradiva, 
dopolnitev zbirk in 
ustrezno hranjenje v 
okviru posebnih zbirk Št. enot: 2.800 

DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 4.009 (143%) 
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Promocija kulturne 
dediščine v okviru 
posebnih zbirk Št. enot: 2.000 

DOSEŽENO 
Št. inv. enot: 2.050 (103%) 

   
Cilji so doseženi, ker je 
dotok gradiva variabilen 
parameter. 

Elektronske in 
avtomatizirane 
storitve pri izposoji 
gradiva  
 

Rezerviranje gradiva 
preko OPAC-a  Št. storitev: 6.800 

DOSEŽENO 
Št. storitev: 5.352 (79%) 

Podaljšanje 
izposojenega gradiva 
preko OPAC-a 

 
 
 
Št. storitev: 70.000 

 
 
PRESEŽENO 
Št. storitev: 81.720 (117%) 

Naročanje gradiva 
preko OPAC-a Št. storitev: 24.000 

PRESEŽENO 
Št. storitev: 27.030 (112,6%) 

Podaljšanje 
izposojenega gradiva 
s telefonskim 
odzivnikom Št. storitev: 600 

PRESEŽENO 
Št. storitev: 948 (158%) 

Strokovno 
referentstvo, 
Avstrijska čitalnica, 
Evropski 
dokumentacijski 
center 

Vsebinska obdelava 
knjižničnega gradiva Št. inv. enot: 6.000 

PRESEŽENO 
Št. inv. enot: 6.718 (112%) 

Redakcija 
bibliografskih zapisov Št. zapisov: 1.500 

PRESEŽENO 
Št. zapisov: 2.527 (168%) 

Posredovanje 
informacij Št. storitev: 300 

PRESEŽENO 
Št. storitev: 677 (226%) 

Prirast gradiva 
Avstrijske čitalnice Št. inv. enot: 240 

PRESEŽENO 
Št. inv. enot: 582 (243%) 

Prirast gradiva EDC Št. inv. enot: 80 
PRESEŽENO 
Št. inv. enot: 278 (347%) 

Knjigoveška 
dejavnost 

Priprava, popravila in 
vezava učnega 
gradiva Št. enot: 3.200 

DOSEŽENO 
Št. enot: 3.003 (94%) 

Priprava in vezava 
knjig Št. enot: 100 

DOSEŽENO 
Št. enot: 142 (142%) 

Priprava, popravila in 
vezava serijskih 
publikacij Št. enot: 250 

DOSEŽENO 
Št. enot: 216 (86%) 

Termo vezave  Št. enot: 280 
DOSEŽENO 
Št. enot: 166 (59%) 

Zaščita (ovijanje) 
gradiva Št. enot: 2.600 

DOSEŽENO 
Št. enot: 2.434 (94%) 

Popravila in vezave 
raritet in stare 
periodike Št. enot: 80 

DOSEŽENO 
Št. enot: 29 (36%) 

Izdelava arhivskih 
varovalnih škatel, 
map, pisem in ovojnic Št. enot: 4.000 

DOSEŽENO 
Št. enot: 6.967 (174%) 

Prirez pasic za 
arhivsko gradivo Št. enot: 12.000 

DOSEŽENO 
Št. enot: 9.990 (83%) 

 Napisi na vezano 
gradivo Št. enot: 250 

DOSEŽENO 
Št. enot: 38 (15%) 

 

  

Cilji so doseženi, ker je 
dotok gradiva variabilen 
parameter. 
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Multimedijski center Izvedba projekta 
vzpostavitve 
knjižničnih storitev za 
uporabnike s 
posebnimi potrebami 
(faza 1). 
Analiza rezultatov 
ankete uporabnikov. 

Prijava na razpis Mestne 
občine Maribor (elaborat 
implementacije knjižničnih 
storitev za uporabnike s 
posebnimi potrebami). 
Prenova ponudbe 
elektronskih publikacij na 
fizičnih nosilcih ali dostopnih 
na daljavo v prostem 
pristopu ali na posebni 
lokaciji. 

DELNO DOSEŽENO 
Prijavili smo projekt na MOM 
»Multimedijska čitalnica za 
uporabnike s posebnimi 
potrebami«, ki ga nismo 
pridobili. Načrtujemo ga v letu 
Evropske prestolnice mladih 
2013. 
S pomočjo donacije smo 
pridobili napravo za slepe in 
slabovidne. 
Pripravili smo nabor storitev za 
slepe in slabovidne, ki jih bomo 
poskušali implementirati v letu 
2012. 
V okviru prostega pristopa smo 
testno prenovili ponudbo 
fizičnih in elektronskih 
publikacij (BioMedi zbirka). 

Preureditev 
informacijske zbirke 

Redefiniranje 
strokovnih kriterijev 
za uvrstitev gradiva v 
učno in informacijsko 
zbirko. 

Prenovljena vsebinska 
ponudba gradiva v zbirkah. 
Izboljšana ponudba 
knjižničnega gradiva. 

DELNO DOSEŽENO 
Prenovili smo strokovne 
kriterije za uvrstitev gradiva v 
učno in informacijsko zbirko. 
Redakcijo Informacijske zbirke 
smo zaključili. 

Posodobitev 
informacijske 
programske in 
strojne 
infrastrukture v 
UKM 

Določitev 
minimalnega 
standarda ITK opreme 
za posamezne 
delovne procese. 
Optimizacija/ 
poenotenje ITK 
opreme zaradi 
optimizacije 
vzdrževalnih in 
nabavnih stroškov. 
Zagotovitev finančnih 
sredstev. 

Inventura stanja in potreb 
informacijske in 
komunikacijske opreme v 
UKM. 
Izdelava finančnega in 
izvedbenega plana razvoja 
ITK opremljenosti za 
srednjeročno ciljno obdobje. 
Povečanje števila delovnih 
postaj za uporabnike. 
Poenostavitev računalniških 
aplikacij za uporabo na 
mobilnih napravah. 
Vzpostavitev uporabe 
intraneta. 

DOSEŽENO 
Izdelan je bil finančni in 
izvedbeni plan razvoja ITK 
opremljenosti za srednjeročno 
ciljno obdobje. 
Vzpostavili smo uporabo 
intraneta in okrepili notranjo 
komunikacijo. 

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

Izvesti analizo in 
pripraviti specifikacijo 
za vključitev 
akcesijskih podatkov v 
FIPS. 

Izhodišča za vzpostavitev 
povezave med programom 
COBISS3/Nabava in 
računovodskim programom. 
Optimalnejše delo na 
področju akcesije in FRS. 

DELNO DOSEŽENO 
 

Digitalizacija 
časopisa Marburger 
Zeitung 

Podpis bilateralnega 
sporazuma s partnerji 
pri izvedbi 
digitalizacije. 
Izvedba digitalizacije 
(1.faza). 

Priprava in pregled gradiva 
za digitalizacijo. 
Pričetek digitalizacije. 

DELNO DOSEŽENO 
V okviru projekta 
»Deutschsprachige Periodika 
aus Mittel und Osteuropa« smo 
vzpostavili sodelovanje z NUK 
in inštitutom »Institut für Ost-
und Südosteuropaforschung, 
Regensburg, Nemčija. 
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Digitalizacija 
listovnega kataloga 
UKM 

Priprava in pregled 
listkovnega kataloga 
za digitalizacijo. 
Izbor izvajalca 
storitve. 

Obstoječi listkovni katalog. 
Vzpostavitev računalniškega 
kataloga starejšega gradiva 
UKM. 

DOSEŽENO 
Digitalizacija listkovnega 
kataloga knjižnega gradiva in 
periodičnih publikacij je 
zaključena. 

Digitalizacija 
domoznanskih 
vsebin 

Projektna dejavnost. 
Nakup programske 
opreme za upravljanje 
z digitalnimi objekti. 

Kriteriji za izbor gradiva za 
digitalizacijo. 
Digitalizacija redkega 
gradiva UKM. 
 

DOSEŽENO 
V okviru projektov EPK smo 
digitalizirali redka gradiva UKM. 

Optimizacija 
delovnih postopkov 
na področju 
katalogizacije 
domoznanskih 
vsebin 

Vzpostavitev delovne 
skupine. 

Elaborat konverzije 
metapodatkov o člankih, 
objavljenih v spletnem 
časniku Večer, v COBIB. 
Racionalizacija dela na 
področju katalogizacije. 

NEDOSEŽENO 
Zastavljenega cilja nismo 
uresničili, nalogo smo prenesli 
v leto 2012. 

Referenčno delo Ustrezna kadrovska 
zasedba. 

Strokovna pomoč 
študentom UM in drugim 
uporabnikom knjižnice. 

PRESEŽENO 
Posredovanje informacij  
780/1.445 (185%). 

Raziskovalna in 
publicistična 
dejavnost 

Organizacija dela. Program dejavnosti Enote 
za domoznanstvo, Program 
Sekcije za domoznanstvo in 
kulturno dediščino pri ZBDS. 
Objava raziskav v okviru 
raziskovalne problematike 
(študijske razstave in 
prireditve). 
Nadaljevanje izdaje zbirke 
Osebnosti. 

DOSEŽENO 
Aktivna udeležba z referati na 
posvetovanjih. Doseženi cilji so 
zavedeni v bibliografijah 
sodelavcev UKM. 

Razstavna 
dejavnost (zbiranje 
gradiva, izdelava 
spremnega gradiva, 
postavitev, 
avtorstvo in 
koordinacija) 

Avtorstvo, 
koordinacija in 
organizacija razstavne 
dejavnosti po 
programu dejavnosti. 

Realizacija programa 
razstavne dejavnosti. 

DOSEŽENO 
(Načrtovano/Realizirano) 
Št. razstav 30/39 (130%). 
 

Prireditvena 
dejavnost 
(koordinacija, 
urejanje in 
organizacija 
prireditev) 

Avtorstvo, 
koordinacija in 
organizacija 
prireditvene 
dejavnosti po 
programu dejavnosti. 

Realizacija programa 
prireditvene dejavnosti. 

DOSEŽENO 
(Načrtovano/Realizirano) 
Št. prireditev: 
120/122 (102%). 
Št. prireditev UKM: 
72 prireditev/4.320 
udeležencev. 

Ustanovitev Kluba 
prijateljev in 
podpornikov UKM 

Priprava pravil 
delovanja Kluba 
prijateljev in 
podpornikov UKM. 

Ustanovitev kluba. 
Promocija knjižnice in 
knjižničnih storitev. 

DELNO DOSEŽENO 
Pravila delovanja Kluba 
prijateljev in podpornikov UKM 
še niso dokončno oblikovana. 
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Promocija storitev 
UKM 

Priprava programske 
sheme prireditev. 
Prireditev Študentski 
oktober. 
Prireditev UKM bedi v 
okviru Noči 
raziskovalcev. 
Aktualna spletna stran 
UKM. 
Promocija 
domoznanskih vsebin. 
Izvedba cikla 
domoznanskih filmov. 
Spletna aplikacija 
Domblog. 
Pogovori z avtorji. 
Predstavitev 
domoznanskih vsebin. 

Program dela UKM. 
Promocija knjižnice in 
knjižničnih storitev. 

DOSEŽENO 
UKM je izpeljala vse 
zastavljene cilje. V okviru cilja 
promocije storitev UKM smo 
organizirali zastavljene 
prireditve, katerih učinek je 
viden tudi pri drugih ciljih kot 
npr. povečanje uporabe 
knjižničnega gradiva in storitev. 
Zato promociji posvečamo 
veliko pozornost. 

Stiki z javnostmi Redno obveščanje o 
dogodkih in posebnih 
dosežkih. 

Program dela UKM. 
Povečanje števila 
obiskovalcev na prireditvah 
v knjižnici in uporabnikov 
knjižničnih storitev, 
obveščanje javnosti o 
dejavnostih knjižnice. 

DOSEŽENO 
(Načrtovano/Realizirano) 
Št. obiskovalcev: 
7.000/7.320 (106%). 
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3 MATERIALNI POGOJI ZA DELOVANJE  
 

3.1 PROSTORI IN OPREMA 
 
Visokošolska knjižnica mora za zagotovitev celovite podpore izvajanja študijskega in raziskovalnega 
procesa uporabnikom polega ustreznega knjižničnega gradiva in informacijskih virov zagotoviti tudi 
ustrezne prostore, tako za indivudualni študij kot skupinsko delo, študijske sobe, računalniške delovne 
postaje ter podobno, pa tudi prostore za počitek in sprotstitev med študijem. Glede na izražene 
potrebe uporabnkov je Univerzitena knjižnica Maribor v študijskem letu 2011/12 prenovila prostore v 
I. nadstropju (informacijska zbirka in izposoja). Uporabnikom so ponudili pet novih iskalnih 
računalnikov za iskanje gradiva  ter štiri knjižne police za seznanjanje s knjižnimi novostmi. Prostor je 
arhitekt zasnoval kot knjižnično dnevno sobo ter jo opramil z raznolikimi sedeži, ki uporabnikom 
omogočajo udobno pregledovanje knjižnih novosti ali samo začasen sedež, ko čakajno na gradivo. V 
osrednjem prostoru je nameščena velika ovalna miza, ki omogoča individualno ali skupinsko delo, prav 
tako pa je večja miza nameščena tudi v prostoru informacijske zbirke. Celoten prostor je prilagojen 
tudi za uporabnike s posebnimi potrebami (nižje nameščeni iskalni računalniki, višina mize je 
prilagojena za uporabnike na invalidskih vozičkih ipd.) V sklopu prenove I. nadstropja je bil urejen tudi 
prostor za skupinsko delo, kje je bilo nameščenih 16 delovnih mest in premične mize. Nizke mizice in 
stoli, ki so bili v sklopu prenove nadomeščeni so bili preseljeni v II. nadstropje ter umeščeni med 
police s knjižnim gradivom kot manjši kotički za študij ali počitek.   
 
Instalirana računalniška oprema v UKM v letu 2011: 

• 123 računalnikov, 
• 25 računalnikov za uporabnike, 
• 98 računalnikov za zaposlene (od tega 7 prenosnih računalnikov), 

• 51 tiskalnikov, 
• 49 tiskalnikov za zaposlene (tiskalniki za črtne kode, tiskalniki za zadolžnice) 
• 2 tiskalnika za uporabnike, 

• 5 skenerjev, 
• 39 čitalcev črtnih kod, 
• 2 dlančnika z vgrajenim čitalcem črtnih kod za potrebe popisa knjižnega gradiva, 
• 5 fotokopirnih strojev, 
• 2 digitalna fotoaparata, 
• 7 mikrofilmskih bralnikov, 
• 2 mikrofilmska skenerja, 
• 4 predvajalniki (video, video/DVD, DVD/BD) 
• 2 glasbena stolpa, 1 kasetofon in 1 gramofon, 
• 3 LCD projektorji 

 
Na delovnih postajah je nameščena programska oprema MS Windows in MS Office, antivirusni 
program MS Forefront, Cobiss/Connect, Cobiss3. Programska oprema proizvajalca Microsoft je najeta 
po pogodbi MSA med Univerzo v Mariboru in Microsoftom. 
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3.1.1 Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – prostori in oprema 
           (obravnavano obdobje študijsko leto 2011/2012) 
 

Preglednica 4: Kazalci – prostori in oprema (na dan 31.12.2011) 

Neto uporabna površina knjižnice (m2) 8.376 

Neto površina zaprtih knjižničnih skladišč (m2) 3.175 

Število vseh čitalniških/študijskih mest za uporabnike 342 

Število računalniških delovnih mest za uporabnike 39 
 

• Neto uporabna površina knjižnice (m2) na potencialnega uporabnika knjižnice 
 

2011/2012 
0,40  

m2/uporabnika 

 
• Neto uporabna površina knjižnice (m2) na aktivnega uporabnika knjižnice 

 
2011/2012 

0,55 
m2 /uporabnika 

 
• Neto uporabna površina knjižnice (m2) na aktivnega uporabnika z visokošolskega 

zavoda/univerze 
 

2011/2012 
0,80 

m2 /uporabnika 

 
• Število potencialnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 

 
2011/2012 

543,38 
uporabnikov/računalniško delovno mesto 

 
• Število aktivnih uporabnikov na računalniško delovno mesto 

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2012/2011 

477,5  
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

370,0 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

406,6 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

379,38 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

393,9 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

 
• Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda/univerze na računalniško delovno mesto 

  
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

250,6 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

199,0 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

225,23 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

255,13 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 

267,72 
uporabnikov/ 
računalniško 

delovno mesto 
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• Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež 
 

2011/2012 
61,96 

uporabnikov/čitalniški sedež 

 
• Število aktivnih uporabnikov na čitalniški sedež 

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

44,3  
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

44,4  
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

48,78 
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

44,29 
uporabnikov/ 

čitalniško mesto  

44,92 
uporabnikov/ 
čitalniško mesto 

 
• Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda/univerze na čitalniški sedež 

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

23,2  
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

23,3  
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

27,02  
uporabnikov/ 

čitalniško mesto 

29,79 
uporabnikov/ 

čitalniško mesto  

30,53 
uporabnikov/ 
čitalniško mesto 

 
 
 

3.1.2 Prostori in oprema za uporabnike s posebnimi potrebami 
 
Knjižnični prostori in oprema visokošolskih knjižnic morajo biti na voljo tudi uporabnikom, ki so fizično 
ali kako drugače ovirani oz. uporabnikom s posebnimi potrebami. Univerzitetna knjižnica Maribor je v 
študijskem letu 2011/12 skupaj z delovno skupino EPK za uporabnike s poebnimi potrebami in 
predstavniki študentov-invalidov UM popisala ovire in pomanjkljivosti ter predlagala izboljšave.  
Nekater izboljšave so že bile izvedene v sklopu prenove I. nadstropja, nekatere pa so povezane z 
večjimi gradbenimi posegi, ki pa jih bo močno relizirati šele pri nadaljevnaju obnove prostorov UKM 
(III. nadstropje, sanitarije, dvigala ipd.) Manjše izboljšave, kot so namestitve nalepk - trakov za boljšo 
vidnost na stopnicah, vratih, dvigalih ipd. uvajajo postopoma. Knjižnični delavci pomagajo 
uporabnikom s posebnimi potrebami pri iskanju in izposoji gradiva ter pri drugih knjižničnih storitvah, 
prav tako pa se tudi udeležujejo izobraževanj  (sejem DIOPTA) in delavnic za delo s temi uporabniki in 
sodelujejo s ustreznimi društvi (Društvo študentov-invalidov, Društvo slepih in slabovidnih, Društvo 
gluhih in naglušnih ipd.) V sklopu prenove I. nadstropja je bil urejen tudi kotiček za uporabnike s 
posebnimi potrebami. V kotičku je računalnik s skenerjem za uporabnike s težavami vida, slabovidne 
in slepe. Na računalniku je nameščena programska oprema SuperNova Access Suite – bralnik 
zaslonske slike, ki vsebuje povečevalnik in podporo za sintetični govor. Uporabnikom pa je na voljo 
tudi elektronska povečevalna lupa in slušalke. To oprema je UKM doniral Lions klub Piramida Maribor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROSTORI IN OPREMA KNJIŽNICE  
1 Prostori visokošolske knjižnice morajo biti primerno veliki, dobro načrtovani, optimalno 
uporabni in varni za hranjenje ter uporabo knjižničnega gradiva, za uporabnike in zaposlene 
ter za opravljanje knjižničnih storitev oziroma za izvajanje programa knjižnice. V prostorih 
morajo biti zagotovljeni tudi primerni okoljski pogoji, kot so ustrezna osvetlitev, prezračevanje, 
zvočna zaščita, temperatura in vlaga. Zagotovljena mora biti možnost širitve prostorov 
oziroma njihovega prilagajanja spremenjenim potrebam uporabnikov in spremembam v 
ponudbi storitev ter informacijskih virov.  
2 Prostori visokošolske knjižnice morajo biti v bližini prostorov, kjer se izvaja izobraževalni in 
znanstvenoraziskovalni proces visokošolskega zavoda. Za univerzitetne knjižnice je 
priporočljivo, da imajo za izvajanje dejavnosti posebno zgradbo, prostorsko umeščeno tako, 
da je v središču univerzitetnega kampusa oziroma čim lažje dostopna uporabnikom z univerze.  
3 Pri načrtovanju nove knjižnične zgradbe oziroma prostorov visokošolske knjižnice ali pri 
njihovem prenavljanju oziroma preurejanju mora biti v vseh fazah zagotovljeno sodelovanje 
med vodstvom knjižnice in arhitektom ter predstavniki visokošolskega zavoda, ki v skladu s 
programskimi usmeritvami knjižnice skupaj pripravijo načrt gradnje oziroma prenove. 
Upoštevajo naj se tako začetne potrebe po knjižničnem prostoru in opremi kot tudi načrtovani 
dolgoročni razvoj knjižnice.  
4 Velikost knjižnične zgradbe oziroma prostorov visokošolske knjižnice naj bo odvisna od 
števila potencialnih uporabnikov ter njihovih informacijskih potreb, velikosti in značilnosti 
knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov, ki jih zagotavlja knjižnica, vrste in obsega 
storitev ter števila zaposlenih v knjižnici.  
5 Visokošolska knjižnica mora imeti za svoje delovanje na razpolago različne vrste prostorov, 
kot so prostori za hranjenje knjižničnega gradiva, prostori za zaposlene, prostori za uporabnike 
ter druge obiskovalce knjižnice, prostori za spremljevalne programe knjižnice in ostali prostori.  
6 Visokošolska knjižnica mora uporabnikom zagotoviti prostore tako za individualni študij kot 
skupinsko delo, študijske sobe, prostore za uporabo multimedijskega oziroma avdiovizualnega 
gradiva, računalniške delovne postaje, prostore za tiskanje in kopiranje gradiva ter prostore za 
počitek in sprostitev. Za knjižnične delavce morajo biti zagotovljeni primerni delovni prostori, 
ki omogočajo tudi izvajanje najzahtevnejših strokovnih del. Zagotovljeni morajo biti tudi 
prostori za usposabljanje in izobraževanje uporabnikov, za prireditve, prostori za postavitev 
računalniških in komunikacijskih naprav z zagotovljenimi pogoji za varno hranjenje ter 
ohranjanje digitalnih zapisov, sejne sobe, čajne kuhinje, sanitarije in garderobe za zaposlene 
ter obiskovalce in prostori za tehnična ter manipulativna dela.  
7 Prostori ter oprema za hranjenje knjižničnega gradiva morajo omogočati njegovo pravilno 
postavitev in organiziranost. Zagotovljeni morajo biti pogoji za rast knjižnične zbirke in njeno 
dopolnjevanje z novimi vrstami in oblikami gradiva ter za varnost knjižničnega gradiva pred 
krajami, poškodovanjem, propadanjem ali uničenjem.  
8 Knjižnična oprema za uporabnike visokošolske knjižnice mora biti funkcionalna, varna, 
fleksibilna in privlačna. Na razpolago mora biti zadostno število funkcionalno načrtovanih 
čitalniških mest, pohištvo naj bo privlačno in ergonomskih oblik. Na voljo mora biti ustrezna 
računalniška, informacijska in komunikacijska oprema ter zagotovljeni pogoji za njeno 
nemoteno delovanje.  
9 Priporočeno število čitalniških (študijskih mest) visokošolske knjižnice naj znaša najmanj 1 
sedež na 20 EPZ potencialnih uporabnikov. Prostor za študijsko mesto naj bo velik vsaj med 
2,5 in 3,5 m2.  
10 Knjižnična zgradba, prostori in oprema visokošolske knjižnice morajo biti načrtovani tako, 
da jih bodo lahko enakovredno uporabljali tudi fizično ali kako drugače ovirani uporabniki 
oziroma uporabniki s posebnimi potrebami.  
11 Zagotovljena morata biti varovanje in nadzor knjižnične zgradbe oziroma prostorov ter 
predvideni ukrepi za ravnanje v primeru nevarnosti ali nesreč.  
 
(Strokovni standardi, 2012) 
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3.2  PRORAČUN KNJIŽNICE IN VLAGANJA 

 
Preglednica 5: Prihodki UKM v letih 2009, 2010 in 2011 (vir CEZAR, 2011) 

 
PRIHODKI             v EUR 
 2009 2010 2011 
proračunska sredstva za 
izvajanje javne službe                                                                                                                         

2,634.852 2,688.341 2,507.309 

lastni prihodki iz javne službe              180.270 62.451 222.878 

drugi viri       205.711 699.523 335.685 

Prihodki skupaj       3,074.322 3,200.312 3,065.872 

 
 

Preglednica 6: Odhodki UKM v letih 2009, 2010 in 2011 (vir CEZAR, 2011) 
                                                                                                                       

ODHODKI v EUR 

 2009 2010 2011 

stroški dela                                                                                                                                                     1,949.593 2,007.211 1,865.648 

stroški dejavnosti 593.184 652.504 1,055.392 

investicijski stroški 445.484 478.285 131.579 

Odhodki skupaj         2,988.261 3,138.000 3,052.620 

Od tega    

za nakup knjižničnega gradiva                        553.412 385.640 478.731 

za nakup elektronskih virov oz. 
za dostop do njih  

154.924 111.173 112.094 

za izobraževanje zaposlenih 21.505 24.298 22.883 

 
 
3.2.1 Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – izdatki knjižnice 
 
 

Preglednica 7: Kazalci – proračun knjižnice in vlaganja (na dan 31.12.2011) 

Skupaj prihodki knjižnice 3.065.872,88 

Skupaj prihodki visokošolskega zavoda 90.152.101,00 

Skupaj lastni prihodki knjižnice 222.878,00 

Skupaj prihodek knjižnice iz sponzorstev in donacij 3.556,59 

Skupaj prihodek iz projektne dejavnosti 42.763,14 

Stroški dela knjižnice 1.865.648,47 

Skupaj izdatki knjižnice 3.052.620,88 
Skupaj izdatki knjižnice za nakup knjižničnega gradiva (na fizičnih 
nosilcih in podatkovne zbirke) 478.731,45 

Skupaj izdatki knjižnice za nakup podatkovnih zbirk 112.094,37 
Skupaj izdatki za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije 
(oprema) 20.399,00 
Skupaj izdatki knjižnice za digitalizacijo gradiva iz lastne knjižnične 
zbirke 20.194,23 
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FINANCIRANJE IN PRORAČUN KNJIŽNICE 

 
1 Visokošolska knjižnica predstavlja eno od pomembnih naložb visokošolskega zavoda oziroma 
financerja njene dejavnosti. Proračun knjižnice mora ustrezati namenu in ciljem knjižnice ter 
razumnim pričakovanjem uporabnikov in potrebam visokošolskega zavoda.  
2 Proračun visokošolske knjižnice mora biti v okviru proračuna visokošolskega zavoda jasno 
določen. Proračun knjižnice oblikuje, utemeljuje in z njim upravlja vodja knjižnice.  
3 Za nemoteno delovanje visokošolske knjižnice je potrebno zagotavljati redna finančna 
sredstva zlasti za:  
− nabavo, strokovno obdelavo, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva ter 
zagotavljanje drugih informacijskih virov in storitev knjižnice,  
− dostopnost in uporabo informacijskih virov, ki se nahajajo zunaj knjižnice (vpisnine, 
naročnine, nadomestila, licenčnine ipd.),  
− gradnjo lastnih informacijskih virov,  
− stroške povračil za uporabo avtorskopravno varovanega knjižničnega gradiva za namene, ki 
jih zakonodaja v primeru knjižnic ne vključuje med izjeme (npr. digitalizacija in gradnja 
digitalnih zbirk gradiva, ki je izvorno v analogni obliki, in njihovo dajanje na voljo javnosti),  
− ostale stroške (vezava, kopiranje gradiva, poštni stroški, amortizacija itd.),  
− stroške strokovnega razvoja oziroma izobraževanja zaposlenih v knjižnici,  
− tehnološko posodabljanje (nakup informacijske in komunikacijske tehnologije) ter 
vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme ter storitev,  
− režijske in investicijske stroške.  
4 Obseg potrebnih finančnih sredstev za delovanje visokošolske knjižnice bo v prvi vrsti 
odvisen od temeljnih izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih ciljev visokošolskega zavoda 
ter njegovih programov, števila potencialnih uporabnikov ter števila aktivnih članov knjižnice. 
Pri določanju višine proračuna visokošolske knjižnice je zato treba upoštevati zlasti:  
− velikost, obseg in vrsto dejavnosti visokošolskega zavoda ter znanstveno področje, na 
katerem deluje,  
− poslanstvo, cilje in naloge knjižnice,  
− obseg in vrsto knjižničnega gradiva ter drugih informacijskih virov, ki jih zagotavlja knjižnica,  
− obseg in vrsto storitev knjižnice ter število njihovih uporabnikov,  
− stopnjo avtomatizacije delovnih procesov in storitev, upoštevajoč potrebne stroške 
vzdrževanja ter razvoja programske in tehnične opreme,  
− vključenost knjižnice v procese gradnje digitalnih knjižnic in prostodostopnih oziroma 
odprtodostopnih repozitorijev znanstvenoraziskovalnih del,  
− velikost, namembnost in značilnosti knjižničnih prostorov.  
5 Visokošolski zavod mora namenjati ustrezna sredstva za upravljanje, obnavljanje, 
zamenjavo in investicije v nakup nove informacijske ter komunikacijske opreme, ki omogoča 
razvoj in čim večjo dostopnost knjižničnih storitev ter informacijskih virov.  
6 Proračun visokošolske knjižnice mora biti dovolj velik, da lahko knjižnica zagotavlja primerne 
prostore in opremo, razvija ponudbo informacijskih virov ter ustrezne službe/storitve, 
zaposluje in nagrajuje ustrezne knjižnične delavce ter zadovoljuje informacijske in druge 
potrebe uporabnikov. Priporočljivo je, da visokošolski zavod namenja za delovanje knjižnice 
najmanj 5 % svojega proračuna. Razvoj knjižnice in njenih storitev kot sodobne digitalne 
knjižnice visokošolskega zavoda bodo omogočala višja vlaganja, in sicer med 7 do 10 % 
proračuna visokošolskega zavoda.  
7 Za novoustanovljeno visokošolsko knjižnico je potrebno v začetku njenega delovanja 
nameniti ustrezno višja finančna sredstva zaradi nabave temeljne zbirke knjižničnega gradiva 
in zagotavljanja drugih informacijskih virov. Omenjeni stroški se povečajo tudi v primeru, da 
visokošolska knjižnica v skladu z razvojnim programom visokošolskega zavoda načrtuje 
knjižnično podporo za nov študijski oziroma raziskovalni program ali širitev obstoječih oziroma 
uvajanje novih storitev.  
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• Delež (odstotek) sredstev za knjižnico v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda/univerze 

  
2011/2012 

3,4 % 

 
• Prihodki knjižnice na aktivnega uporabnika v EUR  

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

148,10  
EUR/uporabnika 

199,70 
EUR/uporabnika 

205,96 
EUR/uporabnika 

206,89 
EUR/uporabnika 

199,58 
EUR/uporabnika 

 
• Delež (odstotek) lastnih prihodkov knjižnice na celotne prihodke knjižnice 

 
2011/2012 
7,27 % 

              
• Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz sponzorstev in donacij na celotne prihodke knjižnice 

 
2011/2012 
0,12 % 

 
• Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz projektne dejavnosti na celotne prihodke knjižnice 

 
2011/2012 
1,39 % 

 
 

8 Visokošolska knjižnica pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:  
− proračuna visokošolskega zavoda,  
− neposredno iz državnega proračuna,  
− plačil za storitve,  
− iz projektnega financiranja,  
− drugih virov (donacij, volil, sponzorstev ipd.).  
9 Visokošolske knjižnice, ki izvajajo javno službo na področju knjižničarstva oziroma zagotavljajo 
storitve, ki so javno financirane, morajo zagotavljati njihovo javno dostopnost v skladu z obsegom 
javnega financiranja.  
10 Visokošolska knjižnica naj si poleg namenskih proračunskih sredstev prizadeva pridobivati tudi 
lastna sredstva, in sicer iz izvajanja javne službe na trgu ter pridobivanja volil, sponzorskih, 
donatorskih in projektnih sredstev. Prihodek iz vpisnin, zamudnin, odškodnin za poškodovano 
gradivo ipd. se mora porabiti izključno za vlaganja v informacijske vire in storitve knjižnice.  
11 Visokošolska knjižnica mora uporabljati svoje finančne vire učinkovito in uspešno. Vodja 
knjižnice mora imeti pooblastilo za razporejanje finančnih virov in odločanje o izdatkih v okviru 
knjižničnega proračuna ter v skladu s finančno politiko visokošolskega zavoda oziroma financerja 
dejavnosti.  
12 O porabljenih finančnih sredstvih in o rezultatih dela oziroma o svoji finančni uspešnosti 
(učinkovitosti) mora visokošolska knjižnica redno poročati financerjem dejavnosti.  
 
