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APC - (Article Processing Charge) — strošek objave v odprtem dostopu 

ARNES - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije  

ARRS - Agencija za raziskovanje Republike Slovenije 

COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi 

CTK - Centralna tehniška knjižnica 

DBM - Društvo bibliotekarjev Maribor 

DKUM - Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru 

DR UKM - Digitalni repozitorij UKM 

EIDK - Enota za informatiko in digitalno knjižnico 

EPOKG - Enota za pridobivanje in obdelavo knjižničnega gradiva 

EPŠR - Enota za podporo študiju in raziskovanju 

EDPS - Enota za domoznanstvo in posebne zbirke 

FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

LHRS FERI - Laboratorij za heterogene računalniške sisteme FERI 

NVO - nevladna organizacija 

NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica 

R - Ravnateljstvo 

RCUM - Računalniški center Univerze v Mariboru 

RFID - (Radio Frequency Identification) — Radiofrekvenčna identifikacija 

SICRIS - Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji 

SSOZ - Slovenska skupnost odprte znanosti 

UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor 

UK UP - Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem 

UM - Univerza v Mariboru 

UZ UM - Univerzitetna založba Univerze v Mariboru 

ZBDS - Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

 

 

 



 

 

 

 

 Uvod 
 
Strategijo si zastavljamo v času, ki od nas pričakuje hiter, dinamičen in ustvarjalen odziv na spremembe. 

Te niso le odraz razvoja informacijske tehnologije in sprememb v sodobni družbi, temveč tudi odraz 

nepričakovanih epidemioloških razmer, v katerih živimo že več kot leto dni. Vse to narekuje nove pristope 

k strokovnim rešitvam.  

 

Knjižnice že od nekdaj zagovarjamo vrednote, kot so sodelovanje, povezovanje, širjenje in deljenje znanja 

z drugimi, spoštovanje drugačnosti in različnosti … Od nas zahtevajo odzivnost, ustvarjalnost, 

inovativnost in tudi drznost. Knjižnice smo prostor svobodnega pretoka znanja. Odprtost in deljenje 

znanja v analognem in digitalnem svetu sta tisti, ki jima sledimo in ju uvajamo na vsa področja našega 

delovanja. Krepiti želimo sodelovanje in povezovanje, kajti podobnost krepi, različnost pa navdihuje.  

 

V središču naše pozornosti je uporabnik. Knjižnica mu s storitvami v poklicnem življenju zagotavlja 

intelektualno rast ali v prostem času nudi udobje. Na voljo mu je na daljavo ali v prostoru knjižnice, pri 

izobraževanju in raziskovanju. Prihrani mu čas ali poveča njegovo radovednost za družbeno pomembne 

vrednote. Spoznanje, da oddaljenost ni nujno povezana z odmaknjenostjo, temveč zbližuje na drugačen 

način, nam nalaga nov izziv vzpostaviti ustvarjalen odnos z uporabniki tudi na daljavo. Zato postavljamo 

pomen uporabnika in uporabniško izkušnjo v središče oblikovanja storitev. Razširili bomo nabor po meri 

uporabnikov oblikovanih storitev, se jim približali v navideznem svetu, jim olajšali izobraževanje in 

raziskovanje, jim ponudili ustvarjalen fizični prostor ter jim popestrili prosti čas. Oblikovali bomo 

knjižnični ekosistem, ki obsega knjižnično gradivo vseh vrst, storitve pa bodo služile specifičnemu 

namenu ciljnih uporabnikov. 

 

Danes veliko razmišljamo o drugačnem knjižničarstvu - družbeno odgovornem, participatornem, 

trajnostnem, angažiranem ali kritičnem. To so koncepti, ki že sami po sebi spodbujajo napredek, 

premišljeni in načrtovani pa krepijo in plemenitijo posameznika in skupnost ter lahko pomembno vplivajo 

na družbo. Čeprav se soočamo z upadanjem izposoje klasičnega gradiva, pa fizični obisk knjižnice narašča. 

To potrjuje, da kljub virtualnemu življenju, ki je postalo naš vsakdan, knjižnica kot prostor ne izgublja 

pomena. 