(Strokovni standardi, 2012) 
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• Delež (odstotek) stroškov dela na celotne prihodke knjižnice 
 

2011/2012 
60,85 % 

 
• Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva na celotne prihodke knjižnice 

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
20,9 % 20,6 % 18,3 % 16,1 % 15,6 % 

 
• Delež (odstotek) izdatkov za nakup podatkovnih zbirk  na celotne izdatke za nakup knjižničnega 

gradiva 
 

2011/2012 
23,41 % 

 
• Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema) 

na celotne prihodke knjižnice 
 

2011/2012 
0,67 % 

 
• Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za digitalizacijo gradiva na celotne prihodke knjižnice 

 
2011/2012 
0,66 % 
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4 KADRI – RAZVOJ STROKOVNIH POTENCIALOV 
 

4.1 KNJIŽNIČNI DELAVCI 
 
Še vedno ugotavljamo nepravilno uvrstitev strokovnih delavcev knjižnične dejavnosti in neenotno 
uvrstitev v plačne razrede v primerjavi z delovnimi mesti v sorodnih dejavnostih: 
• nepravilno določena osnovna plača strokovnih knjižničarskih delavcev na podlagi nepravilne 

prevedbe oz. uvrstitve v plačni razred (zaposleni z univerzitetno izobrazbo VII/2 so uvrščeni v 
plačni razred 28 (VII/1)); 

• neupoštevanje strokovnih nazivov knjižničarske stroke pri umeščanju in napredovanju v plačne 
razrede v primerjavi s strokovnimi knjižničarskimi delavci v ostalih panogah (kultura, osnovno in 
srednje šolstvo); 

• neusklajene uvrstitve v plačne razrede zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih (zahtevnost in 
odgovornost dela na delovnih mestih strokovnih delavcev je prenizko ovrednotena v primerjavi s 
tehničnimi delavci na delovnih mestih, kjer je zahtevana enaka stopnja izobrazbe). 
 

Načrtovane nove zaposlitve niso bile realizirane, ker jih financer ni odobril. 
 

Preglednica 8: Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih ter struktura zaposlenih po spolu v letu 2011 
 

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 5 0 0 

Ženske  0 6 0 6 19 6 21 4 2 

SKUPAJ  0 6 0 10 24 7 26 4 2 

Starostna struktura 
zaposlenih 

 
0 

 
46 

 
0 

 
44 

 
44,8 

 
50 

 
42,5 

 
48 

 
48,5 

 
Pri starostni strukturi zaposlenih je upoštevana povprečna starost v posameznem tarifnem razredu. V 
UKM je zaposlenih 79 oseb, od tega 64 žensk in 15 moških. Povprečna starost je 46,2 leti. Fluktuacija 
zaposlenih je minimalna in je posledica upokojitev in nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu. 
 

Preglednica 9: Število knjižničnih delavcev, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2011 
 

 Pridobivanje 
formalne 
izobrazbe 

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša 
usposabljanja in 

tečaji 

Daljša 
usposabljanja (več 

kot 1 mesec) v 
tujini 

Realizirano 2011 8 23 75 - 

Načrt 2011 15 50 205 - 

 
  



60 
 

Preglednica 10: Knjižnični delavci dne 31. 12. 2007/31. 12. 2008/31. 12. 2009/31.12.2010/31. 12. 2011 (stanje po delovnih mestih) 

 
 

Delovno mesto 
Redni – nedoločen 
polni delovni čas, 
financer MVŠZT 

Redni – 
krajši delovni čas, 
financer MVŠZT 

Redni – nedoločen 
polni delovni čas, 

financer MOM 

Redni – 
določen delov. 

Čas 

 
SKUPAJ 

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Ravnatelj 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 

Bibliotekar 19 20 20 23 21 - - 1 - 1 4 4 5 5 4 2 3 2 1 2 25 27 28 29 28 

Informatik 2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 1 1 2 

Višji knjižničar 2 2 2 3 3 - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - 2 3 3 4 4 

Knjižničar 19 20 19 17 18 - - - - - 1 - - - - 1 1 - - 1 21 21 19 17 19 

Knjižničarski 
manipulant 

6 6 6 6 5 - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 6 6 5 

Knjigovez 4 5 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 5 5 5 

Tehnični delavci 
in čistilci 

15 14 13 8 8 2 3 3 2 2 - - - - - - - 2 - - 17 17 18 10 10 

Upravno-administ. 
delavci 

5 7 7 7 7 - - - - - - - - - - - - - 2 - 6 7 7 9 7 

SKUPAJ 73 76 74 71 69 2 3 4 2 3 5 5 6 6 5 3 4 4 3 4 83 88 88 82 81 
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KNJIŽNIČNI DELAVCI  
1 Visokošolska knjižnica mora imeti ustrezno število in strukturo zaposlenih, ki morajo biti 
sposobni organizirati, vzdrževati in razvijati knjižnično zbirko ter zagotavljati informacijske in 
referenčne storitve skladno s poslanstvom in cilji knjižnice oziroma visokošolskega zavoda ter 
skladno s potrebami pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega osebja ter študentov.  
2 V visokošolski knjižnici so zaposleni strokovni in pomožni knjižnični delavci. Knjižnica mora 
imeti pisni dokument z nazivi delovnih mest, pogoji za njihovo zasedbo ter opisi del in nalog. 
Imeti mora tudi načrt razvoja kadrov.  
3 Za opravljanje strokovnih del je v visokošolski knjižnici zaposleno ustrezno število strokovnih 
delavcev različnih profilov, tj. bibliotekarskih, informacijskih, računalniških ter drugih (npr. 
upravnih). /…/ 
4 Pri določanju števila strokovnih knjižničnih delavcev mora visokošolski zavod oziroma 
knjižnica upoštevati več dejavnikov, in sicer:  
− obseg dejavnosti visokošolskega zavoda in vrsto programov, ki jih ta ponuja (npr. 
dodiplomski študijski programi, podiplomski študijski programi, raziskovalna dejavnost, 
permanentno izobraževanje) ter obseg učnega osebja in drugih zaposlenih,  
− obseg in zahtevnost dejavnosti, ki jo izvaja knjižnica,  
− izvajanje drugih nalog za potrebe visokošolskega zavoda (npr. skrb za arhiv visokošolskih 
publikacij, vodenje založniške dejavnosti ipd.),  
− število ur odprtosti knjižnice za uporabnike,  
− število ter strukturo aktivnih članov in potencialnih uporabnikov knjižnice ter strokovno 
področje njihovega delovanja,  
− velikost in vsebino knjižnične zbirke ter drugih informacijskih virov, ki jih zagotavlja 
knjižnica,  
− obseg nabave knjižničnega gradiva in zagotavljanja drugih informacijskih virov,  
− gradnjo lastnih informacijskih virov,  
− število izposojenega knjižničnega gradiva na dom in v prostore knjižnice,  
− število izposojenega gradiva in posredovanih dokumentov v medknjižnični izposoji,  
− vrsto in obseg informacijskih storitev knjižnice,  
− obseg bibliografske dejavnosti knjižnice,  
− obseg svetovalne in izobraževalne dejavnosti knjižnice za uporabnike,  
− sodelovanje v pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu visokošolskega zavoda,  
− velikost, število in lokacijo prostorov, ki jih uporablja knjižnica pri izvajanju svoje dejavnosti,  
− tehnološko opremljenost knjižnice.  
5 Večina strokovnih delavcev visokošolske knjižnice mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo 
s področja bibliotekarske in informacijske znanosti ali s strokovnega področja, povezanega z 
dejavnostjo visokošolskega zavoda oziroma knjižnice, ter izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 
zakonodaja s področja knjižničarstva in visokega šolstva.  
6 Za strokovne delavce, ki v visokošolski knjižnici izvajajo zahtevnejše knjižnične in 
informacijske storitve ter svetovanje in izobraževanje, je priporočljivo, da pridobijo znanstveni 
naziv magister znanosti oziroma doktor znanosti. Visokošolski zavod naj zaposlene v knjižnici 
spodbuja tudi k pridobivanju nazivov visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev.  
7 Strokovnim knjižničnim delavcem, ki sodelujejo v pedagoškem oziroma 
znanstvenoraziskovalnem procesu visokošolskega zavoda, se mora tovrstno delo ustrezno 
upoštevati pri obsegu njihovih delovnih nalog v knjižnici.  
8 Za podporo strokovnim delavcem so v visokošolski knjižnici zaposleni tudi pomožni knjižnični 
delavci, ki opravljajo manj zahtevna strokovna oziroma administrativna ali tehnična dela. 
Pomožni knjižnični delavci lahko opravljajo le dela, ki ustrezajo njihovi izobrazbi, 
usposobljenosti, izkušnjam in sposobnostim.  
9 Število knjižničnih delavcev ter razmerje med številom strokovnih in pomožnih delavcev bo 
odvisno od vsake posamezne visokošolske knjižnice, pri čemer je potrebno smiselno 
upoštevati dejavnike iz točke 5.4 ter organizacijo računalniške, administrativne in tehnične 
podpore v okviru visokošolskega zavoda oziroma knjižnice. Priporočljivo je, da naj bo v 
visokošolski knjižnici med zaposlenimi v knjižnici najmanj 70 % strokovnih delavcev.  
10 Knjižnični delavci se morajo stalno strokovno izobraževati in izpopolnjevati ter slediti 
novostim na strokah, povezanih z dejavnostjo visokošolskega zavoda oziroma knjižnice. 
Visokošolski zavod oziroma knjižnica jih mora pri tem spodbujati in jim omogočati primerne 
pogoje za udeležbo v različnih oblikah izobraževanja. Spodbuja naj tudi aktivno udeležbo 
knjižničnih delavcev na strokovnih konferencah in drugih oblikah strokovnih srečanj ter 
sodelovanje v aktivnostih strokovnih združenj.  
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Preglednica 11: Delavci po bibliotekarskih nazivih (ki jih priznava komisija za priznanje kvalifikacij bibliotekarske 

stroke) 
na dan 31. 12. 2007/31. 12. 2008/31. 12. 2009/31. 12. 2010/31. 12. 2011 

 
 
Strokovni naziv 

Število delavcev z nazivi 
2007 2008 2009 2010 2011 

Bibliotekarski 
svetovalec 

- - 1 1 1 

Višji bibliotekar 
specialist 

- 1 1 1 1 

Bibliotekar specialist 2 1 3 3 3 
Višji bibliotekar 10 11 9 10 9 
Bibliotekar 12 12 14 14 14 
Višji knjižničarski 
referent 

3 3 4 4 4 

Višji knjižničar 1 1 - - - 
Knjižničarski referent 11 11 11 11 11 
Knjižničar 10 10 5 5 5 
SKUPAJ 49 50 48 49 48 

 
Knjižnični delavci pridobivajo nazive biblitekarske stroke na podlagi Pravilnika o strokovnih nazivih v 
knjižnični dejavnosti. Ti nazivi knjižničnim delavcem v ostalih vrstah knjižnic prinesejo ustrezno 
umestitev oz. napredovanje v plačne razrede, knjižničnim delavcem v visokošolskim knjižnicam pa 
samo naziv, ki ga na podlagi predpisov o napredovanju v plačne razrede na UM le posredno lahko 
uveljavijo pri napredovanju. Knjižnični delavci UKM so zaradi tega in nepravilnosti pri prevedbi 
delovnih mest, na katera opozarjajo od leta 2008, umeščeni v nižje plačne razrede kot knjižnični 
delavci v ostalih vrstah knjižnic.  

 
 
4.1.1   Kazalniki  uspešnosti knjižnične dejavnosti – knjižnični delavci (študijsko leto 

 2011/2012) 
 

Preglednica 12: Kazalci – knjižnični delavci (na dan 31.12.2011) 
 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 79 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice  48 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - 
katalogizatorjev 

34 

11 Zaposleni v visokošolski knjižnici predstavljajo enega izmed najpomembnejših dejavnikov njene 
uspešnosti, zato naj bo kadrovska politika domišljena, praksa in postopki izbora kandidatov pa 
ustrezni glede na poslanstvo ter cilje knjižnice oziroma visokošolskega zavoda.  
12 Knjižnični delavci visokošolske knjižnice morajo delovati v skladu z načeli etičnega kodeksa 
slovenskih knjižničarjev, etičnih kodeksov s področja dejavnosti visokošolskega zavoda ter etičnih 
kodeksov s področja zbiranja, posredovanja in uporabe informacij. Delovati morajo v skladu z 
zakonskimi ter drugimi predpisi s področja zbiranja in posredovanja informacij ter internimi predpisi 
visokošolskega zavoda.  
 
(Strokovni standardi, 2012) 
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Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - 
bibliografov 

2 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice, ki 
sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih storitev 
knjižnice 

3 

  
• Delež (odstotek) strokovnih delavcev knjižnice glede na število vseh EPZ knjižničnih delavcev  

 
2011/2012 

60,76 % 
 

• Število aktivnih uporabnikov na EPZ strokovnega delavca knjižnice 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
291,81  

uporabnikov/ 
delavca 

272,28 
uporabnikov/ 

delavca 

304,9 
uporabnikov/ 

delavca 

284,54 
uporabnikov/ 

delavca 

320,04  
uporabnikov/ 

delavca 
 

• Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
153,11  

uporabnikov/ 
delavca 

146,45 
uporabnikov/ 

delavca 

168,92 
uporabnikov/ 

delavca 

191,35 
uporabnikov/ 

delavca 

217,52 
uporabnikov/ 

delavca 

 
Delež (odstotek) EPZ zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev, ki sodelujejo pri zagotavljanju 
in razvijanju elektronskih storitev knjižnice, glede na število vseh EPZ zaposlenih v knjižnici – 
vseh knjižničnih delavcev 
 

2011/2012 
3,80 

 

• Delež (odstotek) zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice-katalogizatorjev glede na število 
vseh EPZ zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev  
 

2011/2012 
43,04 

 
 

 
4.2 ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH 
 
Anketo o zadovoljstvu zaposlenih je Komsija za kakovost UKM izvedla med zaposlenimi knjižnice v 
mesecu januarju 2012 in izčrpne podatke vključila že v samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 
2010/2011. Tukaj v grafičnem prikazu ponavljamo le nekaj rezultatov izvedene ankete. Na vprašalnik 
je odgovorilo 63 sodelavcev, kar predstavlja večino zaposlenih. Anketo želimo ponoviti v naslednjem 
študijskem letu in tako preveriti ali se je zadovoljstvo na delovnem mestu spremenilo. 
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Slika 2: Odnos med zaposlenimi 

 
Slika 3: Kariera 
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Slika 4: Materialni delovni pogoji 

 
Slika 5: informiranost 
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4.3 BIBLIOGRAFIJA ZAPOSLENIH UKM 
 
 
D r .  J E R N E J A  F E R L E Ž   
 
U r e d n i k  
 
FERLEŽ, Jerneja (član uredniškega odbora 1998-)  
        Časopis za zgodovino in narodopisje = Review for history and ethnography. - Letn. 1, št. 1 
(1904)-letn. 35, št. 1/2 (1940) ; n.v., Letn. 1, št. 1 (1965)- . - Maribor : Obzorja, 1904-  
ISSN 0590-5966 = Časopis za zgodovino in narodopisje  
COBISS.SI-ID 769284  
 
FERLEŽ, Jerneja (glavni in odgovorni urednik 2003-)  
        Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva. - 1980- . - Ljubljana : Slovensko etnološko 
društvo, 1980-  
ISSN 0353-6432 = Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva  
COBISS.SI-ID 16587522  
 
FERLEŽ, Jerneja (urednik 1993-)  
        Seznam novosti : (izbor). - Letn. 27, št. 4 (1992)- . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 1992-  
COBISS.SI-ID 32853249  
  
FERLEŽ, Jerneja (član uredniškega odbora 2005-2011)  
        Univerzitetna knjižnica Maribor. - Spletno mesto . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, [199-]-  
Način dostopa (URL): http://www.ukm.si/podrocje.aspx  
ISSN 1855-8674 = Univerzitetna knjižnica Maribor  
COBISS.SI-ID 64538113  
 
B O R U T  G A B E R   
 
2 . 0 3  U n i v e r z i t e t n i ,  v i s o k o š o l s k i  a l i  v i š j e š o l s k i  u č b e n i k  z  r e c e n z i j o  
 
        NASILJE nad starejšimi ženskami v družini : prepoznavanje in ukrepanje : priročnik / avtorji 
slovenske edicije Peter Kokol ... [et al.] ; urednika Peter Kokol, Maja Štiglic ; prevod Euro prevajalska 
agencija. - 1. izd. - El. priročnik. - Maribor : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - 1 optični disk (CD-
ROM)  
ISBN 978-961-6254-48-9  
COBISS.SI-ID 68207873  
 
M I R J A N A  G A Z V O D A   
 
U r e d n i k  
 
GAZVODA, Mirjana (urednik 1993-)  
        Seznam novosti : (izbor). - Letn. 27, št. 4 (1992)- . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 1992-  
COBISS.SI-ID 32853249  
 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=769284�
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=16587522�
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32853249�
http://www.ukm.si/podrocje.aspx�
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=64538113�
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=68207873�
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=32853249�


67 
 

B O R U T  G O M B A Č  
 
1 . 2 2  I n t e r v j u  
 
ŠTIRINAJSTI  
        14. Slovenski dnevi knjige [Elektronski vir] : v oddaji Dnevnik TV Maribor / izjave Petra 
Kolmančič ... [et al.] ; novinarka Petra Skok. - Avdio podatki.  
V: MMC RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X. - (15. apr. 2011).  
COBISS.SI-ID 69372417  
  
GOMBAČ, Borut  
        Besede obdelujem kot kip : s pesnikom Borutom Gombačem / [pogovarjal se je] Zdenko Kodrič. 
- Portret. - Pogovor Zdenka Kodriča s pesnikom Borutom Gombačem.  
V: Večer. - ISSN 0350-4972. - 67, [št.] 200 (30. avg. 2011), str. 13.  
COBISS.SI-ID 67659009  
 
1 . 2 3  U m e t n i š k i  s e s t a v e k  
  
GOMBAČ, Borut  
        Borut Gombač (1962) : iz novejše slovenske poezije / Borut Gombač. - Rubrika: Poezija XXI. st. 
v izvirnih jezikih: iz novejše slovenske poezije.  
V: Rp./Lirikon21. - ISSN 1855-0207. - [Letn.] 7, [št.] 34/36 (2011), str. 341-348.  
COBISS.SI-ID 257857024  
 
1 . 2 5  D r u g i  s e s t a v n i  d e l i  
  
GOMBAČ, Borut  
        Pisatelj in knjižničar - en pogled na dveh ravneh / Borut Gombač.  
V: Knjižničarske novice. - ISSN 0353-9237.. - Letn. 21, št. 10 (2011), str. 21-24.  
COBISS.SI-ID 68814593  
 
2 . 1 6  U m e t n i š k o  d e l o  
 
GOMBAČ, Borut  
        Prasketanje : radijske igre / Borut Gombač. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško 
produkcijo in založništvo, 2011. - 131 str. - (Knjižna zbirka Frontier ; 053)  
ISBN 978-961-6620-19-2  
COBISS.SI-ID 258685696  
 
3 . 1 1  R a d i j s k i  a l i  T V  d o g o d e k  
  
        KAKŠNE so bralne navade Slovencev : pogovor tedna na Net TV / Maja Damevska ; sodelovali 
Janja Vidmar ... [et al.]. - Maribor : Net TV, 31. jan. 2011  
COBISS.SI-ID 69643777  
  
PLOJ, Natalija  
        V Mariboru danes predstavitev albuma glasbene skupine : Dnevnik / gostje Borut Gombač, 
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Marjan Bone ; voditeljica Natalija Ploj. - Maribor : Radio Maribor, 13. 7. 2011  
COBISS.SI-ID 69119489  
 
3 . 2 5  D r u g a  i z v e d e n a  d e l a  
  
GOMBAČ, Borut  
        Študentska literarna delavnica za poezijo : od novembra 2010 do maja 2011 v Literini knjigarni v 
Mariboru / izvajalec delavnic Borut Gombač. - Maribor : Litera : ŠOUM, 2010-2011  
COBISS.SI-ID 66626817  
 
A v t o r  d o d a t n e g a  b e s e d i l a  
 
FAŠMON, Mirjam  
        Grafiti : Maribor kot mesto besed / Mirjam Fašmon ; [spremna beseda Borut Gombač]. - 1. natis. 
- Maribor : Pivec, 2011. - 66 str.  
ISBN 978-961-6817-42-4  
COBISS.SI-ID 66961153  
 
PEVEC, Zoran  
        Hasidski pevec / Zoran Pevec. - Maribor : Litera, 2011. - 50 str. - (Knjižna zbirka Vedute)  
ISBN 978-961-6780-42-1  
COBISS.SI-ID 66968321  
 
 
P i s e c  b e s e d i l a  z a  p e s m i  ( u g l a s b e n e )  
 
        ROKERJI pojejo pesnike 7 / [organizacija, koncept in izbor glasbenih skupin Dušan Hedl ; 
literarna urednica Vesna Rečnik-Šiško ; oblikovanje Dorijan Šiško]. - Maribor : Mladinski kulturni center 
Maribor : Subkulturni azil, p 2011. - 1 CD (77 min, 54 sek) + 1 zgibanka ([4] str.)  
COBISS.SI-ID 3948955  
 
B O Ž A  J A N Ž E K O V I Č   
 
3 . 1 2  R a z s t a v a  
 
JANŽEKOVIČ, Boža  
        Zgodovina medicine in zdravstva mariborskih avtorjev : razstavišče Univerzitetne knjižnice 
Maribor, 13.01. - 02.02.2011 / Boža Janžekovič. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2011  
COBISS.SI-ID 66530561  
 
U r e d n i k  
  
JANŽEKOVIČ, Boža (urednik 1993-, tehnični urednik, 2011-)  
        SEZNAM novosti : (izbor). - Letn. 27, št. 4 (1992)-        . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 
1992-  
COBISS.SI-ID 32853249  
JANŽEKOVIČ, Boža (član uredniškega odbora 2011-)  
        UNIVERZITETNA knjižnica Maribor. - Spletno mesto . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, [199-]-  
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Način dostopa (URL): http://www.ukm.si/podrocje.aspx  
ISSN 1855-8674 = Univerzitetna knjižnica Maribor  
COBISS.SI-ID 64538113  
 
D E J A N  K A C  
 
2 . 1 7  K a t a l o g  r a z s t a v e  
 
        SLOVENCI v Zagrebu : Zagrebčani slovenskih korenin : [Knjižno razstavišče, Likovno razstavišče, 
Avla UKM, 9. november 2011-12. december 2011] / [besedila Franci Pivec ... [et al.] ; urednica Vlasta 
Stavbar]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2011. - 31 str. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 2)  
COBISS.SI-ID 67930113  
 
M a g .  B R A N K A  K E R E C  
 
1 . 0 9  O b j a v l j e n i  s t r o k o v n i  p r i s p e v e k  n a  k o n f e r e n c i  
 
KEREC, Branka  
        Iz zbirke drobnih tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor: dokumentarno slikovno gradivo iz 
zapuščine Frana Žižka = From the University of Maribor Library's ephemera collection: image records 
of the Fran Žižek's legacy / Branka Kerec, Gabrijela Kolbič. - ilustr. - Opombe na dnu str. - 
Bibligorafija: str. 378-379. - Izvleček ; Abstract.  
V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. - ISSN 1581-7407. - št. 10 
(2011), str. 367-380.  
COBISS.SI-ID 1099909  
 
1 . 2 2  I n t e r v j u  
  
        DR. Bruno Hartman, v spomin [Elektronski vir] : v oddaji Glasnik / novinarka Petra Skok ; izjave 
Darko Friš ... [et al.]. - Avdio podatki.  
V: MMC RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (15. nov. 2011).  
COBISS.SI-ID 68815361  
 
1 . 2 5  D r u g i  s e s t a v n i  d e l i  
  
KEREC, Branka  
        Novo življenje knjig v Univerzitetni knjižnici Maribor ali kako lahko knjižničnemu gradivu dodamo 
tudi drugačno vrednost / Branka Kerec.  
V: Knjižničarske novice. - ISSN 0353-9237. - Letn. 21, št. 9 (2011), str. 21-22.  
COBISS.SI-ID 68814337  
 KEREC, Branka  
        Prostovoljstvo in knjižnice / Branka Kerec.  
V: Knjižničarske novice. - ISSN 0353-9237. - Letn. 21, št. 11 (2011), str. 20-21.  
COBISS.SI-ID 68814081  
 
2 . 1 3  E l a b o r a t ,  p r e d š t u d i j a ,  š t u d i j a  
  
UNIVERZITETNA knjižnica Maribor. Komisija za kakovost (2011)  
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        Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor : študijsko leto 2009/2010 / poročilo 
pripravila Komisija za kakovost UKM Dunja Legat ... [et al.] ; uredili Dunja Legat in Sandra Kurnik 
Zupanič. - Besedilni podatki, tabele. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2010. - 33 str.  
COBISS.SI-ID 68841729  
 
G A B R I J E L A  K O L B I Č  
 
1 . 0 9  O b j a v l j e n i  s t r o k o v n i  p r i s p e v e k  n a  k o n f e r e n c i  
  
KEREC, Branka  
        Iz zbirke drobnih tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor: dokumentarno slikovno gradivo iz 
zapuščine Frana Žižka = From the University of Maribor Library's ephemera collection: image records 
of the Fran Žižek's legacy / Branka Kerec, Gabrijela Kolbič. - ilustr. - Opombe na dnu str. - 
Bibligorafija: str. 378-379. - Izvleček ; Abstract.  
V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. - ISSN 1581-7407. - št. 10 
(2011), str. 367-380.  
COBISS.SI-ID 1099909  
 
1 . 2 2  I n t e r v j u  
  
KOPINŠEK, Simona  
        V Univerzitetni knjižnici Maribor odprli razstavo Srečanje s spominom [Elektronski vir] : v oddaji 
Dnevnik TV Maribor / novinarka Simona Kopinšek ; izjave Gabrijela Kolbič in Mladen Dolar. - Avdio 
podatki.  
V: MMC RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (23. jun. 2011).  
COBISS.SI-ID 69361921  
 
2 . 1 6  U m e t n i š k o  d e l o  
  
KOLBIČ, Gabrijela  
        Ljubo doma / Gabrijela Kolbič ; ilustracije Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2011. - 
43 str.  
ISBN 978-961-6817-38-7  
COBISS.SI-ID 66810369  
 
3 . 1 1  R a d i j s k i  a l i  T V  d o g o d e k  
  
KOLBIČ, Gabrijela  
        Srečanje s spominom človeštva : v oddaji Kronika 1 / intervjuvanec Gabrijela Kolbič ; 
intervjuvala Franja Pižmoht. - Maribor : RTS, 27. jun. 2011  
COBISS.SI-ID 69357313  
 
3 . 1 2  R a z s t a v a  
  
BADOVINAC, Branka, 1978-  
        Srečanje s spominom človeštva : razstava ob obletnici rojstva Jara Dolarja (1911-1999) / 
[oblikovanje Branka Badovinac in Sandra Kurnik Zupanič] ; avtorice razstave Gabrijela Kolbič ... [et 
al.]. - [Ljubljana] : Narodna in univerzitetna knjižnica ; [Maribor] : Univerzitetna knjižnica, 2011.  - [6] 
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plakatov  
COBISS.SI-ID 259685888  
 
OSEMDESET  
        80 let Pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor: Glasba s tradicijo : razstava ob jubileju orkestra; 
razstavo sta pripravila Pihalni orkester KUD Pošta Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor, 13.10. - 
05.11.2011, Knjižno razstavišče UKM. - Maribor, 2011  
COBISS.SI-ID 15589654  
 
KOLBIČ, Gabrijela  
        Vita artistica: dirigentska pot Jakova Cipcija : gostujoča razstava v Plečnikovem hodniku NUK od 
23. februarja do 2. aprila 2011 / avtorici razstave Gabrijela Kolbič in Karmen Salmič Kovačič. - 
Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2011  
COBISS.SI-ID 66689281  
 
D A J A N A  K R I S T A N  P L O Š N I K   
 
3 . 1 2  R a z s t a v a  
 
KRISTAN Plošnik, Dajana, 1958-  
        Mednarodni standardi - ustvarjanje globalnega zaupanja : priložnostna razstava ob svetovnem 
dnevu standardizacije, Razstavišče UKM, 10. - 15. X. 2011 / Dajana Kristan, L. H. Milanez. - Maribor : 
Univerzitetna knjižnica, 2011  
COBISS.SI-ID 68033537  
 
U r e d n i k  
  
KRISTAN Plošnik, Dajana (urednik 1993-)  
        SEZNAM novosti : (izbor). - Letn. 27, št. 4 (1992)-   . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 1992-  
COBISS.SI-ID 32853249  
 
S A N D R A  K U R N I K  Z U P A N I Č  
 
2 . 1 3  E l a b o r a t ,  p r e d š t u d i j a ,  š t u d i j a  
 
UNIVERZITETNA knjižnica Maribor. Komisija za kakovost (2011)  
        Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor : študijsko leto 2009/2010 / poročilo 
pripravila Komisija za kakovost UKM Dunja Legat ... [et al.] ; uredili Dunja Legat in Sandra Kurnik 
Zupanič. - Besedilni podatki, tabele. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2010. - 33 str.  
COBISS.SI-ID 68841729  
 
3 . 1 1  R a d i j s k i  a l i  T V  d o g o d e k  
  
ŠAROTAR, Margit  
        Mednarodni dan pismenosti : v oddaji Svet na A Kanalu / gostje Margit Šarotar, Mirjam Kotar, 
Sandra Kurnik ; voditeljica Tadeja Magdič ; novinarka Nuša Lesar. - Ljubljana : A Kanal, 8. sep. 2011  
COBISS.SI-ID 69356289  
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U r e d n i k  
 
UNIVERZITETNA knjižnica Maribor. Komisija za kakovost (2011)  
        Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor : študijsko leto 2009/2010 / poročilo 
pripravila Komisija za kakovost UKM Dunja Legat ... [et al.] ; uredili Dunja Legat in Sandra Kurnik 
Zupanič. - Besedilni podatki, tabele. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2010. - 33 str.  
COBISS.SI-ID 68841729  
 
3 . 1 2  R a z s t a v a  
 
BADOVINAC, Branka, 1978-  
        Srečanje s spominom človeštva : razstava ob obletnici rojstva Jara Dolarja (1911-1999) / 
[oblikovanje Branka Badovinac in Sandra Kurnik Zupanič] ; avtorice razstave Gabrijela Kolbič ... [et 
al.]. - [Ljubljana] : Narodna in univerzitetna knjižnica ; [Maribor] : Univerzitetna knjižnica. - [6] 
plakatov  
COBISS.SI-ID 259685888  
 
M a g .  D U N J A  L E G A T  
 
2 . 1 3  E l a b o r a t ,  p r e d š t u d i j a ,  š t u d i j a  
 
UNIVERZITETNA knjižnica Maribor. Komisija za kakovost (2011)  
        Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor : študijsko leto 2009/2010 / poročilo 
pripravila Komisija za kakovost UKM Dunja Legat ... [et al.] ; uredili Dunja Legat in Sandra Kurnik 
Zupanič. - Besedilni podatki, tabele. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2010. - 33 str.  
COBISS.SI-ID 68841729  
 
3 . 2 5  D r u g a  i z v e d e n a  d e l a  
  
LEGAT, Dunja  
        Instrumenti samo-evaluacija u univerzitetskim bibliotekama, 19. 04. 2011, ob 12.00 : spletni 
seminar v okviru evropskega projekta "New library servis at Western Balkan universities" - Tempus IV 
/ Dunja Legat. - Beograd : Tempus IV, 19. apr. 2011  
COBISS.SI-ID 68842241  
  
LEGAT, Dunja  
        Programska dokumenta univerzitetskih biblioteka, 19. 05. 2011 : spletni seminar v okviru 
evropskega projekta "New library servis at Western Balkan universities" - Tempus IV / Dunja Legat. - 
Beograd : Tempus IV, 19. maj 2011  
 
U r e d n i k  
  
UNIVERZITETNA knjižnica Maribor. Komisija za kakovost (2011)  
        Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor : študijsko leto 2009/2010 / poročilo 
pripravila Komisija za kakovost UKM Dunja Legat ... [et al.] ; uredili Dunja Legat in Sandra Kurnik 
Zupanič. - Besedilni podatki, tabele. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2010. - 33 str.  
COBISS.SI-ID 68841729  
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 LEGAT, Dunja (glavni urednik 2005-)  
        UNIVERZITETNA knjižnica Maribor. - Spletno mesto . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, [199-]-  
Način dostopa (URL): http://www.ukm.si/podrocje.aspx  
ISSN 1855-8674 = Univerzitetna knjižnica Maribor  
COBISS.SI-ID 64538113  
 
A v t o r  d o d a t n e g a  b e s e d i l a  
 
        IZHODIŠČA za strokovne standarde in priporočila za visokošolske knjižnice / [Melita Ambrožič ... 
[et al.] ; del gradiva prispevali Peter Čerče ... et al.]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 
2011. - 281 str.  
COBISS.SI-ID 255666176  
 
N I N A  L O N Č A R  
 
U r e d n i k  
  
LONČAR, Nina (urednik 2006-)  
        MARIBORSKI biografski leksikon. - Spletno mesto . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, Enota za 
domoznanstvo, 2006-  
Način dostopa (URL): http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=89  
COBISS.SI-ID 66582017  
 
 LONČAR, Nina (urednik 2010-)  
        WILHELM Tegetthoff. - Spletno mesto . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, Enota za 
domoznanstvo, 2010-  
Način dostopa (URL): http://www.tegetthoff.si/  
COBISS.SI-ID 66581761  
 
R E N A T A  M O Č N I K  
 
D r u g o  
 
SUHODOLČAN, Primož  
        Super virus plus : predstava gledališke skupine "Mladi lumpi", O.Š. bratov Polančičev Maribor, 
07.04.2011 ob 17. uri / avtor dela Primož Suhodolčan ; avtorji dodanega besedila Darko Hederih, 
Diana Tavčar Ročenovič ; mentor, režiser in koreografija Diana Tavčar Ročenovič ; kostumografija 
Renata Močnik. - Maribor : O. Š. bratov Polančičev, 7. apr. 2011  
COBISS.SI-ID 66863105  
 
B O J A N  O Š T I R  
 
2 . 1 3  E l a b o r a t ,  p r e d š t u d i j a ,  š t u d i j a  
 
UNIVERZITETNA knjižnica Maribor. Komisija za kakovost (2011)  
        Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Maribor : študijsko leto 2009/2010 / poročilo 
pripravila Komisija za kakovost UKM Dunja Legat ... [et al.] ; uredili Dunja Legat in Sandra Kurnik 
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Zupanič. - Besedilni podatki, tabele. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2010. - 33 str.  
COBISS.SI-ID 68841729  
 
U r e d n i k  
  
OŠTIR, Bojan (član uredniškega odbora 2010-2011)  
        UNIVERZITETNA knjižnica Maribor. - Spletno mesto . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, [199-]-  
Način dostopa (URL): http://www.ukm.si/podrocje.aspx  
ISSN 1855-8674 = Univerzitetna knjižnica Maribor  
COBISS.SI-ID 64538113  
 
J E L K A  R O Š K A R  
 
I n t e r v j u v a n e c  
 
ANDRAGOŠKI zavod (Maribor)  
        Projekt Svetovalno središče Maribor (ISIO) / [intervjuvanec] Jelka Roškar. - fotogr.  
V: Katalog izobraževanja .... - ISSN C507-3235. - Str. 16-18.  
COBISS.SI-ID 68801025  
 
 
D r .  Z D E N K A  P E T E R M A N E C  
 
1 . 2 2  I n t e r v j u  
  
        DR. Bruno Hartman, v spomin [Elektronski vir] : v oddaji Glasnik / novinarka Petra Skok ; izjave 
Darko Friš ... [et al.]. - Avdio podatki. 
V: MMC RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X. - (15. nov. 2011).  
COBISS.SI-ID 68815361  
 
1 . 2 5  D r u g i  s e s t a v n i  d e l i  
  
        PRIPRAVLJANJE Evrope za leto 2020 : vloga knjižnice v raziskovanju, izobraževanju in družbi : 
Getting Europe ready for 2020 : the library's role in research, education and society, LIBER 40th 
Annual Conference, Barcelona, 29. 6.-2. 7. 2011 / Maja Božič ... [et al.]. - Ilustr.  
V: Knjižničarske novice. - ISSN 0353-9237. - Letn. 21, št. 8 (avg. 2011), str. 15-27.  
COBISS.SI-ID 259798272  
  
PETERMANEC, Zdenka  
        V spomin našemu upokojenemu ravnatelju / Zdenka Petermanec.  
V: Knjižničarske novice. - ISSN 0353-9237.. - Letn. 21, št. 11 (2011), str. 3-4.  
COBISS.SI-ID 68814849  
 
3 . 1 5  P r i s p e v e k  n a  k o n f e r e n c i  b r e z  n a t i s a  
  
PETERMANEC, Zdenka  
        Poskusi informacijskega opismenjevanja na Univerzi v Mariboru : na strokovnem srečanju 
"Informacijska pismenost v visokem šolstvu", 16. junij 2011, Ljubljana / Zdenka Petermanec. - 
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Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 16. jun. 2011  
COBISS.SI-ID 67578113  
 
U r e d n i k  
 
PETERMANEC, Zdenka (odgovorni urednik 2009-)  
        POROČILO o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto ... . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 
19??-  
COBISS.SI-ID 33143041  
  
PETERMANEC, Zdenka (član uredniškega odbora 2010-2011)  
        UNIVERZITETNA knjižnica Maribor. - Spletno mesto . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, [199-]-  
Način dostopa (URL): http://www.ukm.si/podrocje.aspx  
ISSN 1855-8674 = Univerzitetna knjižnica Maribor  
COBISS.SI-ID 64538113  
 
M I L O Š  P E T R O V I Č   
 
U r e d n i k  
 
PETROVIČ, Miloš (urednik 1993-)  
        Seznam novosti : (izbor). - Letn. 27, št. 4 (1992)-        . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 
1992-  
COBISS.SI-ID 32853249  
 
PETROVIČ, Miloš (član uredniškega odbora 2010-2011)  
        Univerzitetna knjižnica Maribor. - Spletno mesto . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, [199-]-  
Način dostopa (URL): http://www.ukm.si/podrocje.aspx  
ISSN 1855-8674 = Univerzitetna knjižnica Maribor  
COBISS.SI-ID 64538113  
 
P A T R I C I J A  R E M Š A K  
 
3 . 1 2  R a z s t a v a  
  
REMŠAK, Patricija  
        Glazerjeve nagrade - osrednja priznanja mesta Maribor za dosežke v kulturi : razstavišče 
Univerzitetne knjižnice Maribor, 16. marec - 12. april 2011 / pregledno razstavo je pripravila Patricija 
Remšak. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2011  
COBISS.SI-ID 68801537  
 
M a g .  K A R M E N   S A L M I Č  K O V A Č I Č  
 
1 . 0 5  P o l j u d n i  č l a n e k  
 
SALMIČ Kovačič, Karmen  
        Slavnostno, izbrano, prisrčno : koncert skladateljev, ki so poučevali na Konservatoriju za glasbo 
in balet Maribor / Karmen Salmič Kovačič.  
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V: Večer. - ISSN 0350-4972. - Letn. 67, št. 29 (4. feb. 2011), str. 12.  
COBISS.SI-ID 66579457  
 
3 . 1 2  R a z s t a v a  
  
KOLBIČ, Gabrijela  
        Vita artistica: dirigentska pot Jakova Cipcija : gostujoča razstava v Plečnikovem hodniku NUK od 
23. februarja do 2. aprila 2011 / avtorici razstave Gabrijela Kolbič in Karmen Salmič Kovačič. - 
Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2011  
COBISS.SI-ID 66689281  
 
A v t o r  d o d a t n e g a  b e s e d i l a  
  
SALMIČ Kovačič, Karmen (avtor dodatnega besedila 2000-)  
        KOMORNI ciklus : sezona ... - 2000/2001- . - Maribor : Narodni dom : Koncertna poslovalnica, 
2000-  
COBISS.SI-ID 45127681  
 
 SALMIČ, Karmen (avtor dodatnega besedila 1996-)  
        SIMFONIČNI orkester Mariborske filharmonije : ... abonmajski koncert - ciklus Mariborska 
filharmonija ... . - Maribor : Narodni dom Maribor : Koncertna poslovalnica : SNG Maribor : Radio 
Maribor, [19??]-  
COBISS.SI-ID 5390852  
 
N A T A Š A  S T A D L E R  
 
U r e d n i k  
  
STADLER, Nataša (urednik 2010-)  
        Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto ... . - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 
19??-  
COBISS.SI-ID 33143041  
 
D r .  V L A S T A  S T A V B A R  
 
1 . 0 4  S t r o k o v n i  č l a n e k  
  
STAVBAR, Vlasta  
        Maistrova knjižnica / Vlasta Stavbar. - Bibliografija: str. 251.  
V: Časopis za zgodovino in narodopisje. - ISSN 0590-5966. - Letn. 82 = n. v. 47, zv. 2/3 (2011), str. 
245-251.  
COBISS.SI-ID 68316929  
 
1 . 2 5  D r u g i  s e s t a v n i  d e l i  
  
STAVBAR, Vlasta  
        Kmalu začetek EPK : v oddaji Dobro jutro / Vlasta Stavbar.  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=66579457�
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=66689281�
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=45127681�
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=5390852�
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33143041�
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=68316929�


77 
 

V: MMC RTV SLO [Elektronski vir]. - ISSN 1581-372X.. - (21. dec. 2011).  
COBISS.SI-ID 69670657  
 
2 . 0 8  D o k t o r s k a  d i s e r t a c i j a  
  
STAVBAR, Vlasta  
        Politično delovanje dr. Vekoslava Kukovca do leta 1918 : doktorska disertacija / Vlasta Stavbar. - 
Fram : [V. Stavbar], 2011. - 271 f.  
COBISS.SI-ID 48359778  
 
2 . 1 7  K a t a l o g  r a z s t a v e  
  
        SLOVENCI v Zagrebu : Zagrebčani slovenskih korenin : [Knjižno razstavišče, Likovno razstavišče, 
Avla UKM, 9. november 2011-12. december 2011] / [besedila Franci Pivec ... [et al.] ; urednica Vlasta 
Stavbar]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2011. - 31 str. - (Razstavni katalogi UKM ; zv. 2)  
COBISS.SI-ID 67930113  
 
3 . 1 1  R a d i j s k i  a l i  T V  d o g o d e k  
  
STAVBAR, Vlasta  
        Srečanje z Romi : v oddaji Kronika 1 / Sanja Hrgota, Franja Pižmoht ; izjava Vlasta Stavbar. - 
Maribor : RTS, 19. apr. 2011  
COBISS.SI-ID 69370625  
  
ČERNE, Barbara, 1975-  
        Univerzitetna knjižnica bo sedelovala s štirimi samostojnimi projekti : v Novicah / Barbara Černe 
; [izjava Vlasta Stavbar]. - Maribor : Radio Center, 19. dec. 2011  
COBISS.SI-ID 69669889  
 
3 . 1 2  R a z s t a v a  
 
BADOVINAC, Branka, 1978-  
        Srečanje s spominom človeštva : razstava ob obletnici rojstva Jara Dolarja (1911-1999) / 
[oblikovanje Branka Badovinac in Sandra Kurnik Zupanič] ; avtorice razstave Gabrijela Kolbič ... [et 
al.]. - [Ljubljana] : Narodna in univerzitetna knjižnica ; [Maribor] : Univerzitetna knjižnica, 2011. - [6] 
plakatov  
COBISS.SI-ID 259685888  
 
NIDORFER, Mirko  
        Od Zedinjene Slovenije do generala Maistra in do samostojne Slovenije (1848-1991-2011) : ob 
20. obletnici samostojne Slovenije : Kadetnica, 18. 05. 2011 - 31. 12. 2011, Maribor / vodja projekta 
razstave Mirko Nidorfer ; zunanja sodelavka Vlasta Stavbar. - Maribor : Poveljstvo za doktrino, razvoj, 
izobraževanje in usposabljanje, 2011  
COBISS.SI-ID 3970766  
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5 KNJIŽNIČNA ZBIRKA IN DRUGI INFORMACIJSKI VIRI 
 

 
Podatki za knjižnično zbirko Univerzitetne knjižnice Maribor za koledarsko leto 2011 (vir: statistika 
Centra za razvoj knjižničarstva pri NUK, 2011): 

 

SKUPAJ KNJIŽNIČNA ZBIRKA, PRIRAST IN ODPIS 
 

Preglednica 13: Skupaj knjižnična zbirka UKM V 2011 (inv. enote) 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

909.896 56.065 965.961 

 
Preglednica 14: Skupaj prirast knjižničnega gradiva UKM v 2011 (inv. enote) 

Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 
30.698 6.041 36.739 

 
 

Preglednica 15: Skupaj odpis knjižničnega gradiva UKM v 2011 (inv. enote) 
Knjižno gradivo Neknjižno gradivo SKUPAJ 

828 23 851 
 
 
KNJIŽNO GRADIVO 
 

Preglednica 16: Zbirka knjižnega gradiva UKM v 2011 (inv. enote) 
 
 

Knjige, 
brošure 

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

 
 

Serijske 
publikacije 

 
 
 

Patenti 

 
 
 

Standardi 

 
Drugo 

knjižno 
gradivo 

 
 
 

SKUPAJ 
723.940 20.699 165.259 - - - 909.896 

 
 

 
Preglednica 17: Prirast knjižnega gradiva UKM v 2011 (inv. enote)  

 
 

Knjige, 
brošure 

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

 
Serijske 

publikacije 

 
 

Patenti 

 
 

Standardi 

Drugo 
knjižno 
gradivo 

 
 

SKUPAJ 

Nakup 4.190 236 712 - - - 5.138 
Obvezni 
izvod po 
zakonu 

17.186 255 4.541 - - - 21.982 

Obvezni 
izvod 
ustanove 
(univerze, 
fakultete) 

239 249 10 - - - 498 

Zamena 54 11 78 - - - 143 
Dar 1.823 484 630 - - - 2.937 

SKUPAJ 23.492 1.235 5.971 0 0 0 30.698 
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Preglednica 18: Odpis knjižnega gradiva UKM v 2011 (inv. enote) 

 
Knjige, 

brošure 

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

 
Serijske 

publikacije 

 
 

Patenti 

 
 

Standardi 

Drugo 
knjižno 
gradivo 

 
 

SKUPAJ 

586 0 242 - - - 828 
 
 
NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 
 

Preglednica 19: Zbirka neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih V 2011 (inv. enote) 
 

Avdiovizualno 
Gradivo 

Elektronske 
publikacije na fizičnih 

nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
 

SKUPAJ 
31.510 5.197 19.358 56.065 

 
 

Preglednica 20: Prirast neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih po načinu pridobivanja v 2011 (inv. enote) 

 
 

Avdiovizualno 
gradivo 

Elektronske 
publikacije na 

fizičnih nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
 

SKUPAJ 
Nakup 307 228 582 1.117 
Obvezni izvod  
po zakonu 

2.307 805 996 4.108 

Obvezni izvod 
ustanove 
(univerze, 
fakultete) 

3 216 22 241 

Zamena 0 0 0 0 

Dar 50 238 287 575 

SKUPAJ 2.667 1.487 1.887 6.041 
 
 

Preglednica 21: Odpis neknjižnega gradiva UKM na fizičnih nosilcih v 2011 (inv. enote) 

Avdiovizualno 
gradivo 

Elektronske 
publikacije na fizičnih 

nosilcih 

 
Drugo neknjižno 

gradivo 

 
SKUPAJ 

23 0 0 23 
 

ELEKTRONSKI VIRI, DOSTOPNI NA DALJAVO 
 

Preglednica 22: Elektronski viri, dostopni na daljavo UKM (število naslovov na dan 31. 12. 2011) 

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 
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0 24.383 72 0 0 24.456 

TEKOČE NAROČENI NASLOVI SERIJSKIH PUBLIKACIJ 
 

Preglednica 23: Tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij UKM v 2011  (v vseh oblikah) (štejemo nakup, 
obvezni izvod, zameno, dar) 

Časopisi, časniki Druge serijske publikacije SKUPAJ 
7.789 665 8.454 

 
Od tega (od zgornje tabele) 
Število naslovov, ki so naročeni samo v tiskani obliki 2.295 

Število naslovov, ki so naročeni samo v elektronski obliki 6.099 
Število naslovov, ki so naročeni v tiskani obliki, hkrati pa smo si zanje zagotovili 
tudi dostop na daljavo: 
 
 
 
 
 
 

 
60 

 
 

5.1 KAZALNIKI USPEŠNOSTI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI – KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
(obravnavano koledarsko leto 2011) 

  
Preglednica 24: Kazalci – knjižnično gradivo (2010; 2011) 

 
2010 

  
2011 

Velikost knjižnične zbirke (število enot) 944.772  965.961 
Število tekoče naročenih naslovov (tiskanih in 
elektronskih) periodičnih publikacij 6.584 

 
8.454 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih 
nosilcih zapisa (število enot) 35.351 

 
36.739 

Število enot knjižničnega gradiva, 
pridobljenega z nakupom 

 
6.595 

 
6.255 

Število digitaliziranih naslovov iz lastne 
knjižnične zbirke 10 

 
11 

Letni prirast e-zaključnih del v Digitalno 
knjižnico UM 3.616 

 
4.216 

Število podatkovnih zbirk 66  72 
 
 

• Število enot knjižnične zbirke na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice 
 

2011 
45,58 

enot/uporabnika 
 

• Število enot knjižnične zbirke na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
91,65 

enot gradiva/ 
uporabnika 

118,73 
enot gradiva/ 
uporabnika 

109,70 
enot gradiva/ 
uporabnika 

94,95 
enot gradiva/ 
uporabnika 

92,52 
enot gradiva/ 
uporabnika 
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KNJIŽNIČNA ZBIRKA IN DRUGI INFORMACIJSKI VIRI  
1 Visokošolska knjižnica mora izbirati, pridobivati, organizirati in uporabnikom zagotavljati 
fizični oziroma elektronski dostop do raznovrstnih, zanesljivih, kakovostnih in relevantnih 
informacijskih virov ter informacij.  
2 Informacijski viri, ki jih zagotavlja visokošolska knjižnica, so lahko zapisani na različnih 
nosilcih zapisa in v različnih formatih/oblikah. Fizično se lahko nahajajo v knjižnici ali na 
različnih lokacijah zunaj nje, geografsko kjer koli v svetu, v oddaljenih klasičnih skladiščih in 
repozitorijih, ter dostopni po klasični ali elektronski poti.  
3 Visokošolska knjižnica mora skrbeti za gradnjo in razvoj knjižnične zbirke ter zagotavljati 
pogoje za njeno dostopnost in uporabo. Pri načrtovanju in razvoju knjižnične zbirke ter 
upravljanju z drugimi informacijskimi viri mora upoštevati poslanstvo in cilje visokošolskega 
zavoda ter knjižnice in potrebe uporabnikov.  
4 Knjižnica mora v okviru finančnih zmožnosti informacijske vire zagotavljati na kar najbolj 
učinkovit način. Pri nakupu elektronskih informacijskih virov oziroma zagotavljanju dostopa do 
njih naj daje prednost konzorcijski nabavi.  
5 Knjižnica mora imeti redno posodobljen pisni, javno objavljen dokument o gradnji in razvoju 
knjižnične zbirke ter zagotavljanju drugih informacijskih virov. /…/  
6 Knjižnična zbirka visokošolske knjižnice naj bo popolna, konsistentna in aktualna ter 
organizirana v skladu s standardi za obdelavo knjižničnega gradiva, njegovo hranjenje in 
posredovanje. Biti mora dovolj velika in po vsebini ustrezati potrebam visokošolskega zavoda 
oziroma njegovih programov. Vsebovati mora študijsko in priporočeno literaturo, referenčna in 
bibliografska gradiva, temeljne časopise in druge serijske publikacije, kot tudi druga gradiva, 
ki jih potrebujejo študentje pri študiju in zaposleni na visokošolskem zavodu pri svojem 
pedagoškem ter znanstvenoraziskovalnem delu.  
7 Zaradi raznolikosti visokošolskih zavodov tako glede na strokovno področje, velikost, 
študijske programe in načine njihovega izvajanja, kot tudi glede na obseg ter področje njihove 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, enotnega standarda za velikost knjižnične zbirke ni 
mogoče opredeliti. Zato mora biti temeljni kriterij pri gradnji knjižnične zbirke visokošolske 
knjižnice ustrezno zadovoljevanje potreb udeležencev izobraževalnega in 
znanstvenoraziskovalnega procesa visokošolskega zavoda. V dokumentu o gradnji in razvoju 
knjižnične zbirke pa mora knjižnica natančno opredeliti, na kakšen način bo ugotavljala in 
uresničevala omenjene potrebe.  
8 Knjižnično gradivo naj visokošolska knjižnica organizira na osnovi upoštevanja nacionalno 
veljavnih strokovnih standardov, in sicer tako, da bo strokovno obdelano ter sistematično 
urejeno na način, ki omogoča njegovo kar najbolj učinkovito iskanje oziroma dostopnost.  
9 Za zagotavljanje optimalne dostopnosti in uporabe knjižnične zbirke naj visokošolska 
knjižnica čim večji obseg knjižničnega gradiva uporabnikom ponudi v prostem pristopu, če 
prostorski pogoji tega ne omogočajo, pa vsaj zbirko referenčnega gradiva ter aktualno 
študijsko in učno gradivo, ki podpira študijske programe visokošolskega zavoda.  
10 Knjižnica naj izdeluje različne evidence o gradivu, kot je npr. javno dostopen knjižnični 
katalog, ter zagotavlja ustrezna informacijska orodja za dostop do lastnih in nabavljenih 
podatkovnih zbirk. Pri tem naj sodeluje z drugimi knjižnicami in sorodnimi organizacijami.  
11 Večina knjižničnega gradiva naj bo uporabnikom dostopna za izposojo na dom, v skladu s 
pravili (politiko) visokošolske knjižnice pa je lahko za uporabnike, ki ne prihajajo z matičnega 
visokošolskega zavoda, gradivo dostopno pod drugačnimi pogoji. Pogoji uporabe knjižničnega 
gradiva in izposojevalni roki morajo biti za vse kategorije uporabnikov jasno opredeljeni ter 
objavljeni. Postopek izposoje knjižničnega gradiva mora biti učinkovit in uspešen.  
12 Knjižnično zbirko mora visokošolska knjižnica stalno preverjati, da zagotovi njeno 
relevantnost glede na potrebe visokošolskega zavoda oziroma njenih uporabnikov. 
Neuporabljano in zastarelo gradivo mora knjižnica v skladu s priporočili bibliotekarske stroke 
redno izločati iz zbirke, in sicer z odpisom ali premestitvijo takšnega gradiva v depozitno 
skladišče. Obseg letno odpisanega ali izločenega gradiva bo odvisen od namena knjižnične 
zbirke in strokovnega področja, ki ga pokriva. Priporočljivo je, da se knjižnična zbirka letno 
obnovi v obsegu 3 do 5 %.  
13 Visokošolska knjižnica naj uporabnikom zagotavlja tudi knjižnično gradivo, ki ga nima v 
svoji knjižnični zbirki, in sicer prek sodelovanja v sistemu medknjižnične izposoje ter 
posredovanja dokumentov.  
14 Visokošolska knjižnica naj zagotavlja ustrezne pogoje za dostop in uporabo informacijskih 
virov, ki jih pridobiva pod licenčnimi pogoji. Pravila in pogoji uporabe posameznih 
informacijskih virov morajo biti zapisani jasno in objavljeni na način, da se lahko z njimi 
seznanijo vsi njihovi potencialni uporabniki.  
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• Število enot knjižnične zbirke na skupno število aktivnih uporabnikov 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
48,19 

enot gradiva/ 
uporabnika 

60,90 
enot gradiva/ 
uporabnika 

57,45 
enot gradiva/ 
uporabnika 

63,85 
enot gradiva/ 
uporabnika 

62,88 
enot gradiva/ 
uporabnika 

 
• Prirast knjižničnega gradiva na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice 

 
2011 
1,73 

enot/uporabnika 
 

• Prirast knjižničnega gradiva na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze 
 

2011 
3,52 

enot/uporabnika 
 

• Prirast knjižničnega gradiva na skupno število aktivnih uporabnikov 
 

2011 
2,39 

enot/uporabnika 
 

• Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, na aktivnega uporabnika z 
visokošolskega zavoda/univerze 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
0,52  

enote gradiva/ 
uporabnika 

0,64 
enote gradiva/ 

uporabnika 

0,83 
enote gradiva/ 

uporabnika 

0,66 
enote gradiva/ 

uporabnika 

0,60 
enote gradiva/ 

uporabnika 

15 Programi izobraževanja na daljavo morajo biti podprti z oddaljenim dostopom do elektronskih 
informacijskih virov in učnega gradiva v elektronski obliki. Zagotovljene morajo biti zanesljive 
omrežne povezave ter elektronski prenos ali kurirska oziroma poštna dostava knjižničnih gradiv 
udeležencem izobraževanja na daljavo.  
16 Uporabniki visokošolskih knjižnic pričakujejo, da jim bodo tudi temeljni informacijski viri, ki jih 
ima knjižnica le v tiskani obliki, na voljo v celotnem besedilu prek oddaljenega dostopa. Visokošolski 
zavod oziroma knjižnica mora zato v svojem proračunu načrtovati ustrezna sredstva za digitalizacijo 
knjižničnega gradiva, oblikovanje digitalnih zbirk in zagotavljanje njihove dostopnosti, in v primeru 
avtorsko zaščitenih del tudi sredstva za morebitna avtorska nadomestila.  
17 Če visokošolska knjižnica hrani stara, dragocena ali arhivska gradiva ali posebne knjižnične 
zbirke, ki predstavljajo nacionalno kulturno dediščino, morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za 
njihovo varovanje in ohranjanje ter strokovno ravnanje z gradivom.  
18 Knjižnica mora periodično izvajati evalvacijske študije ustreznosti, kakovosti in uporabe 
knjižnične zbirke ter drugih informacijskih virov.  
 