 

Pogoj za nemoteno in zanesljivo delovanje knjižničnega sistema je infrastrukturna mreža, ki jo podpira 

sodobna informacijska tehnologija. Med pomembne raziskovalne in knjižnične infrastrukture sodijo 

nacionalni knjižnični sistem COBISS in akademska digitalna zbirka ADZ/UM:NIK, informacijski sistem o 

raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru, Digitalni repozitorij 

Univerzitetne knjižnice Maribor, e-učno okolje Univerze v Mariboru, platforme Univerzitetne založbe 

Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UZ UM), infrastrukture za podporo odprti znanosti z vsemi 

podsistemi in povezavami. V kontekstu diseminacije znanja, ustvarjenega tudi na Univerzi v Mariboru, 

knjižnični ekosistem nima meja. Povezovanje različnih informacijskih sistemov, ki so funkcijsko sorodni 

ali komplementarni, je ena izmed najpomembnejših nalog naše knjižnice. 

 

 



 

 

 

 

Pri snovanju strategije 2021  ̶ 2025 smo si zastavljali različna vprašanja, npr. ali poznamo navade 

uporabnikov, kaj potrebujejo in kaj od knjižnice pričakujejo; kako lahko knjižnica učinkovito podpira 

študente, visokošolske učitelje, raziskovalce, občane; kako smo umeščeni v izobraževalni in raziskovalni 

sistem nasploh; kako lahko najbolje pomagamo raziskovalcem v odprtem znanstvenem okolju; kako 

uporabnika/študenta usmerjati v kritično mislečega, ustvarjalnega posameznika; ali lahko knjižnica 

postane inovativno mesto za eksperimentiranje in izmenjavo znanja, za sproščeno druženje in 

ustvarjalno učenje; smo lahko še aktivnejši partner v mestu in regiji, v slovenskem in mednarodnem 

prostoru; kaj lahko še izboljšamo v univerzitetnem delovanju in življenju; kje so sinergije akademskega 

okolja s knjižničarstvom; kako še bolje nagovoriti občana, da bo ponotranjil »svojo« knjižnico in nazadnje 

tudi, ali organizacijska struktura knjižnice/knjižničnega sistema univerze optimalno podpira uresničitev 

njenih strateških ciljev? Razmišljali smo o študiji uporabnikov, o podpori, učenju, poučevanju in 

raziskovanju, o razvoju knjižničnih zbirk, o pisni kulturni in znanstveni dediščini in o digitalizaciji le-te, o 

komuniciranju s ciljnimi skupinami uporabnikov in o pomembni podstati, to je o organizaciji 

knjižničarstva na Univerzi v Mariboru, ter o kadrih v knjižnici in o njihovih kompetencah za prihodnost.  

 

Dovolj zastavljenih vprašanj in številne nakazane poti do rešitev za petletno obdobje naše Strategije, ki 

jo povezuje slogan o spodbujanju ustvarjalnosti vseh deležnikov. 

 

 

Dr. Zdenka Petermanec, 

ravnateljica  

Univerzitetne knjižnice Maribor 

 
 



 

 

 

 Univerzitetna knjižnica Maribor v obdobju 2015-2020 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor je ustanova, ki je s svojim poslanstvom in odgovornim delom 

prepoznavna v lokalnem (univerzitetnem in mestnem), regionalnem (območje SV Slovenije) in v 

nacionalnem okolju. Eden izmed najpomembnejših elementov zagotavljanja kakovosti je dovzetnost za 

spremembe. To pomeni, da se knjižnica nenehno prilagaja ciljem in potrebam univerze in okolja, v 

katerem deluje. Leta 2015 je vzpostavila novo organizacijsko strukturo, katere glavno vodilo je bilo 

prilagoditi se okoliščinam, v katerih knjižničarstvo deluje, in spremembam v visokem šolstvu. 

Najpomembnejši cilj reorganizacije je bil premik od tradicionalne vloge upravljavca in varuha knjižnične 

zbirke v digitalno okolje in k aktivnemu vzpostavljanju partnerskega odnosa z akademsko skupnostjo. 

Strokovni svet UKM je 1. oktobra 2014 na 9. redni seji podal pozitivno mnenje k predlogu ravnateljice 

UKM za reorganizacijo Univerzitetne knjižnice Maribor. Potrdila jo je tudi Komisija za organizacijo in 

sistemizacijo univerze. Nova sistemizacija UKM je pričela veljati 8 dni po objavi v Obvestilih UM št. XXXII-

6-2014 z dne 3. decembra 2014 skladno s sklepom rektorja UM ŠT 406/2014-532 AF. Februarja 2015 je 

nova organizacijska oblika zaživela v praksi. 