(Strokovni standardi, 2012) 
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• Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, na skupno število aktivnih 
uporabnikov 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
0,27 

enot gradiva/ 
uporabnika 

0,33 
enot gradiva/ 
uporabnika 

0,43 
enot gradiva/ 
uporabnika 

0,44 
enot gradiva/ 
uporabnika 

0,41 
enot gradiva/ 
uporabnika 

 
• Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, na aktivnega uporabnika z 

visokošolskega zavoda/univerze (tiskane in elektronske publikacije) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
0,59 

periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika 

0,47 
periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika  

0,52 
periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika  

0,66 
periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika  

0,81 
periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika  

 
• Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, na skupno število aktivnih 

uporabnikov (tiskane in elektronske publikacije) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
0,31 

 periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika  

0,24 
 periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika  

0,27 
 periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika  

0,44 
periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika  

0,55 
periodičnih 
publikacij/ 
uporabnika  

 
• Število naslovov zaključnih del Univerze v Mariboru vključenih v DKUM  

 
2010 2011 

3.616 
naslovov  

4.216 
naslovov 

 
• Delež (odstotek) gradiva v prostem pristopu 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

25 %  21,47 %  21,15 % 21,27% 20 % 
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6 UPORABNIKI IN STORITVE 
 
6.1 ŠTEVILO IN STRUKTURA UPORABNIKOV 

 
Preglednica 25: Člani UKM v letu 2011  

 
Kategorije članov 2010 2011 

UKM 15.537 15.362 

Študenti ― dodiplomski, redni 8.610 8.363 

Študenti ― dodiplomski, izredni 738 698 

Študenti ― podiplomski 612 698 

Študenti − vsi 9.960 9.759 

Študenti in zaposleni na UM 10.642 10.441 

Zaposleni na UM 682 682 

Zaposleni (drugi) 2.675 2.619 

Zaposleni − vsi 3.357 3.301 

Srednješolci 838 828 

Upokojenci 188 220 

Tuji državljani 53 42 

Drugi člani 1.329 1.212 

 
Največjo skupino aktivnih članov UKM so tudi v letu 2011 predstavljali študenti (med njimi 
prevladujejo študenti UM), kar je skladno s poslanstvom UKM. Tudi razmerja med posameznimi 
kategorijami aktivnih članov tekom let ostajajo praktično nespremenjena, prav tako pa se je v letu 
2011 nadaljeval trend rahlega upadanja skupnega števila aktivnih članov. Vendar je ob teh statistično 
zbranih podatkih potrebno upoštevati tudi število tistih uporabnikov knjižničnih storitev, katerih 
aktivnost ni zabeležena s transakcijami in jih statistike ne zajamejo. 
Načrtovane vrednosti smo v letu 2011 dosegli oz. pri posameznih kategorijah članov celo malenkost 
presegli, največ pri tistih kategorijah članov, kjer je opazen tudi porast glede na preteklo leto 
(podiplomski študenti in upokojenci). 

 
 

Preglednica 26: Potencialni uporabniki UKM z visokošolskega zavoda 2007/2008-2011/2012 

 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Dodiplomski študenti 22.356 20.785 19.756 17.829 16.481 
Podiplomski študenti 2.262 2.641 3.042 3.161 3.544 
Skupaj vsi študenti 24.618 23.426 22.798 20.990 20.025 
Visokošolski učitelji, 
visokošolski sodelavci 

1.037 1.039 921 876 924 

Raziskovalci, strokovni 
sodelavci, 
laboranti 

246 234 207 238 243 

Skupaj »pedagoški« 
delavci 

1.283 1.273 1.128 1.114 1.167 

Skupaj 
(študenti+ped. 
delavci) 

25901 24699 23926 22104 21192 
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Zaposleni na 
spremljajočih delovnih 
mestih (»nepedagoški« 
delavci) 

503 500 507 605 647 

Skupaj vsi zaposleni 1.786 1.773 1.635 1.719 1.814 

 
 
 

6.1.1  Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – uporabniki (študijsko leto  2011/2012) 
 

Preglednica 27: Kazalci – uporabniki (na dan 31.12.2011)  
 

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice 21.192 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 15.362 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član) 10.441 

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda 
(vpisani) 

20.025 

Število aktivnih uporabnikov - rednih in izrednih študentov 
visokošolskega zavoda 

9.759 

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (virtualni obisk) / 

Obisk knjižnice (fizični obisk) - metoda tipičnega tedna 304.328 

Skupaj fizični in virtualni obisk knjižnice 304.328 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 48 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice – 
katalogizatorjev 

34 

Število EPZ strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov 2 

 
 
 

Preglednica 28: Odprtost Univerzitetne knjižnice Maribor v študijskem letu 2011/2012 

 
Tedenska odprtost (ure) 69 
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KNJIŽNIČNE STORITVE  

 
1 Visokošolska knjižnica mora načrtovati, zagotavljati in razvijati ustrezen obseg ter kakovost 
knjižničnih storitev, ki bodo v prvi vrsti podpirale poslanstvo in cilje visokošolskega zavoda ter 
izvajanje in razvoj njegove izobraževalne ter znanstvenoraziskovalne dejavnosti.  
2 Načrtovanje in organiziranje knjižničnih storitev visokošolske knjižnice morata biti sestavna 
dela načrtovanja in organiziranja dejavnosti visokošolskega zavoda.  
3 Za ugotavljanje značilnosti posameznih skupin uporabnikov storitev in obsega ter vrste 
njihovih informacijskih potreb mora visokošolska knjižnica izvajati študije uporabnikov in pri 
tem uporabljati ustrezne kvantitativne ter kvalitativne znanstvene metode (anketno metodo, 
opazovanje, fokusne skupine, uporabniške dnevnike itd.).  
4 Osnovne oblike knjižničnih storitev, ki naj jih zagotavlja visokošolska knjižnica, so:  
− informacijske storitve: posredovanje informacij iz lastnih informacijskih virov in iz virov 
drugih knjižnic, informacijskih centrov ter drugih ponudnikov informacij, tako v knjižnici kot na 
daljavo; analiza in vrednotenje informacij; posredovanje informacij z dodano vrednostjo; 
izdelava in ponudba lastnih informacijskih orodij ter proizvodov; svetovanje uporabnikom pri 
iskanju, izbiri in uporabi informacijskih virov,  
− storitve posredovanja knjižničnega gradiva: izposoja in posredovanje dokumentov iz lastne 
zbirke in s pomočjo medknjižnične izposoje dokumentov iz zbirk drugih knjižnic oziroma 
centrov za posredovanje dokumentov,  
− izobraževalne storitve: izdelava navodil in priročnikov o dostopnosti ter učinkoviti in uspešni 
uporabi informacijskih virov; organizacija predstavitev, predavanj, tečajev, seminarjev in 
drugih izobraževalnih oblik, tako skupinskih kot individualnih; uvajanje uporabnikov, še zlasti 
študentov visokošolskega zavoda, v uporabo knjižnice, knjižničnega gradiva in drugih 
informacijskih virov itd.,  
− bibliografska dejavnost: sodelovanje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu in s 
tem izgradnja lokalne bibliografske baze podatkov knjižnice, vzajemne bibliografske baze 
podatkov, normativnih baz podatkov avtorstva in predmetnih oznak ter evidentiranje 
rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela zaposlenih na visokošolskem zavodu v nacionalnem 
informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti,  
− gradnja digitalnih zbirk visokošolskih del in objav zaposlenih na visokošolskem zavodu,  
− predstavljanje dejavnosti knjižnice in njenih storitev: seznanjanje uporabnikov z novimi 
storitvami, informacijskimi viri, publikacijami itd., in sicer s tiskanimi publikacijami, objavami 
na spletnih straneh ter v medijih, predavanji o dejavnosti knjižnice, vodenimi ogledi knjižnice, 
razstavami in drugimi oblikami predstavitvene dejavnosti,  
− raziskovalne in razvojne storitve: sodelovanje pri pripravi raziskovalnih projektov ter 
izvajanju raziskovalne dejavnosti visokošolskega zavoda; bibliografska kontrola objavljenih 
rezultatov raziskovalne dejavnosti visokošolskega zavoda; izdelava oziroma sodelovanje pri 
izdelavi raziskovalnih in razvojnih projektov oziroma projektnih nalog s področja bibliotekarske 
ter informacijske znanosti itd.,  
− publicistična dejavnost: izdajanje različnih tiskanih oziroma elektronskih publikacij knjižnice; 
podpora publicistični dejavnosti visokošolskega zavoda; podpora objavljanju poljudnih, 
strokovnih in znanstvenih prispevkov zaposlenih v knjižnici itd.  
5 Knjižnične storitve visokošolske knjižnice morajo biti organizirane na način, da vsem 
kategorijam uporabnikov knjižnice omogočajo učinkovito uporabo v vseh oblikah zapisanih 
informacij in so jim na voljo v skladu z njihovimi potrebami ter v njim prilagojenem času. 
Posebna pozornost naj bo namenjena organizaciji in ponudbi storitev za fizično ali drugače 
ovirane uporabnike oziroma uporabnike s posebnimi potrebami. Pri izvajanju storitev naj 
visokošolska knjižnica posveča posebno pozornost osebnim stikom z uporabniki kot eni izmed 
učinkovitih metod razreševanja informacijskih vprašanj.  
6 Knjižnične storitve za podporo izvajanju visokošolskega študija na daljavo morajo biti 
organizirane tako, da je omogočen oddaljen dostop do knjižnične zbirke in drugih 
informacijskih virov ter storitev knjižnice.  
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• Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število 
potencialnih uporabnikov knjižnice (tržna prodornost) 
 

2011/2012 
49,27 % 

 
• Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov – študentov visokošolskega zavoda glede na vse 

študente vpisane na visokošolski zavod 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
31 % 30 % 35 % 44 % 49 % 

 
 

 

7 Visokošolska knjižnica mora uporabnikom pri uporabi knjižnične zbirke in drugih informacijskih 
virov zagotavljati strokovno poglobljeno ter hitro pomoč. Informacijska, referenčna in referalna 
služba ter druge oblike pomoči morajo biti uporabnikom dostopne na čim bolj učinkovit način. Zato 
naj knjižnica posebno pozornost posveča organizaciji in ponudbi storitev v spletnem okolju.  
8 Referenčne in referalne storitve, usmerjanje uporabnikov, v prvi vrsti študentov, k uporabi 
knjižnice ter informacijskih virov in izvajanje izobraževalnih oblik, ki razvijajo njihovo kritično 
razmišljanje ter sposobnost uporabe informacijskih virov, naj predstavljajo temeljne storitve 
visokošolske knjižnice. Za študente naj bo knjižnica učni laboratorij, kjer pridobivajo znanja in 
spretnosti informacijske pismenosti.  
9 Visokošolska knjižnica mora uporabnikom zagotavljati informacije in izobraževanje preko različnih 
referenčnih ter drugih izobraževalnih storitev, kot so predavanja v povezavi s  
študijskim predmetom ali v okviru predmeta, praktično aktivno učenje, uvajalni tečaji, formalni 
študijski predmeti, seminarji, vodiči po informacijskih virih, izobraževanje na mestu, kjer je 
potrebno, vključno z referenčnim pogovorom itd. Načini poučevanja, pogosto imenovani učne 
metode, lahko vključujejo npr. svetovanje posameznikom pri referenčnem pultu, poglobljena 
raziskovalna svetovanja, individualno poučevanje, tiskane ali elektronske učne pripomočke ter 
skupinsko učenje v tradicionalni ali elektronski učilnici.  
10 Visokošolska knjižnica mora, podobno kot pedagoška ali druga učna enota znotraj 
visokošolskega zavoda, spodbujati uspešno samostojno delo študentov in njihovo naravnanost k 
vseživljenjskemu učenju. Knjižnični delavci naj s kombiniranjem novih tehnik in tehnologij z 
najboljšimi tradicionalnimi viri pomagajo uporabnikom pri izbiri ter uporabi ustreznih metod 
pridobivanja, vrednotenja, dokumentiranja in uporabe informacij.  
11 Visokošolski zavod mora omogočiti in spodbujati sodelovanje knjižničnih delavcev s pedagoškim 
osebjem, in sicer pri izvajanju študijskega procesa v učilnici, pri pripravi predmetnikov in 
poučevanju informacijske pismenosti, kot tudi pri evalvaciji učnih izidov študentov. Pridobivanje 
spretnosti informacijske pismenosti in izobraževanje za informacijsko pismenost naj bosta 
vključena v predmetnike ter ustrezne študijske predmete, in sicer s posebnim poudarkom na 
vrednotenju in uporabi informacij, razvijanju kritičnega mišljenja ter spoštovanju intelektualne 
lastnine in avtorskih pravic.  
12 Pri izvajanju in razvoju knjižničnih storitev mora visokošolska knjižnica stalno slediti 
tehnološkemu razvoju ter z uporabo spletnih orodij in mobilne tehnologije spodbujati sodelovanje 
ter odziv uporabnikov.  
13 Knjižnica mora periodično izvajati študije oziroma raziskave o zadovoljstvu uporabnikov z 
dejavnostjo knjižnice in njenimi storitvami ter ponudbo informacijskih virov.  
 
(Strokovni standardi, 2012) 
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• Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na število aktivnih 
uporabnikov knjižnice 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 20011/20012 
52,5 % 53,8 % 55,4% 67,2% 67,9 % 

 
 
 
6.2 UPORABA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV 

 
Preglednica 29: Statistika transakcij izposoje za UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor v študijskem letu 

2011/2012 (Vir: COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi)5

 
 

Mesec Leto Število izposoj Število rezervacij Število podaljšanj 

okt.11 13.529 3.632 11.859 

nov.11 14.417 3.701 15.066 

dec.11 11.774 2.838 15.315 

jan.12 12.986 3.794 16.009 

feb.12 11.531 3.496 14.456 

mar.12 14.065 4.039 15.053 

apr.12 12.529 3.564 15.273 

maj.12 13.894 3.840 17.172 

jun.12 10.155 2.976 15.588 

jul.12 9.205 3.156 14.911 

avg.12 12.553 2.780 13.919 

sep.12 7.857 2.462 12.234 

Skupaj 144.495 40.278 176.855 

 
 

Preglednica 30: Statistika uporabe COBISS/OPAC-a za UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor (Vir: COBISS - 
Kooperativni online bibliografski sistem in servisi6

 
 

Mesec Leto Število priklopov Število iskanj Število izpisov 

okt.11 17.623 45.734 79.287 

nov.11 19.067 48.827 91.559 

dec.11 14.430 35.537 74.759 

                                                 
5 Legenda  
Število izposoj: seštevek vseh izposoj (izposoja na dom in v čitalnico) 
 Število rezervacij: seštevek vseh rezervacij gradiva (rezervacija izposojenega in prostega gradiva v knjižnici in 
preko COBISS/OPAC-a)  
Število podaljšanj: seštevek vseh podaljšanj (podaljšanje z ročnim vpisom novega datuma, preko telefonskega 
odzivnika in preko COBISS/OPAC-a) 
 
6 Legenda: 
Število priklopov: število priklopov uporabnikov v COBISS/OPAC-u v izbrani lokalni bazi podatkov 
Število iskanj: število iskanj, ki so jih uporabniki naredili v COBISS/OPAC-u v izbrani lokalni bazi 
podatkov  
Število izpisov:število prikazanih zapisov v COBISS/OPAC-u, najdenih v izbrani lokalni bazi podatkov 
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jan.12 18.118 45.380 90.426 

feb.12 22.342 37.398 79.859 

mar.12 27.706 46.066 89.706 

apr.12 24.560 42.038 87.774 

maj.12 25.238 43.857 91.761 

jun.12 20.611 31.980 75.901 

jul.12 20.462 31.144 77.138 

avg.12 21.454 30.961 72.115 

sep.12 20.589 26.991 60.904 

Skupaj 252.200 465.913 971.189 

 
 
 
6.2.1 Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti –  uporaba knjižničnega gradiva in 

drugih informacijskih virov 
 
Preglednica 31: Kazalci uporabe knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov (na dan 31.12.2011) 

 
Število izposojenih enot gradiva na dom 265.202,00 

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice 85.042,00 

Število medknjižnično izposojenih/posredovanih enot gradiva (v 
druge knjižnice in iz drugih knjižnic) 

2.796,00 

Število zahtevkov za medknjižnično izposojo 2.958,00 

Skupaj število izposojenih enot gradiva  350.244,00 

Število priklopov v knjižnični katalog COBISS/OPAC (statistika 
IZUM) 

200.217,00 

Število iskanj v knjižničnem katalogu COBISS/OPAC (statistika 
IZUM) 

553.544,00 

Uporaba storitve oddaljenega dostopa (št. prijav; izpolnjuje UKM) 48.048,00 

Število vpogledov v elektronske vire (povzetek, celotno besedilo) v 
licencirane vire in zbirke v upravljanju knjižnice 

306.383,00 

Število prejetih informacijskih zahtevkov 17.991,00 

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov 17.991,00 

 
 

• Število izposojenih enot gradiva na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

   

26,7 
izposoj/uporab. na 

dom 

25,4 
izposoj/uporab. na 

dom 
10,4 

izposoj/uporab. 
v knjižnico 

8,15 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 
29,8 

izposoj/uporab. 
26,2 

izposoj/uporab. 
28,3 

izposoj/uporab. 
37,1 

izposoj/uporab. 
33,55 

izposoj/uporab. 
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• Število izposojenih enot gradiva na aktivnega uporabnika knjižnice 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

   

17,9 
izposoj/uporab. na 

dom 

17,3 
izposoj/uporab. na 

dom 
7,1 

izposoj/uporab. 
v knjižnico 

5,5 
izposoj/uporab. 

v knjižnico 
15,6 

izposoj/uporab. 
14,1 

izposoj/uporab. 
15,7 

izposoj/uporab. 
25 

izposoj/uporab. 
22,80 

izposoj/uporab. 

 
• Delež (odstotek) izposojenih enot gradiva glede na število vseh enot v knjižni zbirki, namenjeni 

izposoji (obrat zbirke) 
 

2011/2012 
36,26 % 

 
• Povprečni čakalni čas (v minutah) za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave; od 

naročila do prejema za deset naključno izbranih publikacija) 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
7 

minut/naročilo 
6 

minut/naročilo 
10 

minut/naročilo 
9 

minut/naročilo 
10 

minut/naročilo 

 
• Povprečni čakalni čas (v delovnih dnevih) za medknjižnično naročeno gradivo (pri desetih 

naključno izbranih publikacijah) 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
6,7 

dni/naročilo 
1,6 

dni/naročilo 
3,2 

dni/naročilo 
3,6 

dni/naročilo 
3,5 

dni/naročilo 

 
• Delež (odstotek) realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo glede na vse zahtevke 

(uspešnost medknjižnične izposoje) 
 

2011/2012 
94,52% 

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

prostega pristopa; pri dvajset naključno izbranih publikacijah) 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
85 % 85 % 80% 82% 83% 

 
• Število vpogledov (povzetek, polno besedilo) v elektronske vire na aktivnega uporabnika 

knjižnice 
 

2011/2012 
19,94 
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vpogledov/uporabnika 

 
• Število vpogledov (povzetek, polno besedilo) v elektronske vire na aktivnega uporabnika 

knjižnice z visokošolskega zavoda 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
26,5  

vpogledov/ 
uporabnika 

38,5  
vpogledov/ 
uporabnika 

45,5 
vpogledov/ 
uporabnika 

40,4 
vpogledov/ 
uporabnika 

29,34 
vpogledov/ 
uporabnika 

 
 
 
6.3 IZOBRAŽEVALNA IN SVETOVALNA DEJAVNOST UKM 
 
 
V letu 2011 smo izvajali izobraževalno dejavnost za študente, dijake in tudi za druge ciljne skupine. 
 
Zavedajoč se pomena informacijskega opismenjevanja študentov smo le-to še posebej skrbno 
načrtovali in izvajali. Z 12-imi izobraževalnimi moduli smo študentom ponudili novo obliko 
organiziranega izobraževanja uporabnikov ter povečan obseg izobraževalnih vsebin. S tem smo 
študente pripravljali na izobraževanje na visokošolskih programih. Izobraževalne module smo v letu 
2011 oblikovali tudi za dijake. Moduli so zasnovani na strateškem učenju - strategiji razumevanja 
informacijskih besedil, ki vključuje: aktiviranje predznanja, postavljanje ciljev, iskanje informacij, izbiro 
strategij, interakcijo z besedilom, samonadzor, zapisovanje, preverjanje informacij, ponavljanje in 
komunikacijo z informacijami. 
 
Izobraževalne dejavnosti za študente 
• Izobraževalni moduli po strokah (12), 
• Individualno izobraževanje ob vpisu (informator), 
• Informacijsko izobraževanje podiplomskih študentov, 
• Knjižničarji tutorji, 
• Študentski oktober v UKM, 
• Vabljena predavanja (podpora študijski, raziskovalni in umetniški dejavnosti UM), 
• Kako pripraviti tematsko poizvedbo (disertabilnost, relevantnost)?, 
• Tutorstvo (predmetno tutorstvo, Knjižničarji tutorji za tuje študente). 
 
Izboraževalne module smo pripravili v sodelovanju s Centrom za e-izobraževanje in vseživljenjsko 
učenje UM iz vsebin, ki jim bodo v pomoč pri uspešnem študiju in raziskovanju.  
 
Vsebine izobraževalnih modulov zajemajo: 
• uvod v informacijsko opismenjevanje, 
• poznavanje iskanja v spletnem katalogu COBISS/OPAC, 
• predstavitev informacijskih virov z različnih strokovnih področij, 
• pridobivanje znanj in spretnosti za pripravo strokovnega/znanstvenega prispevka,  
• poznavanje znanstvenega publiciranja in vrednotenja bibliografij ter 
• predstavitev storitev in dejavnosti za ERASMUS študente. 
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V letu 2011 je UKM pričela sodelovati tudi v učnem okolju Moodle, s ciljem omogočiti kombinirano 
obveščanje ciljne publike o izobraževalnih storitvah UKM (v začetni fazi vzpostavitev računalniško 
podprte interaktivne komunikacije z objavo izobraževalnih vsebin in možnostjo prijave nanjo, uporabo 
možnosti arhiviranja podatkov, anketiranja uporabnikov in prejemanja potrdil o udeležbi na 
izobraževanjih v UKM). 

 
Slika10: Izobraževalni moduli v Moodle-u 

 
 
Izobraževalne dejavnosti za dijake 
• Modul 1: Knjižnično informacijsko opismenjevanje dijakov 1. in 2. letnikov, 
• Modul 2: Knjižnično informacijskega opismenjevanja dijakov 3. in 4. letnikov, 
• Modul 3: Priprava seminarske/maturitetne naloge (delavnice iskanja gradiva/literature), 
• Modul 4: Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2011/2012, 
• individualna izobraževanja ob vpisu, 
• izobraževalni moduli po dogovoru, 
• tematske razstave medkulturnega povezovanja (npr. Slovenci v Varaždinu: 200-letnica Stanka 

Vraza (1000 dijakov varaždinske gimnazije obišče UKM v okviru projekta Dan šole), 
• vabljena predavanja in delavnice za dijake – maturante (Kako se pripraviti na izpit FCE, Arhiv 

družboslovnih podatkov, Sistory - Zgodovina Slovenije … ). 
 