 

Na 7. redni seji dne 25. novembra 2015 je Strokovni svet UKM potrdil strategijo razvoja UKM za obdobje 

2015  ̶2020. Tradicija UKM, njen bogat in dragocen fond ter njena raznolika dejavnost so razkošje, ki ga 

premorejo le redke univerze. UKM si je zastavila temeljno usmeritev, tj. biti tesno povezana s 

poslanstvom in cilji univerze. V strategiji razvoja si je UKM zastavila petnajst strateških ciljev na devetih 

področjih. Pri snovanju strategije UKM smo se oprli na trende v visokošolskem knjižničarstvu v svetu in 

na strateške dokumente Univerze v Mariboru. V Strategiji UM 2013  ̶2020 je bilo zapisano, da bo UM 

globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, v katerem bodo zaposleni in študenti z radostjo ustvarjali. 

Univerza v Mariboru se je zavedala pomembne vloge podpornih dejavnosti in v strategiji ni prezrla 

njihovega razvoja. Za področje knjižničarstva je zapisala (Strategija razvoja Univerze v Mariboru 2013 ̶ 

2020, 2014): 

 

»Sodobno razvit knjižnični informacijski sistem, ki ga tvorijo osrednja univerzitetna knjižnica in 

specializirane knjižnice članic, učinkovito podpira raziskovalno, umetniško in izobraževalno dejavnost 

univerze, njenih raziskovalcev in študentov. Univerzitetna knjižnica Maribor s svojo univerzitetno, 

nacionalno in regionalno vlogo in bogatim historičnim in aktualnim fondom in dejavnostjo ustvarja 

pomembno podstat za delovanje univerze.« 

 

UM je zastavila strateške cilje razvoja na področjih organizacije in povezljivosti univerze, izobraževalne 

dejavnosti, znanstvene in umetniške dejavnosti, razvoja človeških virov, študentov, internacionalizacije, 

kulture kakovosti, vpetosti univerze v lokalno okolje, njenega prostorskega razvoja in informacijske 

podpore dejavnostim univerze. Kot priložnost je poudarila zavedanje o nujnosti izboljšav. Zagotoviti je 

treba sistem spremljanja kakovosti in učinkovito odločanje na osnovi sprejetih strateških ciljev ter 

razvojnih možnosti. Priložnost je videla tudi v procesu institucionalne in programske povezljivosti. Tako 

si je med drugim zadala kot cilj večjo stopnjo povezanosti univerzitetnega sistema in optimizacijo 

organiziranosti univerze. Na področju izobraževanja je izpostavila neizkoriščen potencial vseživljenjskega 

izobraževanja. Na področju znanstvene in umetniške dejavnosti je postavila temelje odprtega dostopa 



 

 

 

do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav. Na področju vpetosti univerze v lokalno 

okolje je Univerza v Mariboru poudarila pomen vključevanja Univerzitetne knjižnice Maribor v razvoj 

dolgoročnih in dinamičnih odnosov z uporabniki in širšo lokalno ter regionalno skupnostjo. 

 

Na področju organizacije knjižničarstva na UM smo sledili cilju »Večja stopnja povezanosti knjižničnega 

informacijskega sistema Univerze v Mariboru« ne le funkcionalno, ki poteka odlično, temveč tudi 

organizacijsko. Želeli smo izdelati idejni osnutek strateškega načrta razvoja knjižnične dejavnosti na UM 

do 2020 in svojo namero predstavili Komisiji za knjižnični sistem na UM dne 28. oktobra 2016. Člani 

komisije načrta UKM o integrativnem modelu niso podprli, vendar ga UKM še vedno dojema kot 

priložnost. Kot primer dobre koordinacije na področju nabave informacijskih virov na UM šteje skupno 

kandidiranje vseh članic UM na razpisu ARRS za sofinanciranje sredstev za nakup mednarodne 

znanstvene literature pod okriljem UM. UKM je v skupni prijavni vlogi za nabavo serijskih publikacij 

zastopala vse članice prijaviteljice z UM. Namen je bil lažje obvladovanje finančnih obveznosti pri nakupu 

mednarodne znanstvene literature, pogajalska moč in racionalna organizacija razpisnega postopka. Od 

tedaj na razpisu kandidiramo skupaj, v letu 2020 pa smo za vse članice izvedli tudi javno naročilo za 

knjižnično gradivo. Rezultat je okvirni sporazum za nakup knjižničnega gradiva za naslednja štiri leta pri 

izbranih dobaviteljih.  

 

Visokošolski knjižničarji smo se v preteklih dveh desetletjih soočali z nekaj prelomnicami v evoluciji 

znanstvenega komuniciranja. Ena od teh je pojav elektronskega založništva, druga fenomen odprtega 

dostopa do znanstvenih informacij. Zahvaljujoč elektronskemu založništvu in povečanju vlaganj 

posameznih držav v raziskave in razvoj smo bili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja priča velikemu 

porastu objav znanstvenih publikacij. Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je omogočil 

akademski skupnosti ne le enostavnejše znanstveno publiciranje, temveč tudi prehod visokošolskega 

izobraževalnega in raziskovalnega procesa v spletno okolje. Le-to spreminja visokošolski prostor in način 

poučevanja na univerzah. Temu se z razvojem dejavnosti vseskozi prilagaja tudi UKM. Preoblikujemo 

tradicionalne storitve v dostopne na daljavo in ustvarjamo nove. Leto 2020 je zaznamovala epidemija 

COVID-19. Okrepila se je potreba po stiku z uporabniki na daljavo, zato smo jim ponudili bibliotekarja 

tutorja.  

 

V opisanem strateškem obdobju so bile digitalne in digitalizirane vsebine, razvoj Digitalne knjižnice 

Univerze v Mariboru (v nadaljevanju DKUM) in razvoj Digitalnega repozitorija UKM (v nadaljevanju DR 

UKM) prednostne naloge naše knjižnice. Visokošolski knjižničarji smo zagovorniki odprtega dostopa, zato 

smo na tem področju še posebej aktivni. Pripravili smo osnutek univerzitetne politike odprtega dostopa 

za znanstvene informacije in raziskovalne podatke, vendar do sprejetja ali implementacije v pravilnike ali 

druge akte na univerzi ni prišlo. Pomembna infrastruktura, ki je v preteklih letih nastala na slovenskih 

univerzah, je Nacionalni portal odprte znanosti. Leta 2013 so s sofinanciranjem Evropskega sklada za 

regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) univerze 

vzpostavile nacionalni portal odprte znanosti ter repozitorije za odprti dostop do zaključnih del študija in 

objav raziskovalcev. Univerza v Mariboru je bila prva, ki je vzpostavila univerzitetni digitalni repozitorij - 

DKUM. Z znanjem raziskovalcev s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM ter s 

pomočjo sodelavcev UKM smo vzpostavili repozitorije tudi drugod po slovenskih univerzah. 

Kompatibilnost repozitorijev univerz z navodili OpenAIRE omogoča Evropski komisiji, da preverja 



 

 

 

izpolnjevanje določil o obvezni odprti dostopnosti vseh objav, ki jih sofinancira v okviru njenih 

raziskovalnih programov. MIZŠ je maja 2015 predstavilo osnutek dokumenta Odprti dostop v Sloveniji 

2015–2020: načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov 

v Sloveniji v obdobju 2015–2020. Vlada RS ga je dne 3. septembra 2015 sprejela pod naslovom 

»Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 

2015-2020.« Temeljni namen je vzpostavitev odprtega dostopa do znanstvenih informacij v obliki 

recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov, ki nastanejo kot raziskovalna dejavnost, ter do 

znanstvenih revij in monografij, katerih izdajanje se sofinancira z nacionalnimi javnimi sredstvi. 

Najpomembnejši dosežek UKM na področju uveljavljanja odprtega dostopa je sodelovanje v 

mednarodnem projektu Obzorja 2020 »National Initiatives for Open Science in Europe (NI4OS-Europe).« 

Poglavitna naloga projekta je integracija storitev in servisov JV Evrope v »Evropski oblak odprte 

znanosti.« Ob sodelovanju Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, Univerzitetne knjižnice 

Univerze na Primorskem in Univerzitetne knjižnice Maribor smo vzpostavili portal Odprta knjižnica, ki 

svetuje, kako upravljati raziskovale podatke. Portal Odprimo:UM je portal odprte znanosti Univerze v 

Mariboru. Z digitalizacijo edinstvenega gradiva in gradiva iz posebnih zbirk podpiramo načelo odprtega 

dostopa. Edinstveno je zaradi domoznanske vsebine, fizične ali pojavne oblike ali zaradi pomembnosti  

Vsebine. Uvrščeno je v posebne zbirke, kot so zbirka raritet in stare periodike, rokopisna zbirka, zbirka 

drobnih tiskov, glasbena in filmska zbirka, kartografska zbirka, Maistrova knjižnica in domoznanska 

zbirka. UKM je izgradila digitalni repozitorij pod imenom Digitalni repozitorij UKM, ki po vsebini 

dopolnjuje znanstveno dediščino Univerze v Mariboru, ki jo hranimo v DKUM. 