Izobraževalne dejavnosti za učence 
V letu 2011 smo izobraževalne dejavnosti izvajali tudi za učence osnovnih šol, ki so UKM obiskali v 
okviru kurikulov posameznih predmetov: 
• Zapuščina Rudolfa Maistra (predstavitev UKM in Zapuščina Rudolfa Maistra po kurikulu zgodovine 

in obravnavi teme Boj za Maribor), 
• Stenčas knjigoveznice Univerzitetne knjižnice Maribor (predstavitev dejavnosti knjigoveznice 

Univerzitetne knjižnice Maribor po kurikulu tehniškega dne), 
• Predstavitev poklica knjižničar/bibliotekar (v okviru programa poklicnega izobraževanja »Iz prakse: 

drugače o poklicih!«). 
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6.3.1 Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – izobraževanje 
 (obravnavano obdobje študijsko leto 2011/2012) 
 

Preglednica 32: Kazalci – izobraževalna dejavnost (2011/2012) 
 

Število ur individualnega usposabljanja študentov z 
visokošolskega zavoda 278,00 
Število udeležencev individualnega usposabljanja 
študentov z visokošolskega zavoda 1.119,00 
Število ur skupinskega usposabljanja študentov z 
visokošolskega zavoda 32,00 
število udeležencev skupinskega usposabljanja študentov 
z visokošolskega zavoda 1.617,00 
Število ur individualnega usposabljanja drugih 
uporabnikov 152,00 
Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih 
uporabnikov 512,00 

Število ur skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov 106,00 
število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih 
uporabnikov 1.622,00 
 
 

• Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro  
usposabljanja 
 

2010/2011 2011/2012 
3,57 

 uporabnikov/uro 
4,03  

uporabnikov/uro 
 

• Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro usposabljanja 
 

2010/2011 2011/2012 
3,56  

uporabnikov/uro 
3,37 

uporabnikov/uro 
 

• Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro usposabljanja 
 

2010/2011 2011/2012 
23,54  

uporabnikov/uro 
50,53 

uporabnikov/uro 
 

• Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro usposabljanja 
 

2010/2011 2011/2012 
7,17  

uporabnikov/uro 
15,30 

uporabnikov/uro 
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6.4 BIBLIOGRAFSKA DEJAVNOST 
 
6.4.1 Kazalniki uspešnosti knjižnične dejavnosti – bibliografska dejavnost 
 

Preglednica 33: Kazalci – bibliografska obdelava (na dan 31.12.2011) 
 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno 
bibliografsko bazo podatkov 7.880,00 
Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi 
podatkov  1.859,00 
Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v 
lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice 18.081,00 
Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v 
normativno bazo podatkov za avtorstva 3.297,00 
Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo 
podatkov za avtorstva 481,00 
Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na 
visokošolskem zavodu 107,00 
Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih 
na visokošolskem zavodu 45,00 
Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih 
naročnikov 912,00 
Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih 
naročnikov 691,00 

 
 

• Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bazo podatkov na EPZ strokovnega delavca 
– katalogizatorja  
 

2011 
231,76 

zapisov/strokovnega delavca - katalogizatorja 
 

• Število redigiranih zapisov v vzajemni bazi podatkov na EPZ strokovnega delavca – 
katalogizatorja  
 

2011 
54,68 

zapisov/strokovnega delavca - katalogizatorja 
 

• Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bazo podatkov na EPZ strokovnega delavca – 
katalogizatorja  
 

2011 
531,79 

zapisov/strokovnega delavca - katalogizatorja 
 

• Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva na 
EPZ strokovnega delavca – katalogizatorja  
 

2011 
96,97 

zapisov/strokovnega delavca - katalogizatorja 
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• Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazi podatkov za avtorstva na EPZ 
strokovnega delavca – katalogizatorja  
 

2011 
14,15 

zapisov/strokovnega delavca - katalogizatorja 
 

• Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu na EPZ 
strokovnega delavca – bibliografa  
 

2011 
53,5 

zapisov/strokovnega delavca - bibliografa 
 

• Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu na EPZ 
strokovnega delavca – bibliografa 
 

2011 
22,5 

zapisov/strokovnega delavca -bibliografa 
 

• Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov na EPZ strokovnega delavca – 
bibliografa 
 

2011 
456 

zapisov/strokovnega delavca - bibliografa 
 

• Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov na EPZ strokovnega delavca – 
bibliografa 
 

2011 
345,5 

zapisov/strokovnega delavca - bibliografa 
 
 
 
6.5 PROMOCIJSKA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 
6.5.1 Predstavitvena in promocijska dejavnost 

 
Pomembnejše prireditve, ki jih je v letu 2011 izvedla UKM (samostojno ali v sodelovanju): 
• 13. 1. 2011: otvoritev knjižne razstave Zgodovina medicine in zdravstva mariborskih avtorjev in 

likovne razstave Avgust Černigoj: Hospitalizacija (Razstavišče): 
• 26. 1. 2011: znanstveno srečanje Reševanje Judov 1938-1941 in slovenski pravičnik Uroš Žun 

(Glazerjeva dvorana); 
• 7. 2. 2011: odprtje razstav ob Slovenskem kulturnem prazniku Knjiga ni le knjiga (Razstavišče); 
• 16. 3. 2011: odprtje razstav Glazerjeve nagrade – osrednja priznanja mesta Maribor za dosežke v 

kulturi in Glazerjevi nagrajenci – literati skozi objektiv Branimirja Ritonje (Razstavišče); 
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• 30. 3. 2011: predstavitev portala z video izobraževalnimi vsebinami na spletu VideoLectures.NET 
(Glazerjeva dvorana); 

• 4. 4. 2011: otvoritev fotografske razstave Tudi to je bil naš čas s pesniškim večerom (Glazerjeva 
dvorana); 

• 15. 4. 2011: otvoritev 14. slovenskih dnevov knjige v Mariboru Ko te napiše knjiga 2011 (Knjižno 
razstavišče); 
 

 
Slika 6: Zatopljeni v pogovor po končani slavnostni otvoritvi 14. slovenskih dnevov knjige: direktor Javne agencije 

za knjigo RS Slavko Pregl, pisateljica Janja Vidmar ter založnik in galerist Primož Premzl 
 
 
• 11. 5. 2011: pogovor z novinarjem pisateljem in slikarjem Jankom Lorencijem (Glazerjeva 

dvorana); 
• 17. 5. 2011: posvetovanje Pacientove pravice in dolžnosti v teoriji in praksi (Glazerjeva dvorana); 
• 19. 5. 2011: predstavitev Emeraldove baze podatkov in predavanje z naslovom Kako objaviti v 

mednarodnih znanstvenih revijah (Glazerjeva dvorana); 
• 30. 5. 2011: predstavitev monografije dr. Zorana Božiča Slovenska literatura v šoli in Prešeren 

(Glazerjeva dvorana); 
• 1. 6. 2011: odprtje razstave Nascitur non fit in Steletovi nagrajenci za leto 2010 (Avla); 
• 23. 6. 2011: odprtje razstave Srečanje s spominom človeštva – razstava ob obletnici rojstva Jara 

Dolarja(Knjižno razstavišče); 
• 7. 9. 2011: odprtje likovne razstave Gregor Radonjič: Puščice/Arrows (Likovno razstavišče); 
• 8. 9. 2011: odprtje razstave Društvo, kjer se slovensko govori in bere – ob 150-obletnici 

ustanovitve Slovanske čitalnice v Mariboru (Knjižno razstavišče); 
• 23. 9. 2011: Noč raziskovalcev 2011 – Šahovski turnir UKM, Modna revija Novo življenje knjig, 

Šaloigra Berite novice (Avla, Razstavišče, Glazerjeva dvorana); 
• 1.-30. 10. 2011: prireditve v sklopu projekta Študentski oktober v UKM (Knjižno razstavišče, Avla, 

Glazerjeva dvorana, Časopisna čitalnica, Izposoja); 
• 13. 10. 2011: odprtje razstave 80 let Pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor – Glasba s tradicijo 

(Razstavišče); 
• 21. 10. 2011: odprtje razstave Univerzitetna knjižnica Maribor v fotografskem objektivu (Likovno 

razstavišče); 
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• 9. 11. 2011: odprtje razstave Slovenci v Zagrebu – Zagrebčani slovenskih korenin (Razstavišče 
UKM); 

 
 

 
Slika 7: Otvoritev razstave Slovenci v Zagrebu je privabila veliko število obiskovalcev 

 
 
• 12. 12. 2011: literarna prireditev Franz Grillparzer – sosed mejak (Glazerjeva dvorana); 
• 15. 12. 2011: odprtje knjižne razstave Začetki prekmurskega knjižnega jezika in likovne razstave 

Igor Banfi: Slike – Anno Domini 2011  
 
 
 
6.5.1.1 Kazalniki uspešnosti dejavnosti – predstavitvena in promocijska dejavnost 

(2011/2012) 
 

Preglednica 34: Kazalci – predstavitvena in promocijska dejavnost 
 
Vodeni ogledi knjižnice za skupine (število skupin) 49 

Število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine 982 

Število udeležencev individualnih ogledov in predstavitev knjižnice 13 

Skupaj število udeležencev ogledov in predstavitev knjižnice 995 

Število vseh v knjižnici izvedenih razstav (lastne, gostujoče, 
soorganizirane) 

41 

Skupaj število obiskovalcev razstav 3.460 

Število vseh v knjižnici drugih prireditev (lastne, gostujoče, 
soorganizirane) 

37 

Skupaj število obiskovalcev drugih prireditev 1.980 

 
• Povprečno število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine 

 
2011 

20,04 
udeležencev 
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• Povprečno število obiskovalcev izvedenih razstav 

 
2011 

84,99 
obiskovalcev 

 
• Povprečno število obiskovalcev drugih prireditev  

 
2011 

53,51 
obiskovalcev 

 
 
 
6.5.2 Založniška dejavnost  

 
1. Posebni del poslovnega poročila za leto 2010. Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2011. 
Uredile: dr. Zdenka Petermanec, Majda Belec in mag. Dunja Legat 
 
2. Program dela in finančni načrt za leto 2011. Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2011. 
Uredile: dr. Zdenka Petermanec, Majda Belec in mag. Dunja Legat 
 
3. Samoevalvacijsko poročilo UKM za študijsko leto 2009/2010. Maribor, Univerzitetna knjižnica, 2011. 
Uredili: mag. Dunja Legat, Sandra Kurnik Zupanič 
 
4. Univerzitetna knjižnica Maribor in knjižnice Univerze v Mariboru. 
V: Seznam predavanj UM: za študijsko leto 2011/2012, dostopen na http://www.uni-
mb.si/dokument.aspx?id=26159, str. 872-876. 
Uredila: Sandra Kurnik Zupanič 
 
5. Seznam novosti za leto 2011 (12 številk v elektronski obliki), dostopen na spletnem naslovu 
http://www.ukm.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=1168&langid=1060. 
Uredili: Alenka Mihalič Klemenčič in strokovni referenti UKM 
 
6. Radonjič Gregor: Puščice/Arrows (katalog likovne razstave). Maribor, Univerzitetna knjižnica 
Maribor, 2011. 
 
7. Slovenci v Zagrebu : Zagrebčani slovenskih korenin (Razstavni katalogi UKM ; zv. 2). Maribor, 
Univerzitetna knjižnica Maribor, 2011. 
Uredila: mag. Vlasta Stavbar 
 
8. Razstave in prireditve v Univerzitetni knjižnici Maribor – obvestila v Prireditvenem vodniku Večera in 
Napovedniku Univerze v Mariboru. 
Uredila: Sandra Kurnik Zupanič 
 
9. Zloženke, izdane ob razstavah v razstaviščih UKM ter ob ostalih prireditvah: 
• Avgust Černigoj: Hospitalizacija; 
• Glazerjevi nagrajenci - literati skozi objektiv Branimirja Ritonje; 

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=26159�
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=26159�
http://www.ukm.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=1168&langid=1060�
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• Jože Tisnikar: Srečanje z Romi; 
• Opazovalec sveta – novinar, pisatelj in slikar Janko Lorenci; 
• Kremen – kralj v svetu mineralov; 
• Anita Žitko: Vis, kot je nekoč bil; 
• Srečanje s spominom človeštva – ob obletnici rojstva Jara Dolarja; 
• Ivan Kos: Olja in akvareli; 
• Društvo, kjer se slovensko govori in bere – ob obletnici ustanovitve Slovanske čitalnice v Mariboru; 
• Nadja Dodlek: Ilustracije; 
• Univerzitetna knjižnica Maribor v fotografskem objektivu; 
• Začetki prekmurskega knjižnega jezika; 
• Igor Banfi: Slike - Anno Domini 2011. 
Uredila: Sandra Kurnik Zupanič 
 

 
 

7 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, INOVATIVNOSTI IN RAZVOJNE 
NARAVNANOSTI 

 
7.1 ZAGOTAVLJANJE IN  OCENJEVANJE KAKOVOSTI UNIVERZITETNE KNJIŽNICE 

MARIBOR 
 

7.1.1 Delovanje Komisije za kakovost UKM 
 
Komisija za kakovost UKM se je v študijskem letu 2011/2012 sestala 5 krat.  
 
Sestava Komisije za kakovost UKM: 

mag. Dunja Legat, univ. dipl. inž, bibliotekarka specialistka 
predsednica, članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 
dunja.legat@um.si, tel. 02 25 07 455 
 
mag. Branka Kerec, univ. dipl. bibl. in lit. komp., bibliotekarka specialistka 
branka.kerec@um.si, tel. 02 25 07 445 
 
dr. Jerneja Ferlež, univ. dipl. etn. in bibl., bibliotekarka 
jerneja.ferlez@um.si, tel. 02 25 07 424 
 
Sandra Kurnik Zupanič, univ. dipl. soc., bibliotekarka specialistka 
nadomestna članica Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 
sandra.kurnik@um.si, tel. 02 25 07 435 
 
Bojan Oštir, univ. dipl. inž. el. 
bojan.ostir@um.si, tel. 02 25 07 451 

V študijskem letu 2011/2012 smo si zastavili sledeč program dela: 
- sestajanje Komisije za kakovost UKM na rednih sejah; 

mailto:bojan.ostir@um.si�
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- izvedba samoevalvacije Univerzitetne knjižnice za študijsko leto 2010/2011; 
- sodelovanje pri izdelavi akcijskega načrta na podlagi Samoevalvacijskega poročila UKM za študijsko 
leto 2010/2011; 
- spremljanje uresničevanja korektivnih ukrepov iz akcijskega načrta Samoevalvacijskega poročila UKM 
za študijsko leto 2009/2010; 
- izvedba ankete o zadovoljstvu na delovnem mestu; 
- udeležba na skupnem letnem sestanku s člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze ter člani 
komisij za kakovost članic UM; 
- spodbujanje uveljavljanja profesionalnih in etičnih vrednot kot temeljev zagotavljanja kakovosti v 
Univerzitetni knjižnici Maribor; 
- vključevanje vseh zaposlenih v UKM k prizadevanjem za dvig kakovosti na UM; 
- ažuriranje vsebine spletne podstrani za področje kakovosti Univerzitetne knjižnice Maribor. 
V študijskem letu 2011/2012 smo izvedli naslednje aktivnosti: 
- Pripravili smo samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2010/2011. Strokovni svet je 
samoevalvacijsko poročilo obravnaval in sprejel na 2. seji dne 13. januarja 2011. Poročilo je 
pregledala Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze in ji dala oceno dobro. 
- v mesecu oktobru 2011 je bila v skladu s ciljem zadanim v akcijskem načrtu »prizadevanja za 
zviševanje deleža študentov, vpisanih na Univerzo v Mariboru, da bi postali aktivni uporabniki UKM« 
izvedena akcija Študentski oktober. 
- v mesecu novembru 2011 smo oblikovali mnenje in pripombe na predlog Poslovnika kakovosti  
Univerze v Mariboru. 
- v mesecu decembru 2011 smo na pobudo ravnateljice dr. zdenke Petermance pripravili predlog 
dopolnitve Programa dela Centra za razvoj kakovosti. 
- v mesecu februarju 2012 smo pričeli z aktivnostmi mednarodne evalvacije knjižnične dejavnosti UKM 
po metodologiji Bibliotheksindex. 
- v mesecu marcu 2012 smo uspešno oddali evalvacijsko dokumentacijo BIX , ki je UKM omogočila 
primerjavo kakovosti knjižnične dejavnosti v visokem šolstvu v evropskem prostoru. 
- na spletni strani UKM/Komisije za kakovost UKM smo skrbeli za sprotno ažuriranje vsebin s področja 
kakovosti v Univerzitetni knjižnici Maribor. 
- spremljali smo rezultate samoevalvacijskih poročil knjižnične dejavnosti članic Univerze v Mariboru. 
 
Program dela Komisije za kakovost UKM v študijskem letu 2012/2013 je sledeč: 

- Sestajanje Komisije za kakovost UKM na rednih sejah.  
- Prilagoditev kvantitativnih kazalnikov evalvacije knjižnične dejavnosti Strokovnim priporočilom 

in standardom za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošoslkih knjižnic. 
- Izvedba kvalitativne evalvacije knjižnične dejavnosti knjižničnega sistema Univerze v Mariboru 

(spletni vprašalnik). 
- Izvedba samoevalvacije Univerzitetne knjižnice za študijsko leto 2011/2012.  
- Izdelava samoevalvacijskega poročila knjižnične dejavnosti knjižničnega sistema Univerze v 

Mariboru. 
- Predstavitev Samoevalvacijskega poročila Strokovnemu svetu UKM, Komisiji za knjižnični 

sistem in Komsiji za ocenjevanje kakovosti univerze. 
- Izdelava akcijskega načrta na podlagi Samoevalvacijskega poročila UKM za študijsko leto 

2011/2012.  
- Analiza rezultatov evalvacije knjižnične dejavnosti UKM v primerjavi z evropskimi knjižnicami 

(BIX). 
- Evalvacija knjižnične dejavnosti po metodologiji Bibliotheksindex. 
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- Spremljanje uresničevanja korektivnih ukrepov iz akcijskega načrta Samoevalvacijskega 
poročila UKM za študijsko leto 2010/2011.  

- Izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM. 
- Udeležba na skupnem letnem sestanku s člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze ter 

člani komisij za kakovost članic UM.  
- Spodbujanje uveljavljanja profesionalnih in etičnih vrednot kot temeljev zagotavljanja 

kakovosti v Univerzitetni knjižnici Maribor. 
- Vključevanje vseh zaposlenih v UKM k prizadevanjem za dvig kakovosti na UM. 
- Ažuriranje vsebine spletne podstrani za področje kakovosti Univerzitetne knjižnice Maribor 

Univerzitetna knjižnica Maribor se je prvič lotila samoevalvacije svoje dejavnosti leta 2002 in od takrat 
ocenjuje svojo dejavnost vsako leto. Iz 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. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/2012 je 
prvatako prelomno, kajti anslonili smo se na pokazatelje kakovosti, ki jih priporočajo slovenski 
strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic, ki so 
bili sprejet maja 2012. V študiijskem letu 2011/2012 je UKM prvič presojala kakovost svojega 
delovanja v evropskem prostoru. 
 

 
7.1.1.1 Strategija na področju zagotavljanja kakovosti UKM 
 
Ciilj Univerzitetne knjižnice Maribor je postati evropsko primerljiva, sodobna osrednja univerzitetna 
knjižnica, ki deluje po načelih bibliotekarske vede ter svoj razvoj usklajuje z razvojem pedagoških, 
znanstvenoraziskovalnih in strokovnih področij Univerze v Mariboru. V tej temeljni usmeritvi bo 
posebna pozornost usmerjena k atributom: 

- poslanstvo (Univerzitetna knjižnica Maribor mora imeti jasno poslanstvo in cilje, tako 
kratkoročne in dolgoročne. Ugotavljanje kakovosti in uspešnosti mora biti tesno povezano s 
poslanstvom in cilji univerze, knjižnica pa vključena v vse procese planiranja, zlasti 
strateškega planiranja univerze.) 

- osrednjost (Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja univerzitetna knjižnica ima nosilno 
in koordinacijsko vlogo v knjižnično informacijskem sistemu Univerze v Mariboru. Intenzivno 
sodelovanje z visokošolskimi knjižnicami UM se odraža v dvigu ravni kakovosti knjižničnih 
storitev Univerze v Mariboru.) 

- nacionalnost (Univerzitetna knjižnica Maribor je skrbnica in varuhinja obveznega izvoda 
Republike Slovenije in po Zakonu o obveznem izvodu druga depozitna knjižnica. Kot varuhinja 
kulturne dediščine Slovenije mora posvečati posebno pozornost varovanju, zaščiti  in 
skladiščenju arhivskega in drugega obveznega izvoda.) 

- regionalnost (Domoznanska dejavnost ima v Univerzitetni knjižnici Maribor stoletno tradicijo. 
Neprecenljiva domoznanska dokumentacija in domoznansko gradivo, ki se dnevno dopolnjuje 
je bogat vir podatkov znanstvenikom, raziskovalcem, študentom in drugim uporabnikom. 
Domoznanska usmeritev knjižnice v mesto Maribor in širšo regijo je dodana vrednost k vlogi 
univerzitetne knjižnice.) 
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- ciljna usmerjenost (Knjižnica mora biti sposobna postavljati in preverjati  kratkoročne in 
dolgoročne strateške cilje, katerih doseganje je merljivo ter znati opredeliti in uporabljati 
mere, ki bodo pokazale, kako uspešna je pri izpopolnjevanju svojega poslanstva in ciljev.) 

- 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.) 

- kakovost (Zagotavljanje kakovosti storitev mora biti del poslanstva in ciljev Univerzitetne 
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.) 

- 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, prostorov in opreme, načinov 
komuniciranja in sodelovanja knjižnice z okoljem, vodstva in vodenja knjižnice in knjižničnega 
proračuna.) 

- 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 zbirke, ki zagotavljajo 
izpopolnitev raziskovalnih, izobraževalnih, umetniških in strokovnih potreb akademskega 
osebja in študentov.) 

- dovzetnost (Knjižnica je dinamičen organizem, ker se spreminjajo cilji in potrebe univerze in 
okolja.) 

- 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  izobraževalnega procesa nenehno poudarjati 
pomen uporabe informacijskih virov, ki je dejavnik strokovne ter osebne rasti in razvoja 
vsakega posameznika.) 

- pripadnost/motiviranost zaposlenih (Samo motiviran delavec je ključ do kakovosti. 
Pospeševanje timskega dela, 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.) 

 
 
7.1.2 Strokovni  standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo 

visokošolskih knjižnic 
 

V letu 2012 je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost sprejel Strokovne standarde in priporočila za 
organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic. Tako je visokošolsko knjižničarstvo dobila 
normativni dokument, ki opredeljuje sodobno raven organizacije, delovanja in evalvacije visokošolskih 
knjižnic. V njem so opredeljeni namen, poslanstvo in cilji knjižnice, upravljanje in vodenje knjižnice, 
načrtovanje, poročanje in evalvacija knjižnice, prostori in oprema knjižnice, knjižnični delavci, 
financiranje in proračun knjižnice, knjižnična zbirka in drugi informacijski viri, njižnične storitve in 
komuniciranje, sodelovanje in povezovanje. Kot priloga so dodali naslednji dokumenti: 
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• Nabor kvalitativnih kazalcev uspešnosti delovanja visokošolske knjižnice  
• Nabor kvantitativnih kazalcev in kazalnikov uspešnosti delovanja visokošolske knjižnice  
• Osnovni uravnoteženi nabor kvantitativnih kazalcev in kazalnikov uspešnosti delovanja za 

evalvacijo knjižnične dejavnosti v visokem šolstvu 
• Nastanek dokumenta strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo 

visokošolskih knjižnic 
• Uporabljeni viri in literatura 
• Mednarodni (ISO) standardi, relevantni za visokošolske knjižnice 

 
Dokument je na voljo na spletnem naslovu: 
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI
_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf 
 
 
7.1.3 Meritve o delu visokošolskih knjižnic centra za razvoj knjižnic pri NUK 
 

»Z namenom razvijati sposobnosti najpomembnejšega nacionalnega vira, prebivalstva Slovenije, 
morajo knjižnice vsem prebivalcem Slovenije omogočiti enake možnosti za dostop do publikacij in 
informacij na klasičnih ali elektronskih virih zapisov, ki bodo zadovoljile njihove kulturne, izobraževalne 
in raziskovalne potrebe, in s tem omogočile njihov osebnostni, kulturni in strokovni razvoj, ne glede na 
finančne, intelektualne in druge potrebe ali zmožnosti uporabnikov. 

Poslanstvo Centra za razvoj knjižnic (Cezar, 2012): 

Center za razvoj knjižnic zato spremlja delovanje in razvoj knjižnic, ki opravljajo knjižnično dejavnost 
kot javno službo in evidentira vse druge knjižnice, ugotavlja izpolnjevanje minimalnih pogojev za 
strokovno delo ter podpira, vodi in vrednoti koordiniran razvoj vseh vrst knjižnic v skladu z njihovim 
poslanstvom.  
Cilj dejavnosti Centra je doseči enakomeren in povezan razvoj vseh vrst knjižnic, ki bo usklajen z 
aktualnimi svetovnimi trendi in prilagojen objektivnim slovenskim možnostim in posebnostim.« 
 
Njegove naloge so: 

• zbira, obdeluje in posreduje statistične in druge podatke o delovanju knjižnic,  
• vodi razvid knjižnic,  
• pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s področja 

knjižničarstva,  
• koordinira posebne dejavnosti osrednjih območnih knjižnic.  

Poleg tega svetuje knjižnicam in izdaja mnenja v zvezi s problematiko knjižnic na osnovi uveljavljenih 
strokovnih izhodišč, izvaja raziskovalno in razvojno delo na svojem področju, ter razvojne in 
aplikativne projekte s področja knjižničarstva, sodeluje pri izpopolnjevanju in usposabljanju knjižničnih 
delavcev, skrbi za promocijo knjižnic in njihove dejavnosti ter usklajuje dejavnost knjižnic s pristojnimi 
ministrstvi in drugimi subjekti, katerih delo odločilno vpliva na knjižnično dejavnost. 

 
Univerztetna knjižnica vsako leto posreduje statistične podatke svoje dejavnosti Centru za razvoj 
knjižnic. Ti so dostopni na spletnem naslovu aplikacije BibSist Online (http://bibsist.nuk.uni-
lj.si/statistika/index.php) vse od leta 2000. 
 
 
 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf�
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf�
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php�
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php�
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7.1.4 Primerjalni indeks  BIX (bibliotheksindex) 
 

BIX opazuje štiri cilje dimenzije: ponudbo, uporabo, učinkovitost in razvojni potencial (BIX, 2012). 
Rezultati so v izčrpni obliki na razpolago na spletnem naslovu http://www.bix-bibliotheksindex.de/. 
 
CILJNA DIMENIZIJA - PONUDBA 
Ciljna dimenzija »ponudba« prikazuje opremljenost knjižnice: katere vire daje visokošolski 
zavod/univerza za oskrbo uporabnikov na voljo in kakšno infrastrukturo ponuja knjižnica na tej osnovi 
svojim uporabnikom. Viri obsegajo zraven knjižničnega fonda kot temeljnega vira – predvsem 
knjižnične delavce, brez katerih nobena storitev ni možna in prostorske zmogljivosti. Vidik prostora je 
posebej pomemben, ker uporaba knjižnic kljub ali zaradi virtualizacije sveta informacij nenehno raste. 
Istočasno pa je zagotavljanje informacij v elektronski obliki za obstoj v prihodnosti odločujoče – ta se 
pri visokošolskih knjižnicah meri z deležem finančnih sredstev za knjižnični fond v elektronski obliki.  
 
Indikatorji: 
- Število delovnih mest za uporabnike na 1.000 potencialnih uporabnikov (indikator opisuje, kako 
dobro knjižnica izpoljnjuje funkcijo učnega centra visokošolskega zavoda/univerze; upoštevajo se vsa 
delovna mesta – individualna in za skupinsko delo, z ali brez računalniške opreme) 
- Knjižnični delavci na 1.000 potencialnih uporabnikov (število knjižničnih delavcev določa intenzivnost 
storitev in njihovo kakovost, upoštevajo se vsi knjižnični delavci v okviru sistemizacije in izven) 
- Izdatki za literaturo in informacijske vire na 1.000 potencialnih uporabnikov (od višine propračuna za 
nabavo knjižnilčnega gradiva je odvsino, kako dobro lahko knjižnica izpolni svojo informacijsko nalogo; 
upoštevajo se dejanski izdatki za nakup knjižničnega gradiva, tudi elektronskih virov in stroški vezave) 
- Delež izdatkov za elektronske vire v okviru proračuna za nakup knjižničnega gradiva (delež 
elektronskih virov v prirastu knjižničnega fonda določa ne samo vsebino, temveč tudi dostopnost in 
storitve; indikator je pokazatelj, kako velik je delež izdatkov za elektronske vire v okviru proračuna za 
nakup knjižničnega gradiva, tukaj brez izdatkov za vezavo) 
- Tedenska odprtost knjižnice (odprtost knjižnice je pomembna za uporabo knjižnice kot učnega 
centra in delovnega prostora) 
 
CILJA DIMENZIJA – UPORABA/USMERJENOST K UPORABNIKU 
Tukaj se sprašujemo, kako se viri uporabljajo in kako ponujene storitve uporabniki sprejemajo oz. 
uporabljajo. Ali ponudba knjižničnega fonda in storitev zadovoljuje potrebe uporabnikov? Visoka 
uporaba odraža, da so potrebe uporabnikov pravilno zaznane. Najpomembnejši indikator, da so 
knjižnico uporabniki sprejeli, je število obiskov knjižnice. Tukaj je pomemben tako fizični kot virtualni 
obisk oziroma dostop do elektronskih virov. Pri visokošolskih knjižnicah, kjer je pogost pojav znaten 
knjižnični fond, ki je dostopen le v prostorih knjižnice, se usmerjenost k uporabniku ocenjuje preko 
indikatorjev - takojšnja dostopnost do knjižničnega gradiva in udeležba uporabnikov na tečajih za 
izobraževanje uporabnikov. 
 