 

Knjižnično zbirko nenehno dopolnjujemo. Ena pomembnejših nalog UKM je kakovostno in aktualno 

zagotavljanje dostopa do elektronskih virov na daljavo v okviru IP-območja Univerze v Mariboru. 

 

Izobraževanje uporabnikov o knjižničnih storitvah je za uspešen študij zelo pomembno. Pripravili smo 

predmet Informacijsko opismenjevanje, ki je vključen v ponudbo študentom v okviru obštudijskih 

dejavnosti. V letu 2020 je UKM prvič sodelovala z vsebinami informacijskega opismenjevanja in odprte 

znanosti v Doktorski šoli UM. 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor nudi svoje storitve uporabnikom 59 ur na teden. S čitalnico ČUK se je 

dostopnost do študijskih mest podaljšala. ČUK je med tednom in ob sobotah odprt od 12. do 24. ure, ob 

nedeljah pa od 18. do 24. ure, kar pomeni 100 ur tedensko, v izpitnem obdobju pa še dlje. V čitalnici je 

študentom na voljo 66 študijskih mest in brezžični internet. 

 

Izjemno pozornost posvečamo kakovosti. Knjižnično dejavnost nenehno preverjamo in se primerjamo s 

sorodnimi ustanovami v tujini. Več let smo sodelovali v BIX »Deutschesbibliothek Index.« V okviru 

konzorcija LIBER smo izvedli anketo o zadovoljstvu s knjižničnimi storitvami po metodologiji LibQual 

(ACRL), ki meri pričakovanja naših uporabnikov na minimalni, zaznani in želeni ravni. UKM je članica LIBER 

asociacije, evropskega združenja raziskovalnih knjižnic, ki ima v svetu vodilno vlogo pri vzpostavljanju 

razvojnih smernic sodobnega akademskega knjižničarstva. Rezultate smo v okviru konzorcija primerjali z 

univerzitetnimi knjižnicami pomembnih univerz Finske, Danske, Španije, Velike Britanije in Estonije. 

 



 

 

 

UKM je prenovila prostore za hrambo osebne garderobe naših uporabnikov. Garderoberja je nadomestil 

samopostrežni način, ki se uporablja z večnamensko akademsko izkaznico. Celovito smo prenovili lokalno 

računalniško omrežje, ki je sedaj zanesljivejše in bistveno hitrejše. Nabavili smo produkcijski skener in 

skener za uporabnike, 3D-tiskalnik in programsko opremo za pregledovanje in upravljanje elektronskih 

virov. To so zametki t. i. UKM-laboratorija, ki ga želimo vzpostaviti za uporabnike v naslednjem 

strateškem obdobju. Med seboj povezujemo in skrbimo za naslednje raziskovalne infrastrukture: 

ADZ/UM:NIK, COBISS, SICRIS, DKUM, DR UKM, infrastrukture odprte znanosti. 

 

Strateško obdobje 2015  ̶2020 smo si ambiciozno zastavili, a ga tudi uspešno realizirali. To nam je uspelo 

tudi na področju projektne in prireditvene dejavnosti, kjer sledimo cilju po vzpostavljanju mednarodnih 

vezi in utrjevanju vpetosti v lokalno okolje. Ustanovitev Slovenske čitalnice v Deželni knjižnici v GradcuG, 

vzpostavitev »švicarskega kotička«, sodelovanje v že drugem mednarodnem projektu so mejniki, ki 

knjižnico pozicionirajo tudi izven domačih meja. S prireditveno in razstavno dejavnostjo krepimo vlogo 

pomembnega kulturnega akterja v lokalnem okolju in prispevamo k večanju ugleda knjižnice in tudi 

Univerze v Mariboru. 

 

Pregled uresničevanja Strategije razvoja Univerzitetne knjižnice Maribor v obdobju 2015-2020 je 

prikazan v prilogi. 

 
 



 

 

 

 Vpliv okolja na delovanje UKM 
 

Okolje, v katerem danes deluje UKM, lahko opredelimo kot zelo tekmovalno. Njena krovna ustanova - 

Univerza v Mariboru deluje namreč v okolju treh javnih univerz, treh zasebnih ter enega javnega 

samostojnega visokošolskega zavoda in 41 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov. Ob tem pa 

moramo upoštevati tudi bližino univerz v sosednjih državah in vedno večjo dostopnost študija v tujini.  

 

Pravno formalno ureja delovanje Univerze v Mariboru Zakon o visokem šolstvu (Ul RS št. 32/12). 

Opredeljuje statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, 

javno službo v visokem šolstvu in način njenega financiranja. S tem zakonom so določena tudi statusna 

vprašanja knjižnic in inštitutov ter drugih zavodov, katerih dejavnost je pogoj za uresničevanje 

visokošolske dejavnosti, če so ustanovljeni v okviru univerz. Zakon ureja tudi financiranje knjižične 

dejavnosti. V Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20) (Ul RS št. 41/11) si je 

Republika Slovenija zadala, da bo vzpostavila kakovosten, raznolik in odziven visokošolski prostor. Visoko 

šolstvo naj bi sledilo ciljem, kot so odličnost, raznovrstnost ter dostopnost. Uresničevanju strateških 

ciljev so ob bok postavili ustrezno sodobno knjižnično in informacijsko podporo za študente in zaposlene 

na univerzah. Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je konec leta 2020 obravnaval predlog 

strokovnih izhodišč Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki pa še ni sprejet. Prav tako 

Slovenija za to obdobje še nima nove raziskovalne in inovacijske strategije. Pripravljen pa je predlog 

Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Oba dokumenta bosta določila usmeritve 

Slovenije glede odprte znanosti in nadomestila Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih 

objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020. Žal Slovenija nima tudi Nacionalnega programa 

za kulturo, ki so ga za obdobje 2020-2027 že pričeli pripravljati, potem pa je nastajanje dokumenta 

zamrlo.  

 

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS) v okviru zagotavljanja 

raziskovalne infrastrukture sofinancira nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov. 

Visokošolske knjižnice se vsako leto lahko prijavijo na osnovi letnega razpisa za finančna sredstva 

samostojno ali povezane v konzorcije. UKM je predstavnica UM v mnogih konzorcijih. Tako zagotavlja 

visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in študentom dostop do najpomembnejše svetovne znanstvene 

literature. Raziskovalne infrastrukture obsegajo sredstva ali storitve in predstavljajo sodobnejšo opremo 

ali instrumente oz. dopolnjujejo vire znanja, kot so zbirke, arhivi in podatkovne baze. Mednje sodijo tudi 

knjižnice. Načrt razvoja raziskovalnih infrastrukture 2011-2020 iz leta 2011 se je lani iztekel. Slovenija je 

med mednarodne prioritetne projekte uvrstila npr. Digitalno raziskovalno infrastrukturo za umetnost in 

humanistiko (ang. Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities - DARIARH). Vzpostavljena 

je enotna tehnološka platforma, ki po eni strani omogoča dostop do tega gradiva in povezuje različne 

oblike podatkov (rokopise, tiskane dokumente, besedila, glasbene, slikovno gradivo in govorne zapise 

ipd.) kot tudi raziskovalne inštitute ter digitalne centre. Za visokošolsko knjižničarstvo pomeni priložnost 

tudi mednarodni prioritetni projekt Sveta evropskih arhivov družboslovnih podatkov (ang. Council of 

European Social Science Data Archives – CESSDA). Slovenija že ima vzpostavljene podatkovne storitve na 

področju družboslovja. Preko Arhiva družboslovnih podatkov (ADP, UL FDV) sodeluje z mednarodnimi 

sorodnimi ustanovami. Razvoj raziskovalnih infrastruktur se nadaljuje v smeri nadgradnje 



 

 

 

institucionalnih repozitorijev univerz in raziskovalnih inštitutov za hranjenje in dostop do naraščajočega 

števila znanstvenih podatkov. Trajno hranjenje velepodatkov bo vzpostavljeno preko nacionalnega 

portala odprte znanosti »openscience.si« z infrastrukturo, ki jo bo prispeval Arnes.  

 

Povezovanje s sistemom SICRIS bo povečalo transparentnost in učinkovitost vrednotenja znanstvenega 

dela. Ob vzpostavitvi sistema bo obvezno hranjenje objav in podatkov iz javno financiranih raziskav. 

Raziskovanje na področjih družboslovja, umetnosti in humanistike doživlja z uporabo informacijskih 

računalniško podprtih tehnologij bliskovit razvoj. Na teh področjih bo treba nadgraditi digitalno 

raziskovalno infrastrukturo. Inštitut za novejšo zgodovino je že vzpostavil spletni raziskovalni in 

izobraževalni portal Sistory, ki na področju zgodovinopisja povezuje raziskovalce, gradivo in tehnično 

infrastrukturo. Predvideva, da je treba infrastrukturo vsebinsko razširiti, ji dodati nove funkcionalnosti in 

integrirati v sistem COBISS.SI. Predpogoj za digitalno raziskovalno infrastrukturo je digitalizacija gradiv. Z 

njo je treba čim prej nadaljevati tudi pri starejših monografijah, periodiki, revijah, pripomočkih in drugih 

virih ter pri dokumentaciji na nacionalni in regionalni ravni. Vsebine morajo biti prikazane večplastno. 