Indikatorji: 
- Fizični obisk knjižnice na potencialnega uporabnika (štejejo se vsi obiski vseh uporabnikov v letu) 
- Virtualni obisk na potencialniega uporabnika (storitve preko spleta (iskanje in naročila) in velik delež 
elektronskih virov vodijo do tega, da pomembnost virtualne uporabe knjižnice stalno raste; štejejo se 
virtualni obiski spletne strani in OPAC-a) 
- Udeležba uporabnikov na izobraževalnih tečajih na 1.000 potencialnih uporabnikov (izobraževanje 
uporabnikov je pomembna naloga knjižnic in indikator je pokazatelj ponudbe in učinkovitosti te 
dejavnosti; štejejo se udeležbe na izobraževalnih tečajih in vodenjih) 

http://www.bix-bibliotheksindex.de/�
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- Takojšnja dostopnost knjižničnega gradiva (indikator je pokazatelj, koliki delež v odstotku vseh 
izposoj knjižničnega gradiva je bilo takoj mogočih – brez predhodnih rezervacij in naročil izposoje 
(presoja se razmerje med številom takojšnjih izposoj – število izposoj brez rezervacij gradiva - in 
številom vseh želja po izposoji – število izposoj plus naročila medknjižnične izposoje). 
 
CILJNA DIMENZIJA – UČINKOVITOST/GOSPODARNOST 
Ciljna dimenzija »učinkovitost« povezuje ponudbo in uporabo, izdatke in učinke. Knjižnice so 
neprofitne organizacije in njihova dejavnost ne pokriva nastalih stroškov. Vendar so zavezane, da vire, 
ki so ji dani na razpolago za opravljanje dejavnosti, kolikor je le mogoče učinkovito uporablja.  Cilj je, 
da je oprema oziroma uporaba razpoložljivih virov z uporabo v optimalnem razmerju. Tukaj BIX vedno 
znova pokaže, da imata odlična knjižnična ponudba in odlična uporaba svojo ceno – »poceni« 
knjižnica ni brezpogojno »dobra« knjižnica. V središču pozornosti so vsekakor tekoči izdatki na 
aktivnega uporabnika. Razmerje med izdatki za osebne dohodke in izdatki za nakup knjižničnega 
fonda nakazuje k uporabniku usmerjeno porazdelitev virov. Indikatorji procesne učinkovitosti so v 
veliki meri odvisni od tehnološke infrastrukture. 
 
Indikatorji: 
- Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika (indikator se obratno ocenjuje, manjša vrednost je boljša 
vrednost; majnši je izdatek na potencialnega uporabnika, toliko bolj stroškovno učinkovito je 
dejavnost opravljena; lahko si ga razlagamo tudi v kontekstu, koliko sredstev ima knjižnica na 
razpolago za zadovoljevanje potreb svojih uporabnikov; upošteva se vsota izdatkov za nakup 
knjižničnega gradiva, drugi materialni stroški in stroški za osebne dohodke glede na aktivnega 
uporabnika iz skupine potencialnih uporabnikov (študenti in zaposleni na visokošolskem 
zavodu/univerzi, ki so v letu poročanja opravili najmanj eno izposojio). 
- Razmerje med izdatki za nakup knjižničnega gradiva glede na izdatke za osebne dohodke (indikator 
je pokazatelj k uporabniku usmerjene porazdelitve knjižničnih virov) 
- Procesna učinkovitost – obdelava knjižničnega gradiva (razmerje med nabavljenim in obdelanim 
gradivom in knjižničnimi delavci, ki sodelujeo v obdelavi knjižničnega gradiva v EPZ; indikator je 
odvisen od naslednjih spremenljivk – težavnostne stopnje katalogizacije knjižničnega gradiva, deleža 
že vnaprej pripravljenih bibliografskih podatkov (uvoz metapodatkov) in organizacije delovnih 
postopkov) 
- Procesna učinkovitost – izposoja in medknjižnična izposoja (razmerje med številom izposoj in 
medknjižničnih izposoj in knjižnični delavci v izposoji in medknjižnični izposoji v EPZ) 
 
CILJNA DIMENIZIJA -  RAZVOJNI POTENCIAL 
Knjižnice morajo biti v položaju, da se prilagajajo spremebam in aktualnemu razvoju okolja, v katerem 
delujejo. V tej dimenziji se sprašuje, ali imajo knjižnice dovolj velik potencial, da se prilagodijo nujnim 
spremembam – tako pri knjižničnih delavcih kot tudi pri razvoju knjižničnega fonda in finančnih virih. 
Posebej pomembno je stalno izobraževanje knjižničnih delavcev in pridobivanje kvalifikacij. Pri 
visokošolskih knjižnicah so fiinačni indikatorji pokazatelj »političnega« položaja knjižnice v okviru 
visokošolskega zavoda/univerze (delež knjižničnega proračuna v proračunu visokošolskega 
zavoda/univerze) in pokazatelj, kako so knjižnice opremljene za razvojne projekte (lastna sredstva v 
okviru knjižničnega proračuna). 
 
Indikatorji: 
- Dnevi izobraževanja na knjižničnega delavca (šteta so vsa izobraževanja v obliki izobraževanj v 
skupini znotraj in izven knjižnice) 
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- Delež proračuna knjižnice glede na proračun visokošolskega zavoda/univerze (indikator je pokazatelj, 
kakšno pozicijo zavzema knjižnica v vrednostni lestvici visokošolskega zavoda/univerze) 
- Delež lastnih sredstev v okviru celotnega proračuna knjižnice (indikator je pokazatelj, koliko virov 
lahko knjižnica namenja strokovnemu, tehnološkemu ali prostorskemu razvoju; upoštevajo se vsi 
prihodki, ki ne izhajajo od odgovorne institucije oz. pristojnega ministrstva). 
- Delež knjižničnih delavcev zadolženih za elektronske storitve (obseg kapacitet knjižničnih delavcev 
zadolženih za elektronske storitve je očiten pokazatelji, kako intenzivno ima knjižnica opravka z 
elektronskimi mediji in storitvami (upoštevajo se knjižnični delavci, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, 
vzdrževanjem, zagotavljanjem in razvojem storitev informacijske tehnologije) 
 
Vrednotenje rezultatov po BIX: 
Primerjalni okvir za vsak posamezen indikator je največji,  kolikor je le mogoče. Glede na indikator je 
za primerjavo zbranih 65 do 98 % podatkov vseh knjižnic Nemčije in na podlagi teh podatkov se za 
vsak indikator izračuna primerjalni okvir oz. maksimalna vrednost, minimalna vrednost in povprečje 
vrednosti za knjižnice v Nemčiji. Normativni podatki so torej podatki nemških knjižnic. Če indikatorja ni 
mogoče izračunati iz podatkov, ki so na voljo v okviru statističnih podatkov knjižnic Nemčije, se 
maksimalna in minimalna vrednost nanašata na podatke udeležencev vrednotenja po BIX. Za vsak 
indikator se določi t.i. kvantitativni red velikost oz. kvantitativni rang (nem.: Quantilsrang), ki pripada 
posamezni knjižnici znotraj spektra vrednosti posamezne primerjalne skupine. Pri tem dobi knjižnica 
vrednost med 0 in 1. Kvantitativni rang 0,85 pomeni, da se 85 % knjižnic nahaja pod to vrednostjo in 
15 % nad. BIX profil prikazuje kvantitativne range vseh indikatorjev posamezne knjižnice.  
 
V osnovi velja za preračun BIX rezultatov pravilo: kolikor več, tolikor bolje, oziroma višja je vrednost 
posamezne knjižnice, višji je kvantitativni rang in višja je primerjalna skupina. Pri visokošolskih 
knjižnicah to ne velja za indikator – tekoči izdatki na aktivnega uporabnika, ki se obravnava v 
nasprotnem kontekstu. Pri grafičnem prikazovanju (BIX profil) to pomeni, nižja je vrednost, višji je 
kvantitativni rang. 
 
Rezultati oz. kvantitativni rangi indikatorjev so nato po posamezni ciljni dimenziji standardizirani in 
ponovno preračunani. Izračuna se povprečna vrednost kvantitativnih rangov vseh indikatorjev znotraj 
ciljne dimenzije. Vsi indikatorji so enakovredni. Dobimo štiri standardizirane vrednosti za posamezno 
ciljno dimenzijo, ki pomenijo kvantitativni rang knjižnice za ciljno dimenzijio in rezultat se pozicionira 
znotraj primerjalnih skupin, ki so  
 
rumena: top skupina, rezultat se nahaja v zgornji tretjini (t.j. kvantitativni rang nad 0,66),  
svetlo modra: srednja skupina, rezultat se nahaja v srednji tretjini  (t.j. kvantitativni rang 
med 0,33 in 0,66)  

 

temno modra: spodnja skupina, rezultat se nahaja v spodnji tretjini (t.j. kvantitativni rang 
pod 0,32) 

 

 
Rezultati se prikazujejo tudi v obliki t.i. »BIX-Tops« (t.j. zvezdice). Za vsako pozicioniranje knjižnice v 
top skupino dobi knjižnica eno zvezdico, in za vsako pozicioniranje knjižnice v srednjo skupino pol 
zvezdice. Maksimalno lahko knjižnica dobi štiri zvezdice, za štiri uvrstitve v top skupine za vse štiri 
ciljne dimenzije. Za podrobnješo analizo je na razpolago t.i. BIX profil. Ta prikazuje položaj knjižnice 
pri vsakem posameznem indikatorju, kot tudi točen položaj znotraj primerjalne skupine. Tako se lahko 
določi, kateri indikator je odgovoren za uvrstitev v posamezno skupino in kolikšna je še pot za 
uvrstitev v višjo skupino.   
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7.2 ZAGOTAVLJANJE  INOVATIVNOSTI IN RAZVOJNE NARAVNANOSTI 
UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 

 
7.2.1 Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov in sposobnost UKM za spremembe in  

razvoj (Strokovni standardi, 2012) 
 

7.2.1.1  Kazalniki uspešnosti delovanja – učinkovitost 
 

Preglednica 35: Kazalci – učinkovitost delovanja UKM (2011/2012) 

 
Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član) 15.362,00 

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični 
član) 

10.441,00 

Skupaj izdatki knjižnice 3.052.620,88 

Stroški dela knjižnice 1.865.648,47 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 48,00 

Skupaj število izposojenih enot gradiva 350.244,00 

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov 17.991,00 

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa 
(število enot) 

36.739,00 

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko 
bazo podatkov 

7.880,00 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno 
bibliografsko bazo podatkov knjižnice 

18.081,00 

 
 

• Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice (fizični člani) 
 

2011/2012 
198,71 

EUR/uporabnika 
 

• Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda (fizični člani) 
 

2011/2012 
292,37 

EUR/uporabnika 
 

• Izdatki knjižnice na izposojeno enoto gradiva 
 

2011/2012 
8,72 

EUR/izposojeno enoto gradiva 
 

• Strošek dela na izposojeno enoto gradiva 
 

2011/2012 
5,33 

EUR/izposojeno enoto gradiva 
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• Strošek dela na letni prirast knjižničnega gradiva 
 

2011/2012 
50,78 

EUR/letni prirast knjižničnega gradiva 
 
• Število izposojenih enot na EPZ strokovnega delavca knjižnice 

 
2011/2012 
7.296,75 

enot/strokovnega delavca 
 

• Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov na EPZ 
strokovnega delavca knjižnice 

 
2011/2012 

164,17 
zapisov/strokovnega delavca 

 

• Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov na EPZ 
strokovnega delavca knjižnice 

 
2011/2012 

376,69 
zapisov/strokovnega delavca 

 
 
 

7.2.1.2  Kazalniki uspešnosti delovanja – sposobnost UKM za spremembe in razvoj 
 

Preglednica 36: Kazalci – razvoj človeških potencialov (2011/2012) 
 

Število opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev (redno delo, nadure) 164.320 

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev 79 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 48 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev formalnega izobraževanja 8 

Število knjižničnih delavcev, ki so uspešno zaključili programe formalnega 
izobraževanja 

1 

Število knjižničnih delavcev, ki so opravili bibliotekarski izpit 1 

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili strokovni bibliotekarski naziv 1 

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili znanstveni ali raziskovalni naziv 0 

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji 1.015 

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v tujini 0 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v 
Sloveniji 

55 

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v 
tujini 

0 

Skupaj število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v 
Sloveniji in tujini 

1.015 

Število objav knjižničnih delavcev (znanstveni, strokovni prispevki etc.) 27 
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Skupaj število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega 
izobraževanja v Sloveniji in tujini 

55 

Število ur bolezenskih odsotnosti vseh knjižničnih delavcev (bolniška, 
porodniška, invalidnina) 

14.790 

 
• Število ur neformalnega izobraževanja na EPZ knjižničnega delavca 

 
2011 

12,85 
ur/knjižničnega delavca 

 
• Delež (odstotek) ur bolezenskih odsotnosti zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev glede na 

število opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev 
 

2011 
9,00 

%r bolezenskih odsotnosti/opravljenih delovnih ur 
 

• Število objav na EPZ strokovnega knjižničenga delavca (upoštevajo se tipologije: članki in 
sestavki, monografije in druga zaključena dela in avtor dodatnega besedila) 
 

2011 
0,56 

objav/strokovnega delavca  
 
 

 
7.2.2 UKM v evropskem prostoru (BIX-indeks) 

 
Zveza bibiliotekarskih društev Nemčije že več let predstavlja aktualne rezultate nemških ter nekaterih 
tujih visokošolskih in splošnih knjižnic v obliki posebnega primerjalnega indeksa BIX. V študijskem letu 
2011/2012 se je statističnemu zbiranju podatkov in oceni uspešnosti ter primerjavi z nemškimi in 
drugimi evropskimi visokošolskimi knjižnicami za leto 2011 pridružila tudi Univerzitetna knjižnica 
Maribor. V letu 2012 je sodelovalo v BIX-u 77 visokošolskih knjižnic in sicer iz Nemčije, Italije (1), 
Avstrije (12), Slovaške (1), Slovenije (2) in Češke (2) (Wimmer, 2012). 
 

Preglednica 37: Sodelujoče visokošolske knjižnice v BIX-u 

 
Univerzitetne knjižnice (samostojna osrednja univerzitetna knjižnica in samostojne fakultetne 
knjižnice) – UB-2 

20 

Univerzitetne knjižnice (samostojna univerzitetna knjižnica in dislocirane enote osrednje 
knjižnice) – UB-1 

32 

Samostojne visokošolske knjižnice  25 
Skupaj 77 
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Preglednica 38: Uvrstitev Univerzitetne knjižnica Maribor 
 
Mesto Knjižnica Država Tip Ponudba Uporaba Učinkovitost Razvoj BIX-Tops 
Maribor UB Slovenija UB-2     / 

 
 

Preglednica 39: BIX – profil Univerzitetne knjižnice Maribor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  
Ponudba 
- 15,86 delovnih mest na 1.000 potencialnih uporabnikov 
- 3,78 knjižničnih delavcev na 1.000 potencialnih uporabnikov 
- 23,91 EUR izdatkov za literaturo /glede na potencialnega uporabnika 
- 69 ur – tedenska odprtost knjižnice 
Uporaba 
- 14,36 obiskovalcev na potencialnega uporabnika  
- / virtualni obisk 

15,86 Arbeitsplätze pro 1.000 primäre Nutzer 

3,78 Bibliotheksmitarbeiter pro 1.000 primäre 
Nutzer 

23,91 € Ausg. für Literatur/Informat. proprimäre 
Nutzer 

22,27 % Ausgabenanteil für elektron. Bestände 

69,00 Öffnungsstunden pro Woche 

14,36 Besuche pro primäre Nutzer 

(virtuelle Besuche (Sessions) pro primärer Nutzer: 
k.A.) 

236,98 Schulungsteilnahmen pro 1.000 primäre 
Nutzer 

75,16 % sofortige Medienverfügbarkeit 

244,51 Euro lfd. Ausgaben pro Nutzer* 

27,51 Verhältnis Erwerbungsausgaben zu 
Personalausgaben in % 

1.925,00 Prozesseffizienz Medienbearbeitung (Fälle 
je VZÄ) 

8.468,78 Prozesseffizienz Aus- und Fernleihen (Fälle 
je VZÄ) 

2,08 Fortbildungstage pro Mitarbeiter 

3,08 % Anteil Bibliotheksmittel an den Mitteln der 
Hochschule 

7,83 % Anteil Dritt- und Sondermittel an den 
Bibliotheksmitteln 

3,74 % Anteil Personal für elektronische Dienste 
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- 236,98 udeležb na izobraževanjih na 1.000 potencialnih uporabnikov 
- 75,16 % - takojšna razpoložljivost gradiva 
Učinkovitost 
- 244,51 EUR – tekoči izdatki na uporabnika 
- 27,51 razmerje med izdatki za nakup knjižničnega gradiva in izdatki za osebne dohodke v % 
- 1.925 – učinkovitost procesov (obdelava knjižničnega gradiva na EPZ knjižničnega delavca vpletenega v postopek) 
- 8.468,78 – učinkovitst procesov (izposoja in medknjižnična izposoja na EPZ knjižničnega delavca vpltenega v postopek) 
Razvojni potencial 
- 2,08 dni izobraževanja na zaposlenegaž 
- 3,08 % delež knjižničnega proračuna v orimerjavi s proračunom univerze 
- 7,83 % drugih (lastnih) sredstev glede na celotne prihodke knjižnice 
- 3,74 % knjižničnih delavcev zadolženih za elektronske storitve 
 
 

Univerzitetna knjižnica Maribor se je po BIX indeksu slabo odrezala. Pri skoraj vseh indikatorjih je 
dosegla kvantitativni rang v spodnji tretjini primerjalne skupine in si ni prislužila nobene zvezdice. Le 
pri indikatorju »udeležba uporabnikov na izobraževalnih tečajih bna 1.000 potencialnih uporabnikov« 
je UKM dosegla kvantitativni rang v top skupini, vendar premalo, da bi ciljna dimenzija UPORABA 
kotirala višje. V ciljni dimeziji UČINKOVITOST izstopa indikator »tekoči izdatki na uporabnika«, kjer je 
številka v primerjavi z drugimi knjižnicami majhna. Ta indikator se presoja v kontekstu – nižji so 
izdatki na uporabnika, bolj učinkovito knjižnica obvladuje stroške. To je tako za razumeti, če so tudi 
ostale ciljne dimenzije rangirane višje, kajti potem bi lahko trdili, da z majhnimi sredstvi opravljamo 
dejavnost primerjalno gledano povprečno ali nadpovprečno.  
 
 
Preglednica 40: BIX-Tops – Univerzitetna knjižnica Maribor/ Univerzitetna knjižnica Heidelberg/Centralna tehniška 

knjižnica  za 2011 
 
 

 
UKM UB Heidelberg CTK* 

 Ponudba 
 

  

Delovna mesta na 1.000 potencialnih uporabnikov 16 29 3 

Knjižnični delavci na 1.000 potencialnih uporabnikov 
(EPZ) 3,78 

 
5,01 

 
0,82 

Izdatki za literaturo in informacijske vire na 1.000 
potencialnih uporabnikov (EUR) 24 

 
153 

 
46 

Delež izdatkov za elektronske vire v % 22,3 54,2 4,8 

Tedenska odprtost knjižnice v urah 69 94 75 

Uporaba 
 

  

Fizični obisk na potencialnega uporabnika 14 73 3 

Virtualni obisk na potencialnega uporabnika k.A. 99 k.A. 

Udeležbe na izobraževalnih tečajih na 1.000 
potencialnih uporabnikov 237 

 
232 

 
59 

Takojšnja dostopnost knjižničnega gradiva v % 75,2 79,2 77,5 

Učinkovitost 
 

  

Tekoči izdatki na aktivnega uporabnika (EUR) 245 422 616 
Razmerje med izdatki za nakup knjižničnega grdaiva 
in izdatki za osebne dohodke v % 28 

 
76 

 
220 

Procesna učinkovitost – obdelava knjižničnega 
gradiva (enote/EPZ) 1925 

 
4336 

 
2132 

Procesna učinkovitost – izposoja in medknjižnična 8469   
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izposoja (enote/EPZ) 71986 28840 

Razvoj 
 

  

Dnevi izobraževanja na knjižničnega delavca 2,1 3,3 2,7 

Delež knjižničnih sredstev glede na sredstva 
visokošolskega zavoda /univerze v % 3,1 

 
5,8 

 
1,2 

Delež drugih (lastnih) sredstev  glede na sredstva 
visokošolskega zavoda/univerze v % 7,8 

 
18,9 

 
8,1 

Delež knjižničnih delavcev zadolženih za elektronske 
storitve v % 3,7 

 
12,5 

 
6,7 

Izhodiščni podatki 
 Število obravnavanih knjižnic 1 2 1 

Delovna mesta za uporabnike 336 946 185 

Potencialni uporabnik (študenti, učitelji) 21.192 32.201 54.725 

Knjižnični delavci v EPZ 80,12 161,17 45,00 

Izdatki za nakup knjižničnih virov (z vezavo) 506.610 4.930.599 2.502.185 

Izdatki za nakup digitalnih/elektronskih virov 112.094 2.532.799 120.048 

Izdatki za nakup knjižničnih virov (brez vezave) 503.250 4.669.092 2.501.775 

Tedenska odprtost knjižnice (samo centralna 
knjižnica) 69 

 
94 

 
75 

Fizični obisk knjižnice 304.328 2.346.792 160.000 

Virtualni obisk knjižnice k.A. 3.200.723 k.A. 

Udeleženci izobraževanj za uporabnike 5.022 7.458 3.244 

Izposoja (brez podaljševanj in rezervacij) 113.167 895.410 88.367 

Izposoja (brez podaljševanj) plus število naročil za 
medknjižnično izposojo (pasiva) 

 
150.564 

 
1.130.462 

 
113.979 

Tekoči izdatki knjižnice (brez investicij) 2.552.955 11.871.640 3.870.454 

Aktivni uporabniki (študenti, učitelji) 10.441 28.145 6.282 

Izdatki za osebne dohodke 1.841.853 6.500.371 1.136.886 

Število pridobljenega in obdelanega gradiva 44.275 59.840 17.058 

Število knjižničnih delavcev v obdelavi knjižničnega 
gradiva (EPZ) 23 

 
13,8 

 
8 

Število delavcev v izposoji, medknjižnični izposoji in 
posredovanju dokumentov (EPZ) 18 

 
16,21 

 
4 

Izposoja (brez podaljševanj) plus aktivna in pasivna 
medknjižnična izposoja 152.438 

 
1.166.894 

 
115.360 

Dnevi izobraževanj vseh knjižničnih delavcev 164 425 120 

Šrevilo knjižničnih delavcev, ki jih financira pristojna 
institucija/ministrstvo 79 

 
127,27 

 
44 

Proračun knjižnice, ki ga zagotavlja pristojna 
institucija/ministrstvo (brez lastnih sredstev, z 
investicijami) 2.775.860 

 
 

9.950.797 

 
 

3.901.530 
Sredstva visokošolskega zavoda/univerze (brez 
lastnih sredstev) 90.152.101 

 
171.972.100 

 
330.688.449 

Lastna sredstva knjižnice 235.703 2.318.955 341.580 

Celotni proračun knjižnice (vključno z investicijami) 3.011.563 12.269.752 4.242.657 
Število knjižničnih delavcev odgovornih za 
elektronske storitve (EPZ) 3 

 
20,1 

 
3 

* CTK se je uvrstil v ciljo skupino za primerjavo UB-1, kar pomeni osrednja univerzitetna knjižnica in dislocirane 
enote, UKM in UB Heidelber sta v skupini UB-2 
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Preglednica 41: BIX-Tops (področje – ponudba; skupina UB-2) 
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Minimum     13 1,85 24 22,3 51 

Srednja vrednost   37 4,43 110 48,7 97 

Maksimum     69 11,81 214 72,3 168 

Aachen BTH   15 4,26 112 72,3 108 

Berlin FUSystem   69 6,53 107 51,3 55 

Berlin UBTU   43 4,97 77 30,5 73 

Brno UB   61 1,85 39 40,9 51 

Darmstadt ULB   13 4,12 77 52,4 128 

Erlangen-
Nürnberg UB   38 4,5 120 44,9 108 

Freiburg UB   33 5,88 124 62,9 168 

Göttingen SUB   56 11,81 214 39,3 116 

Graz UB   35 3,8 133 58,2 87 

Hamburg SUB   20 4,91 89 32,2 82 

Heidelberg UB   29 5,01 153 54,2 94 
Karlsruhe KIT-BIB   43 3,22 162 59,9 168 

Maribor UB   16 3,78 24 22,3 69 
München UB   52 3,41 113 42,2 106 

Münster ULB   37 3,92 83 31,8 96 

Stuttgart UB   46 3,18 99 55 71 

Tübingen UB   49 4,49 114 46,9 104 

Wien UBTU   22 1,88 124 69,3 72 

Wien UBWU   26 1,99 56 61 74 

Würzburg UB   29 5 170 47,2 104 
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Preglednica 42: BIX-Tops (področje – uporaba; skupina UB-2) 
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Minimum     14 31 27 74,9 

Srednja vrednost   40 62 149 81,6 

Maksimum     85 149 355 89,4 

Aachen BTH   21 33 61 75,4 

Berlin FUSystem   31 149 159 87 

Berlin UBTU   31 52 111 88,7 

Brno UB   25 k.A. 262 85,5 

Darmstadt ULB   22 31 122 78,3 

Erlangen-
Nürnberg UB   k.A. k.A. 139 76,2 

Freiburg UB   53 94 355 80,6 

Göttingen SUB   85 49 119 82,5 

Graz UB   23 51 157 77,7 

Hamburg SUB   26 67 148 88,7 

Heidelberg UB   73 99 232 79,2 
Karlsruhe KIT-BIB   54 46 48 83,3 

Maribor UB   14 k.A. 237 75,2 
München UB   57 62 183 89,4 

Münster ULB   32 74 68 81,9 

Stuttgart UB   30 45 72 82,2 

Tübingen UB   62 46 128 79,2 

Wien UBTU   17 34 27 87,7 

Wien UBWU   63 60 51 78,2 

Würzburg UB   39 55 305 74,9 
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Preglednica 43: BIX-Tops (področje – učinkovitost; skupina UB-2) 
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Minimum     93 28 1489 8469 

Srednja vrednost   456 67 2836 32267 

Maksimum     991 165 4336 71986 

Aachen BTH   272 69 1793 36208 

Berlin FUSystem   625 36 1940 15044 

Berlin UBTU   390 44 2719 33156 

Brno UB   93 165 3277 18069 

Darmstadt ULB   561 38 3931 38649 

Erlangen-
Nürnberg UB   400 70 2697 39020 

Freiburg UB   467 51 3038 35230 

Göttingen SUB   991 38 2388 29700 

Graz UB   579 72 2073 16509 

Hamburg SUB   421 37 3494 34224 

Heidelberg UB   422 76 4336 71986 
Karlsruhe KIT-BIB   434 99 2966 68610 

Maribor UB   245 28 1925 8469 
München UB   409 77 3654 39214 

Münster ULB   345 51 4065 36836 

Stuttgart UB   440 63 3011 19742 

Tübingen UB   488 58 2467 44840 

Wien UBTU   619 134 2192 16044 

Wien UBWU   353 59 1489 16097 

Würzburg UB   564 84 3256 27694 
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Preglednica 44: BIX-Tops (področje – razvoj) 
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Minimum     1,8 1,5 1 3,7 

Srednja vrednost   3,3 4,4 7,7 9,1 

Maksimum     6,1 9,2 24,1 15,2 

Aachen BTH   2,1 1,5 2,9 4,6 

Berlin FUSystem   4,8 5,5 4,4 8,2 

Berlin UBTU   3,2 2,9 3,8 7,9 

Brno UB   4,8 3,7 10,4 11,7 

Darmstadt ULB   2,4 3,7 6,1 8,5 

Erlangen-
Nürnberg UB   4,2 3,1 4,9 5,2 

Freiburg UB   1,8 5,8 6,9 10,3 

Göttingen SUB   4,3 9,2 24,1 13,8 

Graz UB   2,8 6,2 2,5 7 

Hamburg SUB   3,4 6,2 14,8 11,9 

Heidelberg UB   3,3 5,8 18,9 12,5 
Karlsruhe KIT-BIB   3,2 2 9,8 12,5 

Maribor UB   2,1 3,1 7,8 3,7 
München UB   2,9 4,1 3,4 8,4 

Münster ULB   3 3,4 12,6 15,2 

Stuttgart UB   3,6 3,1 3,2 12,4 

Tübingen UB   2,2 6,1 10,3 8,1 

Wien UBTU   6,1 2,7 1,1 6,9 

Wien UBWU   2,9 4,1 1 7,5 

Würzburg UB   2,8 5,6 4,5 5,4 
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7.3 ANALIZA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012  
 
Akcijski načrt, ki smo si ga zastavili v samoevalvacijskem poročilu za študijsko leto 2010/2011, smo 
poskušali realizirati v študijskem letu 2011/2012. Večina zastavljenih nalog je bilo uspešno realiziranih. 
 
1. Razvoj poslovne etike Univerzitetne knjižnice Maribor 

• Kodeks ravnanja zaposlenih v Univerzitetni knjižici Maribor (zadolžena dr. Jerneja Ferlež, rok 
izvedbe: september 2012) – DELNO REALIZIRANO 

Zastavljen cilj je delno realiziran. Opravljen je pregled in primerjava obstoječih kodeksov ravnanja 
zaposlenih v drugih institucijah oz. branžah. Pregledali smo naslednje kodekse: 

- Etični kodeks Univerze v Ljubljani, 
- Načela odličnosti za študente Univerze v Mariboru, 
- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 
- Priporočila za visokošolske učitelje o kakovosti na področju izobraževanja, Univerza v Mariboru 

(osnutek), 
- Etični kodeks visokošolskih knjižničarjev. 
 

2. Prizadevanje za zviševanje deleža študentov, vpisanih na um, da bi postali aktivni uporabniki UKM:  
a) akcije, ki pritegnejo študente, 

• Akcija Študentski oktober (rok izvedbe: oktober 2011; koordinatorki dr. Jerneja Ferlež, Tina Šrot) - 
REALIZIRANO 

• UKM bedi (noč raziskovalcev univerze) (rok izvedbe: september 2012; koordinatorka Bernarda 
Korez) – REALIZIRANO 

 
b) Prenova zbirk gradiva in prosti dostop 

• analiza razpoložljivosti in dostopnosti visokošolskih učbenikov v UKM, identifikacija 
elektronskih visokošolskih učbenikov Univerze v Mariboru, oblikovanje spletne učne zbirke UM 
v povezavi z univerzitetnim e-učnim okoljem (rok izvedbe: september 2012, koordinator: 
Vesna Lorenc) – DELNO REALIZiRANO 

• redakcija Učne zbirke (rok izvedbe: september 2012, koordinator: Vesna Lorenc) - 
REALIZIRANO 

• Prenova koncepta postavitve gradiva v prostem pristopu (testno okolje: BioMedi zbirka (rok 
izvedbe jesen 2011; zadolžena Boža Janžekovič) - REALIZIRANO 
  

c) uvedba storitev, zanimivih za študente oz. promocija obstoječih, 

• promocija nove storitve vnosa doktorskih disertacije Univerze v Mariboru v bazo Digital 
Dissertations (rok januar/marec 2012; zadolžena Bernarda Korez, mag. Dunja Legat) - 
REALIZIRANO 
 

d) posodobitev čitalniških mest in prostorov za delo v skupinah, 

• nadaljevanje 2. faze posodobitve bioklimatskih razmer UKM (obnova velike čitalnice in 
prostorov za delo v skupinah) (v primeru odobritve investicije). – DELNO REALIZIORANO 

 
3. Permanentno spremljanje razvoja študijskih in raziskovalnih področij Univerze v Mariboru  in ažurno 
prilagajanje knjižničnih zbirk potrebam pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela 
na univerzi 
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• Analiza raziskovalnih področjih, ki jih razvija Univerza v Mariboru (rok izvedbe maj 2012; 
koordinator Mirjana Gazvoda) - REALIZIRANO 
 

4. Nove storitve na področju izobraževanja uporabnikov v skladu z razvojem dejavnosti in 
informacijske tehnologije 

• pričetek izvajanja izobraževanja uporabnikov v skladu z novo vsebinsko shemo v okviru e-
učnega okolja Moodle (rok izvedbe marec 2012; koordinator Tina Šrot) - REALIZIRANO 

 
5. Vrednotenje uspešnosti knjižnične dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor na podlagi vhodnih 
stroškov in končnih učinkov na dejavnost univerze. 

• Evalvacija knjižnične dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor po kriterijih BIX 
(Bibliotheksindex) (rok izvedbe januar/marec 2012; koordinatorka: mag. Dunja Legat) - 
REALIZIRANO 

 
 
 
 
7.4 OCENA USPEŠNOSTI DEJAVNOSTI UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR V 

 ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 
 
Univerzitetna knjižnica Maribor je po statutu UM druga članica Univerze v Mariboru, ki izvaja knjižnično 
dejavnost za podporo izobraževalni in znanstvenoraziskovalni dejavnosti univerze. Je osrednja 
univerzitetna knjižnica in koordinira knjižnični sistem univerze. Poslanstvo in cilje ima jasno 
zastavljene. Vpestost v okolje, v katerem UKM deluje, je jasno definirano že v poslanstvu: 
univerzitetno okolje, nacionalno okolje in regionalno okolje in vse tri vloge tudi izpolnjuje. Vizija 
Univerzitetne knjižnice Maribor ni javno objavljena. Zapisana je v elaboratu Projekt reorganizacije 
knjižnične informacijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru – strateški razvojni program UKM 2011-
2015, ki pa ni javno objavljen in vizije vsi zaposleni UKM ne poznajo. Strateško razvojni program UKM 
je dokument, ki je v fazi delovnega gradiva. Vodstvu UKM predlagamo, da strateški razvojni program 
UKM oblikuje v obliki verificiranega in javno objavljenega dokumenta. Po strokovnih standardih (2012) 
visokošolska knjižnica v strateškem načrtu opredeli razvojne cilje in strategije za njihovo uresničevanje 
ter metode za stalno izboljševanje svojih storitev in proizvodov. Strateški načrt knjižnice mora biti 
usklajen s strateškim načrtom visokošolskega zavoda/univerze. Univerza v Mariboru zapisane 
strategije razvoja nima.  
 
V vsakoletnem programu dela UKM definira dolgoročne strateške cilje in v okviru teh načrtovane 
kratkoročne cilje, ki so kvalitativno ali kvantitativno opredelljeni. Za uresničevanje zastavljenih 
kratkoročnih ciljev je izrednega pomena, kakšne materialne pogoje ima knjižnica, kakšni so vloženi viri 
(kadri etc.). Skozi te presojamo storitve knjižnice ali te izpolnjujejo potrebe primarne skupine 
uporabnikov, to so študenti, visokošolski učitelji in raziskovalci visokošolskega zavoda oziroma 
univerze (potencialni uporabniki) oziroma podmnožice, to so aktivni uporabniki z visokošolskega 
zavoda/univerze (študenti, visokošolski učitelji in raziskovalci, ki so imeli v opazovanem obdobju vsaj 
eno transakcijo). 
 
Prostori visokošolske knjižnice (Strokovni standardi, 2012) morajo biti primerno veliki, dobro 
načrtovami, optimalno uporabni in varni za hranjenje ter uporabno knjižničnega gradiva, za 
uporabnike in zaposlene ter morajo biti v bližini prostorov, kjer se izvaja izobraževalni in 
znanstvenoraziskovalni proces. Za univerzitetne knjižnice standardi priporočajo, da imajo za izvajanje 
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dejavnosti posebno zgradbo, prostorsko umeščeno tako, da je v središču univerzitetnega kampusa 
oziroma čim lažje dostopna uporabnikom z univerze. 
 
Univerza v Mariboru je v veliki meri prostorsko umeščena v jedro mesta Maribor in ni kampusno 
pozicionirana. Za zadnje obdobje razvoja univerze je značilen porast števila fakultet Univerze v 
Mariboru, ki nimajo sedeža v Mariboru, temveč v drugih krajih Slovenije. Zraven Fakultete za 
varnostve vede s sedežem v Ljubljani in Fakultete za organizacijske vede s sedežem v Kranju, so 
članice tudi Fakulteta za logistiko (Celje), Fakulteta za energetiko (Velenje) in Fakulteta za turizem 
(Brežice). Tudi v Mariboru in okolici je nekaj fakultet oddaljenih od centra mesta in sicer Fakulteta za 
kmetijstvo in biosistemske vede (Pivola) ter Filozofska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko in Pedagoška fakulteta, ki se nahajajo na obrobju mesta Maribor. Univerzitetna knjižnica 
Maribor se nahaja v samem centru mesta v neposredni bližini rektorata univerze in v neposredni bližini 
so le tehniške fakultete, Pravna fakulteta, Ekonomsko-poslovna fakuleta ter sedanja in bodoča 
Medicinska fakulteta. Dobršen del potencialnih uporabnikov »fizično« Univerzitetne knjižnice Maribor 
ne uporablja in so, po predvidevanju, uporabniki spletnih storitev, ki so seveda v porastu.  
 
Potencialnih uporabnikov Univerzitetne knjižnice Maribor v študijskem letu 2011/2012 je 21.192 
(preglednica 26, str. 86). To so vsi vpisani študenti v študijsko leto 2011/2012 in zaposleni 
visokošolski učitelji, raziskovalci etc. Aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda/univerze je UKM 
imela v obravnavanem študijskem letu 10.441 (preglednica 25, str. 86). Glede na potencialne 
uporabnike se število aktivnih uporabnikov praktično prepolovi. Vzrok za to so prej omenjene 
dislocirane fakultete, nato statistično zajemanje podatkov, dalje dejstvo, da se spletna uporaba 
storitev knjižnice ne obravnava kot transakcija in nazadnje tudi delež vpisanih študentov zaradi 
pridobitve statusa. Ti, po naših predvidevanjih, niso uporabniki knjižnice. Ob upoštevanju 
metodologije zajemanja statističnih podatkov lahko trdimo, da skoraj polovico potencialnih 
uporabnikov z visokošolskega zavoda knjižnico fizično obišče (49,27 %; gl. str. 89). Ti pokazatelji 
strokovni standardi (2012) opredeljujejo kot tržno prodornost. Če se omejimo le na študentsko 
populacijo kot potencialne uporabnike je aktivnih uporabnikov knjižnice 49 %. Ta odstotek v zadnjih 
petih letih raste, predvsem na račun zmanjšanega vpisa študentov na Univerzo v Mariboru (gl. str. 
89). 
 

 
 

Slika 8: Trend upadanja števila vpisanih študentov na Univerzo v Mariboru 

 
V primerjavi z letom 2010 je število aktivnih uporabnikov Univerzitetne knjižnice Maribor nekoliko 
upadlo. V študijskem letu 2011/2012 je imela UKM 15.362 aktivnih uporabnikov (2010: 15.537; 
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predglednica 25, str. 86), pomembneje pa je, da delež aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda 
glede na skupno število aktivnih uporabnikov vztrajno raste (gl. str. 90; slika 9). 
 

 
 

Slika 9: Trend naraščanja delež aktivnih uporabnikov z visokošoslkega zavoda glede na skupno število aktivnih 
uporabnikov 

 
Neto uporabna površina Univerzitetne knjižnice Maribor je 0,40 m2 na potencialnega uporabnika 
oziroma 0,80 m2 na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda.  
 
Strokovni standardi (2012) priporočajo število študjiskih mest 1 sedež na 20 EPZ potencialnih 
uporabnikov in prostor za študijsko mesto naj bo velik vsaj med 2,5 in 3,5 m2.  
 
Univerzitetna knjižnica Mariboru ponuja svojih uporabnikom 342 študijskih mest in 39 mest 
opremljenih z računalnikom (preglednica 4; gl. str. 52). Na eno študijsko mesto v študijskem letu 
2011/2012 je pokazatelj 61,96 potencialnih uporabnikov oz. 30,53 aktivnih uporabnikov z 
visokošolskega zavoda (gl. str. 53). Če to preračunamo glede na zahteve strokovnih standardov, 
Univerzitetna knjižnica Maribor nudi 0,36 študijskega mesta na 20 EPZ potencialnih uporabnikov 
(čitalniška mesta + računalniška študijska mesta) oziroma, če upoštevamo samo študijska mesta, 0,32 
študijskega mesta na potencialnega uporabnika, kar pomeni, da smo v spodnji tretjini priporočil 
strokovnih standardov. Na 1.000 potencialnih uporabnikov UKM zagotavlja 16 študijskih mest 
(preglednica 41, gl. str. 115), kar nas v primerjavi z nemškimi vsiokošolskimi knjižnicami uvršča prav 
tako v spodnjo tretjino (BIX-indeks). 
 
Po oceni uspeha delovanja UKM za leto 2011 (gl. str. 42) je doseganje zastavljenih kratkoročnih ciljev 
UKM na področju knjižnične dejavnosti zelo zadovoljivo in je izpolnilo zastavljena pričakovanja. Večino 
ciljev so uresničili, dosegli načrtovane rezultate oz. jih ponekod celo presegli. Nedoseženi ostajajo 
predvsem cilji, ki so vezani na problematiko pomanjkanja finančnih in kadrovskih virov in tisti, ki so 
odvisni od sistemskih rešitev na univerzi. Tukaj bi posebej omenili skladiščenje knjižničnega gradiva, 
kar je v zadnjih letih postal že pereč problem, ki ga UKM brez pomoči univerze in financerjev ni 
sposobna rešiti. Že vrsto let je ureditev dislociranega skladiščnega prostora cilj Univerzitetne knjižnice 
Maribor, ki ostaja nerealiziran. 
 
V strokovnih standardih (2012) je zapisano, da visokošolska knjižnica predstavlja eno od 
najpomembnejših naložb visokošolskega zavoda oz. univerze (gl. str. 56-57). Proračun knjižnice mora 
biti v okviru proračuna visokošolskega zavoda jasno določen in za nemoteno delovanje knjižnice mora 
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visokošolski zavod zagotavljati zadostna finančna sredstva, katerih višina mora ustrezati namenu in 
ciljem knjižnice, razumnim pričakovanjem uporabnikov in potrebam visokošolskega zavoda oz. 
univerze. Strokovni standardi priporočajo, da visokošolski zavod/univerza za delovanje knjižnice 
namenja najmanj 5 % svojega proračuna, razvoj knjižnice kot sodobne digitalne knjižnice pa bodo 
omogočala le višja vlaganja in to je med 7 in 10 %. Knjižnice brez razvoja na področju digitalnih in 
elektronskih virov in informacijsko komunikacijske tehnologije si danes ne predstavljamo več.  
 
Proračun Univerzitetne knjinice Maribor predstavlja 3,4 % proračuna Univerze v Mariboru (gl. str. 57) 
oz. 3,1 % po BIX metodologiji (preglednica 44; gl. str. 118), kar je pod minimalno mejo, ki jo 
priporočajo standardi, zdaleč pa od razvojno naravnanega proračuna. Nemško združenje knjižnic DBV 
(nem: Deutscher Bibliotheksverband) je zapisal, da je višina proračuna knjižnice v okviru proračuna 
visokošolskega zavoda oz. univerze odraz »političnega položaja« knjižnice znotraj univerze, vsekakor 
pa lahko trdimo, da je odraz položaja knjižnice na vrednostni lestvici univerze. Če pogledamo podatke, 
navedene v preglednici 44 (gl. str. 118), je proračun UKM nižji od povprečja višine proračunov 
nemških knjižnic. Proračun Univerzitetne knjižnice Univerze v Heidelbergu, ki je po BIX indeksu v vseh 
kategorijah uvrščena v top razred, znaša 5,8 % proračuna Univerze v Heidelbergu.  
 
Stroški dela glede na celotne prihodke knjižnice predstavljajo 60,85 % delež.  
 
Vsako leto zmore UKM kupiti manj knjižničnega gradiva. Delež izdatkov za nakup knjižničnega gradiva 
glede na celotne prihodke knjižnice iz leto v leto pada in je v študijskem letu 2011/2012 predstavljal 
delež v višini 15,6 %. Glede na celotne prihodke knjižnice je UKM namenila za nakup informacijske in 
komunikacijske tehnologije (oprema) le 0,67 % in za digitalizacijo gradiva le 0,66 %. V okviru sredstev 
za nakup knjižničnega gradiva je UKM namenila za elektronske vire 23,41 % (Heidelberg: 54,2 %) (gl. 
str. 58).  

 

 
 

Slika 10: Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva glede na celotne prihodke knjižnice 

 
BIX v okviru ciljne dimenzije »učnikovitost« presoja razmerje med izdatki za nakup knjižničnega 
gradiva glede na izdatke za osebne dohodke in ta odstotek znaša 28 %, medtem ko pri Univerzitetni 
knjižnici Heidelberg kar 77 % (preglednica 43; gl. str. 117). V okviru ciljne dimenzije »ponudba« 
(preglednica 41; gl. str. 115) BIX presoja izdatke za literaturo in informacijske vire na 1.000 
potencialnih uporabnikov in ti so 24 EUR na potencialnega uporabnika (Heidelberg: 153 EUR) in  delež 
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izdatkov za elektronske vire v okviru proračuna za nakup knjižničnega gradiva, ki po BIX metodologiji 
znaša 22,3 %.  
 
Po navedenih podatkih bi lahko trdili, da UKM ni začrtala svoje poti v sodobno digitalno knjižnico, kar 
pa ni res. Večino finančnih sredstev za nakup elektronskih virov UKM pridobiva konzorcijsko s 
sodelovanjem v prijavi na razpis za sofinanciranje znanstvene literature in baz podatkov pri Agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in ta sredstva v proračunu Univerzitetne knjižnice Maribor 
niso prikazana. Obseg elektronskih virov, ki jih UKM pridobiva za svoje uporabnike, je bistveno višji, 
od elektronskih virov, ki jih UKM kupuje v okviru 23,4 % sredstev v okviru proračuna za nakup 
knjižničnega gradiva. Zaskrbljuječe majhna je višina finnačnih sredstev, ki jih UKM namenja 
digitalizaciji knjižničnega gradiva in nakupu informacijsko komunikacijske tehnologije. 
 
Prirast knjižničnega gradiva (na fizičnem mediju) na potencialnega uporabnika je 1,73 enote na 
uporabnika oz. na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda 3,52 enote/uporabnika (z nakupom 
0,60 enote/uporabnika in 0,81 enote periodičnih publikacij, če upoštevamo še elektronske časopise) 
(gl. str. 84-85).  
 
Strokovni standardi (gl. str. 83-84) predpisujejo, da mora knjižnica v okviru finančnih zmožnosti 
informacijske vire zagotavljati na kar najbolj učinkovit način. Pri nakupu elektronskih informacijskih 
virov oziroma zagotavljanju dostopa do njih naj daje prednost konzorcijski nabavi. Knjižnica mora 
imeti javno objavljen dokument o gradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju drugih 
informacijskih virov, kar UKM v takšni celoviti obliki nima. Ima opredeljeno in zapisano politiko odpisa 
knjižničnega gradiva, ima koncept nabavne politike, vendar ne celovitega dokumenta. Prav tako 
strokovni standardi predpisujejo, da naj ima visokošolska knjižnica pravila in pogoje uporabe 
informacijskih virov, ki jih knjižnica pridobiva pod licenčnimi pogoji, jasno zapisane in objavljene.  
 
V letu 2011 je bilo v Univerzitetni knjižnici Maribor zaposlenih 81 delavcev, kar je v primerjavi z letom 
2010 1 delavec manj (preglednica 10; gl. str. 60).  Zmanjšalo se je število strokovnih knjižničnih 
delavcev. Delež (odstotek) strokovnih delavcev knjižnice glede na število vseh EPZ knjižničnih 
delavcev je 60,76 % in s tem deležem UKM ne dosega priporočila strokovnih standardov, kjer je 
zapisano, da je priporočljivo, da je med zaposlenimi najmanj 70 % strokovnih delavcev. Število 
aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na EPZ strokovnega delavca knjižnice znaša 217,52 
uporabnikov. Delež zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice – katalogizatorjev glede na število vseh 
EPZ knjižničnih delavcev je 43,04 % (gl. str. 63). Po BIX-indeksu ima UKM 3,78 EPZ knjižničnih 
delavcev na 1.000 potencialnih uporabnikov (preglednica 41; gl. str. 115). Univerzitetna knjižnica 
univerze v Heidelbergu jih ima 5,01 EPZ. 
 
Delež EPZ knjižničnih delavcev, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih storitev 
knjižnice glede na število vseh EPZ knjižničnih delavcev je 3,8 % in ta odstotek ni razvojno naravnan. 
Po BIX metodologiji (ciljna dimenzija – razvoj) je ta odstotek 3,7 % in če se primerjamo z 
Univerzitetno knjižnico v Heidelbergu, kjer je ta odstotek 12,5 %, smo na tem področju kadrovsko 
podhranjeni (preglednica 44, gl. str. 118). V primerjavi z normativno skupino nemških knjižnic, smo na 
samem repu primerjalne skupine. 
 
Univerzitetna knjižnica Maribor nudi svoje storitve v polnem obsegu uporabnikom 69 ur tedensko 
(preglednica 28; gl. str. 87). To pomeni, da v tem času lahko uporabniki fizično koristijo storitve 
knjižnice. Vidik knjižnice kot učnega prostora je vedno bolj pomemben in v primerjavi z nemškimi 
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knjižnicami predstavlja ta odpiralni čas vrednost, ki je veliko pod srednjo vrednostjo, ki je 96 ur 
(preglednica 41; gl. str. 115). 
 
Obrat knjižnične zbirke je visok in znaša 36,26 % (gl. str. 92). Po BIX indeksu je fizični obisk 14 
obiskov na potencialnega uporabnika in v primerjavi z nemškimi knjižnicami ta podatek UKM uvršča na 
samo dno. Prav tako smo v študijskem letu 2011/2012 zaznali majhen upad uporabe elektronskih 
virov, kar bi sicer lahko bila tudi posledica nekaterih odpovedi elektronskih virov, vendar tega nismo 
preverjali. Je pa bila udeležba uporabnikov na izobraževalnih tečajih in vodenjih v obravnavanem 
obdobju izjemno velika. Po BIX-indeksu je udeležba na izobraževalnih tečajih in vodenjih na 1.000 
potencialnih uporabnikov 237 udeležencev, kar UKM tudi v nemškem okolju uvršča (preglednica 42; 
gl. str. 116) visoko (povprečje 149). 
 
Po BIX metodologiji je zanimiv indikator »takojšnja dostopnost knjižničnega gradiva v %«, ki znaša za 
UKM 75,2 %. Ta pokazatelj pove, v kolikem deležu knjižnica takoj izpolni potrebo uporabnika po 
izposoji knjižnčnega gradiva. V primerjavi z nemškimi knjižnicami je ta odstotek nizek in UKM 
pozicionira v spodnjo tretjino primerjalne skupine. Za razmisliti je, ali ob odločanju za nakup 
knjižničnega gradiva preverjamo npr. tudi seznam gradiv, ki jih je uporabnik rezerviral, ker je bilo 
gradivo izposojeno.  
 
Strokovni standardi (2012) predpisujejo (gl. str. 89), da mora visokošolski zavod oz. univerza 
omogočiti in spodbujati sodelovanje knjižničnih delacev s pedagoškim osebjem in sicer pri izvajanju 
študijskega procesa v učilnicah in poučevanju informacijske pismenosti. Izobraževanje za 
informacijsko pismenost naj bi bilo vključeno v predmetnike ter ustrezne študijske predmete. Na tem 
področju UKM sicer napreduje na individualni dogovorni ravni, vendar sistemske podpore univerze na 
tem področju nima. 
 
Učinkovitost in razvojno naravnanost strokovni standardi za knjižnično dejavnost (2012) presojajo z 
naslednjimi pokazatelji in ti so za UKM v študijskem letu 2011/2012 sledeči (gl. str. 109-111): 
 
Učinkovitost: 
• Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice (fizični člani): 198,71 EUR/uporabnika 
• Izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda (fizični člani): 292,37 

EUR/uporabnika 
• Izdatki knjižnice na izposojeno enoto gradiva: 8,72 EUR/izposojeno enoto gradiva 
• Strošek dela na izposojeno enoto gradiva: 5,33 EUR/izposojeno enoto gradiva 
• Strošek dela na letni prirast knjižničnega gradiva: 50,78 EUR/letni prirast knjižničnega gradiva 
• Število izposojenih enot na EPZ strokovnega delavca knjižnice: 7.296,75 enot/strokovnega delavca 
• Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov na EPZ 

strokovnega delavca knjižnice: 167,17 zapisov/strokovnega delavca 
• Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov na EPZ 

strokovnega delavca knjižnice: 376,69 zapisov/strokovnega delavca 
 

Sposobnost UKM za spremembe in razvoj: 
• Število ur neformalnega izobraževanja na EPZ knjižničnega delavca; 12,85 ur/knjižničnega delavca 
• Delež (odstotek) ur bolezenskih odsotnosti zaposlenih v knjižnici-knjižničnih delavcev glede na 

število opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev: 9 % bolezenskih odsotnosti/opravljene 
delovne ure 

• Število objav na EPZ strokovnega knjižničenga delavca: 0,56 objav/strokovnega delavca 
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BIX metodologija učinkovitost in razvojni potencial presoja po sledečih pokazateljih: 
 
Učinkovitost (preglednica 43; gl. str. 117) 
• Tekoči izdatki knjižnice na aktivnega uporabnika: 245 EUR/uporabnika 
• Razmerje med izdatki za nakup knjižničnega gradiva glede na izdatke za osebne dohodke: 28 % 
• Procesna učinkovitost – obdelava knjižničnega gradiva: 1.925 enot/knjižničnega delavca v obdelavi 
• Procesna učinkovitost – izposoja in medknjižnična izposoja: 8.469 enot/knjižničnega delavca v 

izposoji in medknjižnični izposoji 
 
Razvojni potencial (preglednica 44; gl. str. 118): 
• Dnevi izobraževanja na knjižničnega delavca; 2,1 dneva/knjižničnega delavca 
• Delež proračuna knjižnice glede na  proračun visokošolskega zavofda/univerze: 3,1 % 
• Delež lastnih sredstev v okviru celotnega proračuna knjižnice; 7,8 % 
• Delež knjižničnih delavcev zadolženih za elektronske storitve: 3,7 % 
 
Tako za učinkovitost kot razvojno naravnanost knjižnice so izrednega pomena vlaganja v 
izobraževanje zaposlenih. Tukaj sta formalno in neformalno izobraževanje enakega pomena. Vlaganja 
v izobraževanje zaposlenih se vedno povrnejo v obliki boljših storitev in zadovoljnih uporabnikov.  
 
Po BIX indeksu UKM pri indikatorjih precesne učinkovitosti ne dosega dobrih rezultatov. Z 1.925 
enotami na knjižničnega delavca, ki je vpleten v obdelavo knjižničnega gradiva smo, primerjalno z 
nemškimi knjižnicami, uvrščeni v spodnjo tretjino in še to pod povprečjem spodnje tretjine. Res pa je, 
da je ta pokazatelj odvisen od zahtevnosti bibliografskega opisa, od zahtevnosti knjižničnega gradiva 
in od funkcionalnosti bibliografskega sistema, v katerem knjižnica deluje. Tukaj imamo v mislih 
predvsem možnost uvoza metapodatkov. V primerjavi z univerzitetno knjižnico Univerze v 
Heidelbergu, vsaj po navedenih podakih, obdelamo v UKM manj gradiva z več knjižničnimi delavci 
(preglednica 40; gl. str. 114-115). Prav tako izstopa procesna učinkovitost izposoje in medknjižnične 
izposoje, kjer smo v primerjavi z nemškimi knjižnicami na dnu primerjalne skupine.  
 
Po kriterijih strokovnih standardov UKM žal nima razvojno naravnanega proračuna, saj ne dosega 
priporočenega deleža proračuna univerze. Knjižnično dejavnost UKM obvladuje z nizkimi stroški na 
aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda in to je zraven indikatorja, ki se nanaša na 
izobraževanje, edini indikator, ki je metodologiji BIX v top skupini (preglednica 39; gl. str. 112). 
Vendar je potrebno poudariti, da je ta indikator pozitiven, ko tudi v drugih ciljnih dimenizijah knjižnica 
dosega vsaj povprečne, če že ne odlične rezultate (primerjava z nemškimi knjižnicami). Potem lahko 
trdimo, da zraven tega obvladuje tudi stroškovno plat dejavnosti. Kar pa za UKM, po BIX metodologiji, 
ne velja. Ta indikator je žal pokazatelj, da je knižnična dejavnost podfinancirana in dejstvo je, da z 
obstoječim proračunom knjižnica dosega zelo dobre rezultate.  
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8 AKCIJSKI  NAČRT  NA  PODLAGI  SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA  
za  študijsko  leto  2011/2012 v študijskem letu 2012/2013 
 

Pri pregledu rezultatov samoevalvacije knjižnične dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor in analize 
akcijega načrta, smo si za študijsko leto 2012/2013 zastavili naslednje naloge: 
 
1 DOKUMENT O GRADNJI IN RAZVOJU KNJIŽNIČNE ZBIRKE TER ZAGOTAVLJANJU 

DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV 

Oblikovanje dokumenta o gradnji in razvoju knjižnilčne zbirke ter zagotavljanju drugih 
informacijskih virov (rok izvedbe: oktober 2013; koordinator: mag. Dunja Legat) 
 

2 PROCESNA UČINKOVITOST KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI 

Analiza procesne učinkovitosti na področju obdelave knjiižničnega gradiva in izposoje knjižničnega 
gradiva (rok izvedbe: junij 2013; koordinatorki: mag. Branka Kerec, Sandra Kurnik Zupanič) 
 

3 TAKOJŠNJA DOSTOPNOST GRADIVA 

Analiza in opredlitev možnih orodij za povečanje takojšnje dostopnosti knjižničnega gradiva (rok 
izvedbe: junij 2013; koordinatorka: Vesna Lorenz) 
 

4 PRIZADEVANJE ZA ZVIŠEVANJE DELEŽA ŠTUDENTOV, VPISANIH NA UM, DA BI 
POSTALI AKTIVNI UPORABNIKI UKM 

• Akcija Študentski oktober (rok izvedbe: oktober 2012; koordinatorki dr. Jerneja Ferlež, Tina Šrot) 
• Noč raziskovalcev v UKM (rok izvedbe: september 2012; koordinatorka Bernarda Korez) 

 
5 PROMOCIJA STORITEV IN ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV UKM 

• Izdelava promocijskega in izobraževalnega gradiva za popularizacijo uporabe storitev knjižnice in 
njenih informacijskih virov (rok izvedbe: maj 2013; koordinatorka: dr. Jerneja Ferlež) 

• Vzpostavitev permanentnega obveščanja o storitvah in informacijskih virih knjižnice potencialnih 
uporabnikov knjižnice (rok izvedbe marec 2013; koordinatorka: dr. Jerneja Ferlež) 

 
6 NOVE STORITVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA UPORABNIKOV V SKLADU Z 

RAZVOJEM DEJAVNOSTI IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

• Priprava osnutka izbraževalnih tečajev knjižnice na daljavo (rok izvedbe september  2013; 
koordinator Aljoša Nikl) 

 
7 RAZVOJ POSLOVNE ETIKE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 

• Kodeks ravnanja zaposlenih v Univerzitetni knjižici Maribor (zadolžena dr. Jerneja Ferlež, rok 
izvedbe: september 2013) 

 
8 VREDNOTENJE USPEŠNOSTI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI UNIVERZITETNE KNJIŽNICE 

MARIBOR NA PODLAGI VHODNIH STROŠKOV IN KONČNIH UČINKOV NA DEJAVNOST 
UNIVERZE. 