Gradivo mora biti dostopno interaktivno in vizualizirano (zvok, animacija, glasba, slike, grafika in video). 

Še posebej velja to pri prikazu znanstvenoraziskovanih dosežkov v pedagoški dejavnosti na vseh ravneh 

izobraževanja (e-učenje) ter pri njihovi popularizaciji. Vse našteto je pomembno tudi za razvoj digitalne 

infrastrukture UKM in njenega digitalnega repozitorija (DR UKM). Pomembna infrastruktura, ki je nastala 

v preteklih letih, je tudi Nacionalni portal odprte znanosti. Institucionlani repozitorij UM predstavlja 

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM). Njeno trajno hranjenje zagotavlja Univerzitetna 

knjižnica Maribor v dogovoru z Nukom.  

 

Kompatibilnost repozitorijev univerz z navodili OpenAIRE omogoča Evropski komisiji preverjanje 

izpolnjevanja določil o obvezni odprti dostopnosti vseh objav, ki jih sofinancira v okviru projektov 

Evropske skupnosti. Okvirni raziskovalni program Obzorje Evropa predpisuje zagotavljanje odprtega 

dostopa tudi za raziskovalne podatke. Prioriteta Evrope je med drugim povezovanje raziskovalne 

infrastrukture svetovnega obsega. UKM je nacionalni partner v mednarodnem projektu Obzorje 2020 

»National initiatives for Open Science in Europe«. Njegova naloga je vzpostavitev nacionalnih pobud za 

odprto znanost in vzpostavitev Evropskega oblaka odprte znanosti.  

 

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (2006) uvršča med nacionalne 

razvojne projekte izgradnjo nove Narodne in univerzitetne knjižnice Jožeta Plečnika. Obsegala bi gradnjo 

nove nacionalne knjižnice, pripojitev Centralne tehniške knjižnice (v nadaljevanju CTK) ter digitalizacijo 

vsebin s področja kulturne dediščine in biodiverzitete Slovenije. Zapisali so, da bodo v okviru tega 

projekta podpirali Narodno in univerzitetno knjižnico pri gradnji Digitalne knjižnice Slovenije (DLib), 

Radio-televizijo Slovenije pa pri gradnji arhiva RTV ipd. S tem bo vzpostavljen celovit sistem 

izobraževalnih e-vsebin, ki bodo pomembno vplivale na razvoj e-izobraževanja v učnih procesih vseh 

izobraževalnih ustanov ali pri vseživljenjskem izobraževanju. Digitalizacija redkega in dragocenega 

knjižničnega fonda, ki ga hrani UKM, zajem izvorno digitalnega gradiva, predvsem digitalnih e-učnih 

vsebin Univerze v Mariboru, in e-gradiv, ki po vsebini opredeljujejo Maribor in severovzhodno Štajersko, 

je strateški cilj UKM.  

 



 

 

 

Po Zakonu o knjižničarstvu, 29. člen (Ul št. 87/2001), visokošolske knjižnice podpirajo študijski in 

raziskovalni proces, s tem da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje 

in visokošolske sodelavce. Univerzitetne knjižnice so osrednje visokošolske knjižnice univerz. V okviru 

javne službe opravljajo naloge iz 2. člena tega zakona. Poleg naštetih nalog koordinirajo še knjižnični 

sistem univerz. Statut Univerze v Mariboru : UM-UPB 13 z dne 26. februarja 2021 v 15. členu opredeljuje 

naloge Univerzitetne knjižnice Maribor. 31. in 47. člen uvrščata knjižnice med organizacijske enote 

univerze in njenih članic. Te 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 o uporabi knjižničnega 

gradiva ter iskanju informacij. Izdelujejo bibliografije visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev. 

Statut predpisuje tudi povezovanje knjižnic v knjižnični informacijski sistem univerze. Ravnatelj UKM vodi 

komisijo za knjižnični sistem, ki obravnava strokovna vprašanja in vodstvu UM posreduje mnenja o njih.  