• Evalvacija knjižnične dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor po kriterijih BIX (Bibliotheksindex) 
(rok izvedbe januar/marec 2013; koordinatorka: mag. Dunja Legat) 
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9 ZAKLJUČEK 
 

 
Z analizami različnih segmentov dejavnosti v knjižnici in s predlogi rešitev kratkoročnega in 
dolgoročnega značaja bo Komisija za kakovost UKM nadaljevala tudi v bodoče. Pričujoče 
samoevalvacijsko poročilo je prelomno, saj je prvič zasnovano na podlagi sprejetih slovenskih 
standardov in priporočil za organizacijo, delovanje in evalvacijo dejavnosti visokošolskih knjižnic, prvič 
pa je UKM svojo dejavnost tudi primerjala z drugimi knjižnicami in sicer s knjižnicami v nemškem 
okolju. Rezultati so, glede na dosedanje spremljanje situacije, nepričakovani in v primerjavi z 
nemškimi knjižnicami se je UKM slabo odrezala. Rezultat te primerjave so naloge, ki smo si jih v tem 
študijskem letu zastavili v akcijskem načrtu in nadejamo se, da bodo rezultati le-teh obrodili sadove. 
Na marsikaj žal nimamo vpliva in višina proračuna knjižnice, ki se v teh časih še zmanjšuje, je le eden 
izmed njih.  
 
V študijskem letu 2011/2012 smo realizirali večino nalog, zastavljenih v akcijskem načrtu. Opravljena 
anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM je pokazala, da bi bilo primerno, da bi UKM 
oblikovala kodeks ravnanja zaposlenih v Univerzitetni knjižnici Maribor. Ta cilj smo delno realizirali že 
drugo leto zapored, kajti uspelo nam je le pregledati priporočila in obstoječe kodekse v drugih 
institucijah. Zato smo ta cilj prenesli v letošnje študijsko leto. 
 
Zraven analiz specifičnih segmentov knjižnične dejavnosti je Komisija z vzpostavitvijo enotnih 
samoevalvacijskih kazalnikov uspešnosti knjižnične dejavnosti vzpostavila sistematično evalvacijo 
dejavnosti knjižnice in oblikovanje kriterijev kakovosti, po katerih se evalvacija letno izvaja v skladu z 
veljavnimi standardi in priporočili stroke in univerze. Letos je te kazalnike preoblekla v novo podobo in 
jih postavila na temelje strokovnih standardov knjižnične dejavnosti. Uvajanje statističnih in sistemskih 
metod vrednotenja uspešnosti je podlaga v procesih odločanja, hkrati pa imamo z njimi dokument, s 
katerim lahko utemeljeno in argumentirano predstavimo kakovost storitev in ustanove in potrebe za 
nadaljnji razvoj dejavnosti partnerjem, ki so vpleteni v sistem sprememb.  
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Članica:

Knjižnica:

Izpolnil: 

Kraj, datum:

Samoevalvacija knjižnične dejavnosti za študijsko leto 2011/2012

Univerza v Mariboru

Univerzitetna knjižnica Maribor

Komisija za kakovost UKM

Maribor, 28.12.2012



1.167,00

21.192,00

15.362,00
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani)

Število EPZ visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev visokošolskega zavoda

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)

30,53

188,00

0,40

0,55

0,80

393,90

267,72

61,96

44,92

Prostori in oprema (kazalniki)

Vloženi viri in pogoji za delovanje knjižnice

Prostori in oprema knjižnice

Uporabniki (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta)

20.025,00

Število aktivnih uporabnikov na čitalniški sedež

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na čitalniški sedež

Neto uporabna površina knjižnice (m2)

Neto površina zaprtih knjižničnih skladišč (m2)

Število vseh čitalniških/študijskih mest za uporabnike

Število računalniških delovnih mest za uporabnike

Število potencialnih uporabnikov na računalniško delovno mesto

Število aktivnih uporabnikov na računalniško delovno mesto

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na računalniško delovno mesto

Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež

342,00

39,00

543,38

10.441,00

Prostori in oprema (kazalci)
8.376,00

3.175,00

Povprečna zasedenost čitalniških sedežev v tipičnem tednu

Neto uporabna površina knjižnice (m2) na potencialnega uporabnika knjižnice

Neto uporabna površina knjižnice na aktivnega uporabnika knjižnice

Neto uporabna površina knjižnice na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze

Knjižnični delavci



36.739,00

6.255,00

11,00

4.216,00

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju 
elektronskih storitev knjižnice

Knjižnični delavci (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta)
79,00

48,00

34,00

2,00

3,00

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov

Knjižnični delavci (kazalniki)
60,76

320,04

217,52

72,00

Knjižnično gradivo (kazalniki)

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih v knjižnici, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih storitev 
knjižnice, glede na število vseh EPZ zaposlenih v knjižnici 

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev glede na število vseh EPZ 
zaposlenih v knjižnici 

Delež (odstotek) strokovnih delavcev knjižnice glede na število vseh EPZ knjižničnih delavcev

Število aktivnih uporabnikov knjižnice glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice

Število aktivnih uporabnikov knjižnice z visokošolskega zavoda glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice

965.961,00

Število podatkovnih zbirk

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom

Letni prirast e-zaključnih del v Digitalno knjižnico UM

Velikost knjižnične zbirke (število enot)

Število tekoče naročenih naslovov (tiskanih in elektronskih) periodičnih publikacij

Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot)

Število digitaliziranih naslovov iz lastne knjižnične zbirke

8.454,00

3,80

43,04

Knjižnično gradivo (informacijski viri)

Knjižnično gradivo (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2011)



62,88

1,73

3,52

2,39

3.052.620,88

478.731,45

112.094,37

20.399,00

20.194,23

92,52

Prirast knjižničnega gradiva glede na skupno število aktivnih uporabnikov

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega 
zavoda

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na skupno število aktivnih uporabnikov

Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega 
zavoda

Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na skupno število aktivnih uporabnikov

Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu

0,60

0,41

0,81

0,55

20,00

45,58Število enot knjižnične zbirke glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice

Stroški dela knjižnice

Proračun knjižnice (kazalci  - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2011)

Proračun knjižnice in vlaganja

3.065.872,88

90.152.101,00

222.878,00

3.556,59

42.763,14

1.865.648,47

Število enot knjižnične zbirke glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda

Število enot knjižnične zbirke glede na skupno število aktivnih uporabnikov

Prirast knjižničnega gradiva glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice

Prirast knjižničnega gradiva glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda

Skupaj prihodek knjižnice iz sponzorstev in donacij

Skupaj lastni prihodki knjižnice

Skupaj prihodek iz projektne dejavnosti

Skupaj izdatki knjižnice za digitalizacijo gradiva iz lastne knjižnične zbirke

Skupaj izdatki za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema)

Skupaj izdatki knjižnice

Skupaj prihodki knjižnice

Skupaj prihodki visokošolskega zavoda

Skupaj izdatki knjižnice za nakup knjižničnega gradiva (na fizičnih nosilcih in podatkovne zbirke)

Skupaj izdatki knjižnice za nakup podatkovnih zbirk



23,41

0,67

0,66

7,27

0,12

1,39

60,85

15,61

Proračun knjižnice (kazalniki)

3,40

199,58

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za digitalizacijo gradiva glede na celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) lastnih prihodkov knjižnice glede na celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz sponzorstev in donacij glede na celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice iz projektne dejavnosti glede na celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema) glede na 
celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) izdatkov za nakup podatkovnih zbirk glede na celotne izdatke za nakup knjižničnega gradiva

Delež (odstotek) stroškov dela glede na celotne prihodke knjižnice

Prihodki knjižnice na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice v EUR

Delež (odstotek) izdatkov knjižnice za nakup knjižničnega gradiva glede celotne prihodke knjižnice

Delež (odstotek) prihodkov knjižnice v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda



Število medknjižnično izposojenih/posredovanih enot gradiva (v druge knjižnice in iz drugih knjižnic)

Število priklopov v knjižnični katalog COBISS/OPAC (statistika IZUM)

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice

Skupaj število izposojenih enot gradiva 

85.042,00

2.958,00

350.244,00

200.217,00

553.544,00

2.796,00

48.048,00

Število iskanj v knjižničnem katalogu COBISS/OPAC (statistika IZUM)

Uporaba storitve oddaljenega dostopa (št. prijav; izpolnjuje UKM)

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice

Osnovne knjižnične storitve in uporaba knjižnice

Vloženi viri …  (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2011)

21.192,00

15.362,00

10.441,00

20.025,00

9.759,00

0,00

304.328,00

304.328,00

48,00

34,00

2,00

965.961,00

Odprtost knjižnice (kazalci; obravnavano obdobje 1.9.2011-30.9.2012)
69,00

69,00

Število zahtevkov za medknjižnično izposojo

Velikost knjižnične zbirke (število enot)

Skupaj fizični in virtualni obisk knjižnice

Število aktivnih uporabnikov - rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda

Število izposojenih enot gradiva na dom

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev

Število EPZ strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (virtualni obisk)

Storitve (kazalci na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2011)
265.202,00

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice

Tedenska odprtost služb za uporabnike (ur)

Tedenska odprtost čitalniških prostorov (ur)

Obisk knjižnice (fizični obisk) - metoda tipičnega tedna

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani)



49,27

48,73

67,97

22,80

33,55

17,26

25,40

5,54

8,15

36,26

10,00

83,00

94,52

Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu (urejenost prostega pristopa; 
za vzorec dvajset naključno izbranih publikacij)

Delež (odstotek) realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo glede na vse zahtevke (uspešnost 
medknjižnične izposoje)

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice (kazalniki)

Število prejetih informacijskih zahtevkov

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov

Povprečni čakalni čas (v minutah) za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave; od naročila do 
prejema za deset naključno izbranih publikacij)

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice z 
visokošolskega zavoda

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov - študentov visokošolskega zavoda glede na vse študente vpisane na 
visokošolski zavod

Delež (odstotek) izposojenih enot gradiva glede na število vseh enot v knjižnični zbirki, namenjeni izposoji 
(obrat zbirke)

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda

Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice

Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število potencialnih 
uporabnikov knjižnice (tržna prodornost)

306.383,00

17.991,00

17.991,00

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število aktivnih uporabnikov 
knjižnice

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice

Število vpogledov v elektronske vire (povzetek, celotno besedilo) v licencirane vire in zbirke v upravljanju 
knjižnice



3,50

19,94

29,34

100,00
Delež (odstotek) uspešno rešenih informacijskih zahtevkov glede na vse prejete informacijske zahtevke 
(uspešnost informacijske dejavnosti)

Povprečni čakalni čas (v delovnih dnevih) za medknjižnično naročeno gradivo (pri desetih naključno 
izbranih publikacijah)

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire glede na aktivnega uporabnika knjižnice

Izobraževalna dejavnost (kazalci; obravnavano obdobje 1.9.2011 - 30.9.2012)
278,00

1.119,00

32,00

1.617,00

152,00

512,00

106,00

1.622,00

število udeležencev skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Število ur individualnega usposabljanja drugih uporabnikov

Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov

Število ur skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov

število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov

Število ur individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Število ur skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Število udeležencev individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

15,30

Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro skupinskega usposabljanja

Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro skupinskega usposabljanja

Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro individualnega 
usposabljanja

Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro individualnega usposabljanja

4,03

3,37

50,53

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika knjižnice 
z visokošolskega zavoda

Izobraževalna dejavnost

Bibliografska dejavnost

Izobraževalna dejavnost (kazalniki)



456,00

231,76

54,68

531,79

96,97

Bibliografska dejavnost (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2011)

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ strokovnega 
delavca - bibliografa

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - 
bibliografa

22,50

14,15

481,00

107,00

45,00

912,00

691,00

7.880,00

1.859,00

18.081,00

3.297,00

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva glede na EPZ 
strokovnega delavca - katalogizatorja

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva glede na EPZ strokovnega 
delavca - katalogizatorja

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ strokovnega 
delavca - bibliografa

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice glede na 
EPZ strokovnega delavca - katalogizatorja

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bazo podatkov glede na EPZ strokovnega delavca - 
katalogizatorja

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov

53,50

Bibliografska dejavnost (kazalniki)

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov glede na strokovnega delavca - 
katalogizatorja



Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalci; obravnavano obdoje 1.9.2011-30.9.2012)
49,00

345,50
Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - 
bibliografa

982,00

13,00

995,00

Predstavitvena in promocijska dejavnost

Povprečno število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine

Povprečno število obiskovalcev izvedenih razstav 

Povprečno število obiskovalcev drugih prireditev

Število vseh v knjižnici izvedenih razstav (lastne, gostujoče, soorganizirane)

Skupaj število obiskovalcev razstav

Število vseh v knjižnici drugih prireditev (lastne, gostujoče, soorganizirane)

Skupaj število obiskovalcev drugih prireditev

Vodeni ogledi knjižnice za skupine (število skupin)

Število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine

Število udeležencev individualnih ogledov in predstavitev knjižnice
Skupaj število udeležencev ogledov in predstavitev knjižnice

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalniki)
20,04

84,39

53,51

1.980,00

37,00

41,00

3.460,00



50,78

7.296,75

164,17

376,69

Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov (kazalniki)
198,71

292,37

8,72

5,33

103,70

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice glede 
na EPZ strokovnega delavca knjižnice

17.991,00

36.739,00

7.880,00

18.081,00Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice

Skupaj število izposojenih enot gradiva

Stroški dela knjižnice

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)

Skupaj izdatki knjižnice

Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov

15.362,00

Kazalci

10.441,00

3.052.620,88

1.865.648,47

48,00

350.244,00

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov glede na EPZ strokovnega 
delavca knjižnice

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice

Izdatki knjižnice glede na izposojeno enoto gradiva

Strošek dela glede na pozitivno rešen informacijski zahtevek

Strošek dela glede na letni prirast knjižničnega gradiva

Število izposojenih enot glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice (fizični član)

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda (fizični član)

Strošek dela glede na izposojeno enoto gradiva

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov
Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot)

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov



12,85

9,00

0,56Število objav glede na EPZ zaposlenega strokovnega knjižničnega delavca

27,00

55,00

14.790,00

1.015,00

0,00

55,00

0,00

1.015,00

Število knjižničnih delavcev, ki so uspešno zaključili programe formalnega izobraževanja

Število knjižničnih delavcev, ki so opravili bibliotekarski izpit

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili strokovni bibliotekarski naziv 1,00

0,00

Sposobnost knjižnice za spremembe in razvoj

Razvoj človeških potencialov (kazalci - na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 2011)

164.320,00

79,00

48,00

Število opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev (redno delo, nadure)

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev

8,00

1,00

1,00

Število ur neformalnega izobraževanja glede na EPZ knjižničnega delavca

Delež (odstotek) ur bolezenskih odsotnosti zaposlenih v knjižnice glede na skupno število opravljenih 
delovnih ur knjižničnih delavcev

Število objav knjižničnih delavcev (znanstveni, strokovni prispevki etc.)

Skupaj število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji in tujini

Število ur bolezenskih odsotnosti vseh knjižničnih delavcev (bolniška, porodniška, invalidnina)

Razvoj človeških potencialov (kazalniki)

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili znanstveni ali raziskovalni naziv

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v tujini

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji

Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v tujini

Skupaj število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji in tujini

Število knjižničnih delavcev, udeležencev formalnega izobraževanja



Definicije (CEZAR, Nuk):

Aktivni uporabniki so vsi uporabniki, ki so v obravnavanem obdobju opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja.

Aktivni uporabniki z visokošolskega zavoda so študenti  in zaposleni na visokošolskem zavodu, ki so v obravnavanem obdobju 
opravili vsaj eno transakcijo v sistemu COBISS/Izposoja.

Čitalniški sedež je delovni prostor, namenjen za delo uporabnikov knjižnice, ne glede na to, če uporabljajo gradivo knjižnice ali 
svoje lastno gradivo. Sem sodijo tudi delovna mesta opremljena z računalniki, terminali, mikrofilmskimi čitalniki, itd. Za čitalniške 
sedeže ne štejejo sedeži v predavalnicah, konferenčnih dvoranah, hodnikih in restavracijah. 
V posebni rubriki navedite tudi število tistih čitalniških sedežev, kjer se lahko uporabniki s svojim računalnikom povežejo z omrežjem 
knjižnice. Kot povezavo štejemo tudi brezžično omrežje, ki ga zagotavlja knjižnica oziroma matična ustanova. Ne štejemo pa 
možnosti vzpostavitve povezave v internet preko osebnega računa pri operaterjih mobilnih omrežij (npr. GPRS, EDGE, UMTS itn.).

Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je prikaz števila polno zaposlenih delavcev v primeru, ko so v knjižnici zaposleni delavci s 
skrajšanim delovnim časom. 
Primer: V knjižnici delajo trije delavci. Dva od njih delata četrtino delovnega časa, eden pa polovični delovni čas. Ekvivalent polne 
zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).

Informacijski zahtevek je vprašanje, ki ga uporabnik oblikuje v procesu  izražanja informacijske potrebe. Sem sodijo 
administrativna, napotitvena, bibliografska, faktografska in tematska vprašanja

Inventarna enota je enota knjižničnega gradiva, ki jo knjižnica inventarizira in s tem vključi v svojo zbirko.



Izposoja je posojanje knjižničnega gradiva iz lastne zbirke uporabnikom na dom ali v knjižnico. Enota štetja je fizična enota gradiva. 
Kot novo izposojo štejemo tudi vsako podaljšanje izposoje. Izposoja vključuje tudi kopije dokumentov (posredovane tudi po 
telefaksu) in izpise elektronskih dokumentov, ki jih osebje knjižnice natisne za uporabnika ter izposojo dokumentov na daljavo v 
fizični obliki (na primer izposoja uporabniku na dom, po pošti). Izposoja v knjižnico pomeni, da je uporabnik osebno zadolžen za 
gradivo. V praksi lahko govorimo o izposoji gradiva v knjižnico, kadar knjižnica evidentira izposojene enote pri kontu uporabnika v 
sistemu COBISS/Izposoja (ali v drugem sistemu) ali ko uporabnik podpiše zadolžnico. Izposojo v knjižnici štejemo po enaki metodi kot 
obisk (tipičen teden). medknjižnično izposojo beležimo posebej.

Knjižnični delavci so vse osebe, ki delajo v knjižnici v rednem delovnem razmerju za določen oziroma za nedoločen čas, s polnim ali 
skrajšanim delovnim časom. Sem ne spadajo delavci, ki so zaposleni po pogodbi o delu, preko različnih servisov, prostovoljci in 
delavci na porodniškem dopustu ter dopustu za nego in varstvo otroka.

Knjižnično gradivo so monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, 
disertacije, patenti, standardi, itd.), ki so razmnožene na papirju in obsegajo več kot 4 strani.

Knjižnična zbirka (sin. knjižnični sklad, knjižnična zaloga, knjižnični fond) je število enot knjižničnega gradiva oziroma dokumentov 
določene vrste (na primer knjige in serijske publikacije, mikrooblike, elektronske serijske publikacije), ki jih knjižnica hrani in tistih, 
ki so dostopni na daljavo in za katere si je knjižnica zagotovila pravico dostopa vsaj za določeno časovno obdobje.

Neto uporabna površina knjižnice je seštevek vseh površin knjižnice (v kvadratnih metrih), ki so namenjene ali uporabljene za 
opravljanje knjižničnih dejavnosti. Vključuje prostore čitalnic, skladišč in drugih prostorov za shranjevanje knjižničnega gradiva, 
prostore za delo z uporabniki (vključno s prostori za kataloge, pulte za izposojo, opremo za kopiranje in podobno) in delovne prostore 
osebja. Neto uporabna površina knjižnice ne vključuje preddverja, veže in prostorov za transport gradiva, prostorov varnostne službe 
in hišnika, toaletnih prostorov, dvigal, stopnišč, prehodov med stavbami in podobnih površin, ki niso namenjene knjižnični dejavnosti. 
Velikost neto površine knjižnice v kvadratnih metrih izmerimo tako, da merimo razdaljo med fiksnimi notranjimi stenami. Talna 
površina, ki jo zaseda vgrajeno pohištvo, kot so izposojevalni pulti, omare in police, je vključena v neto seštevek kvadratnih metrov. 
Stebrov in drugih elementov gradbene strukture ne odštevamo.



Obisk knjižnice merimo s štetjem uporabnikov, ki so vstopili v prostore knjižnice. Vsakega uporabnika štejemo kot obiskovalca vsakič, 
ko obišče knjižnico (lahko tudi večkrat v istem dnevu). Za potrebe tega vprašalnika štejemo pri vprašanju "Obisk v namen izposoje na 
dom" število oseb, ki so obiskale knjižnico zaradi izposoje gradiva na dom – prevzema, vračila ali podaljšanja gradiva. Sem štejemo 
tudi obiske v knjižnici zaradi rezervacije ali naročila gradiva, ki bi si ga uporabniki želeli izposoditi na dom in poravnave obveznosti 
do knjižnice iz naslova izposoje gradiva (zamudnine, opomini, nadomestila za poškodovano ali izgubljeno gradivo). Pri vprašanju 
"Obisk v namen udeležbe na prireditvah" pa štejemo število oseb, ki so se udeležile prireditev v organizaciji knjižnice. Obisk se meri z 
rogelnikom ali senzorjem na vhodnih vratih, pri čemer se upošteva, da senzor sešteva tako prihode kot odhode. Če je potrebno, 
odštejemo prihode oziroma odhode zaposlenih v knjižnici na delo in med delovnim časom, kadar na primer knjižnica nima ločenega 
službenega vhoda. Dobljeno število je zato potrebno deliti z dva. Knjižnice, ki nimajo naprave za štetje, uporabijo ročno štetje z 
metodo tipičnega tedna. Knjižnica določi tipični teden v letu na podlagi izpisov STA901 in STA902 iz programske opreme 
COBISS/Izpisi. V določenem tednu knjižnica organizira ročno beleženje obiska knjižnice. Letno število obiska knjižnica izračuna z 
metodo ekstrapolacije tedenskega obiska, kar pomeni, da zabeležen tedenski obisk pomnoži z 52. Če je potrebno, se pri beleženju 
odštejejo prihodi oziroma odhodi zaposlenih v knjižnici na delo in med delovnim časom.

Oddaljeni dostop je storitev, ki uporabniku omogoča uporabo elektronskih virov, ne glede na to kje se uporabnik nahaja in ne glede 
na čas.

Podatkovna zbirka je zbirka zapisov ali vsebinskih enot (podatkov, besedil, slik, zvočnih posnetkov itn.), shranjenih v elektronski 
obliki, skupaj s programsko opremo za poizvedovanje in uporabniško delo z zapisi oziroma vsebinskimi enotami. Podatkovne zbirke se 
delijo na tri vrste: podatkovne zbirke s celimi besedili, podatkovne zbirke z izvlečki in kazali ter na druge podatkovne zbirke. Podatki 
ali zapisi so navadno zbrani z določenim namenom in so povezani z določeno temo. Podatkovna zbirka je lahko izdana na fizičnem 
nosilcu ali pa je dostopna preko klicnih linij oziroma medmrežja (glej Prilogo). Vsako naročniško podatkovno zbirko štejemo ločeno, 
četudi so dostopne preko skupnega uporabniškega vmesnika ponudnika, npr. podatkovne zbirke na vmesniku EBSCOhost, Proquest CSA 
Illumina itn. Skupni uporabniški vmesnik, ki omogoča dostop do paketa serijskih publikacij ali digitalnih dokumentov in ga ponudi 
njegov založnik ali ponudnik, ravno tako štejemo kot podatkovno zbirko (npr. ScienceDirect).

Potencialni uporabniki so tisti uporabniki knjižnice, ki jim je knjižnica v skladu s svojo funkcijo primarno namenjena.



Potencialni uporabniki visokošolske knjižnice/univerze je število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda/univerze in 
število EPZ visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev na dan 31.12. obravnavanega študijskega leta.

Prihodki/izdatki knjižnice - upoštevajo se sredstav vseh prihodkov za izvajanje javne službe in nakup knjižničnega gradiva (viri: 
proračun RS/izobraževalna dejavnost, proračun RS/raziskovalna dejavnost or. ARRS, proračun RS/drugi proračunski viri, evropski 
proračun/razpisi izven proračuna RS, druga sredstav za izvajanje javne službe, prihodki od prodaje blaga na trgu)

Prirast knjižničnega gradiva je število inventarnih enot knjižničnega gradiva, ki jih je v določenem časovnem obdobju inventarizirala 
knjižnica.

Računalniško delovno mesto je ustrezno opremljeno mesto (PC, terminal, tiskalnik...) kjerkoli v knjižnici, ki je namenjeno izključno 
uporabnikom knjižnice in s katerega lahko uporabnik opravlja eno ali več naslednjih dejavnosti: uporablja računalniški katalog 
knjižnice in različne elektronske publikacije, ki so v lasti knjižnice oziroma do katerih knjižnica omogoča dostop, se vključuje v 
medmrežje ali pa uporablja računalnik za druge potrebe (na primer pisanje).

Strokovni delavci knjižnice so vsi tisti delavci, ki imajo formalno izobrazbo s področja bibliotekarstva ali informacijskih ved 
(diplomirani bibliotekarji) ter tisti delavci, ki imajo formalno izobrazbo z drugih področij in opravljen bibliotekarski izpit (diplomirani 
priučeni bibliotekarji). Diplomirani bibliotekarji so vsi strokovni delavci, ki imajo formalno izobrazbo (višješolsko ali visokošolsko 
diplomo, magisterij ali doktorat) s področja bibliotekarstva ali informacijskih ved. Diplomirani priučeni bibliotekarji so vsi strokovni 
delavci, ki imajo formalno izobrazbo z drugih področij (višješolsko ali visokošolsko diplomo, magisterij ali doktorat) ter opravljen 
bibliotekarski izpit. Priučeni knjižničarji so vsi tisti strokovni delavci, ki imajo srednješolsko izobrazbo ter opravljen bibliotekarski 
izpit.

Izraz strokovni delavec - katalogizator je uporabljen za zaposlenega v knjižnici, ki izvaja inventarizacijo oziroma opisno in/ali 
vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva.

Izraz visokošolski zavod je uporabljen za visokošolske zavode članice univerze ali univerzo v celoti ter za samostojne sidokošolske 
zavode



Virtualni obisk je zahtevek, ki ga uporabnik posreduje spletnemu mestu knjižnice. Pri tem ni pomembno, koliko spletnih strani ali 
elementov pri enem obisku pregleda. Upoštevamo samo uporabnike, ki so locirani izven prostorov knjižnice. Po 30 minutah 
uporabnikove neaktivnosti njegovo ponovno aktivnost beležimo kot nov obisk (če je časovna omejitev drugačna, napišite to v 
opombah). Za virtualni obisk ne štejemo dostopov navedenih pod uporabo elektronskih virov. Zahtevki spletnih iskalnikov, ki 
zajemajo spletne strani, se prav tako ne štejejo. Kot virtualne obiske štejemo obiske z IP – naslovov (Internet Protocol – številka, ki 
natančno določa računalnik v omerežju interneta), ki so locirani izven prostorov knjižnice. Obiskovalce spletnega mesta knjižnice 
štejemo kot obiskovalce z IP naslova. Obiskovalec z IP naslova je identificiran IP naslov, ki ga uporablja fizična oseba in je dostopal 
do spletnih strani knjižnice. Obisk z IP naslova pomeni zaporedje zahtevkov po datotekah od spletnega mesta knjižnice istega 
obiskovalca z IP naslova. Čas pred naslednjim zahtevkom v zaporedju istega obiska mora biti krajši od 30 minut, če je daljši, se šteje 
nov obisk.
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