 

UKM visokošolski prostor plemeniti tudi s svojo nacionalno vlogo, saj je po Zakonu o obveznem izvodu 

(Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) druga depozitarna organizacija za vso slovensko knjižno produkcijo. S 

ca. 20.000 enotami prirasta knjižnega in neknjižnega gradiva letno obogati svojo knjižnično zbirko. V 

skladu s Pravilnikom o obveznem izvodu UM (št.: A6/2010) opravlja kot osrednja univerzitetna knjižnica 

še depozitarno funkcijo za tiskane in elektronske publikacije, nastale na UM. S tem omogoča 

uporabnikom širšo dostopnost do pisne produkcije in jo tudi trajno hrani. 

 

Za dobro delovanje visokošolskih knjižnic so pomembni tudi Strokovni standardi in priporočila za 

visokošolske knjižnice za obdobje od 1. junija 2021 do 31. maja 2030 , ki so pravkar v postopku 

sprejemanja.  

 

UKM se umešča in s svojo dejavnostjo vpliva na lokalno oz. regionalno okolje. Z vidika knjižnične zbirke 

in njene zgodovinske vrednosti ali ustreznosti ima vpliv tudi na raziskovanje in poučevanje na matični 

ustanovi, z domoznansko dejavnostjo in soustvarjanjem kulturne podobe pa vpliva na mesto in regijo. 

UKM torej ni zgolj univerzitetna knjižnica, temveč so njena ciljna skupina tudi občani mesta Maribora. 

Uporabniki Univerzitetne knjižnice Maribor lahko postanejo z dopolnjenih 15-im letom, in ne šele z 

vpisom na UM. Knjižnične zbirke se dopolnjujejo na podlagi treh vidikov: univerzitetnega (študijsko 

gradivo, strokovna in znanstvena literatura), domoznanskega (gradivo o ljudeh, dogodkih … Maribora in 

severovzhodne Slovenije) in nacionalnega (obvezni izvod, vsa slovenska tiskana produkcija). Dijaki so za 

UKM pomembna kategorija članov, saj so potencialni študenti UM, so hkrati občani Maribora in so 

skupnost, ki jo v sodelovanju s srednjimi šolami načrtno informacijsko opismenjujemo. Zgodovinski 

razvoj UKM se odraža na knjižnični zbirki. Knjižnica hrani dragoceno, staro in edinstveno knjižnično 

gradivo. Prav to gradivo oz. zbirke uvrščamo med »dragocenosti« UKM, ki knjižnico odlikujejo in jo ločijo 

od drugih. 

 

Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor : 2015-2020 (2015) je predvideval sklenitev 

dogovora med »institucijami spomina« (knjižnice, muzeji, galerije, arhivi) o usklajenem pristopu k 

digitalizaciji domoznanskega in drugega zgodovinskega gradiva, pomembnega za Maribor. Pri tem bi 

imela UKM in njena Enota za domoznanstvo in posebne zbirke osrednjo vlogo. V sodelovanju z 



 

 

 

Mariborsko knjižnico, ki koordinira domoznansko dejavnost za Štajersko, uresničuje zastavljene cilje na 

področju digitalizacije.  

 

UKM sodeluje s partnerskimi knjižnicami in drugimi sorodnimi ustanovami v Sloveniji in tujini. V 

mednarodnem prostoru je UKM članica dveh mednarodnih stanovskih združenj, Ifle (International 

Federation of Library Associations and Institutions) in Libra (Ligue des Bibliothèques Européennes de 

Recherche – Association of European Research Libraries). V sodelovanju z Deželno knjižnico v Gradcu 

upravljamo tam Slovensko čitalnico. Pod patronatom Avstrijskega kulturnega foruma deluje v UKM 

Avstrijska čitalnica. V sodelovanju z veleposlaništvom Švice v Ljubljani, avstrijskega Ministrstva za 

Evropo, integracijo ter zunanje zadeve na Dunaju ter ProHelvetie smo vzpostavili v knjižnici »švicarski 

kotiček.« UKM je del mreže centrov PATLIB (PATent Library), ki v državah članicah Evropske patentne 

organizacije (EPO) skrbijo za informacije o intelektualni lastnini. V UKM deluje Evropski dokumentacijski 

center, ki je del informacijske mreže več kot 650 centrov po svetu. S CTK in NUK sodelujemo pri 

konzorcijski nabavi najpomembnejših znanstvenih informacijskih virov za akademsko skupnost UM. 

Omogočamo ji dostop do znanstvenih revij najpomembnejših založnikov na svetu in drugih. Z Arnes 

sodelujemo v mednarodnem projektu Obzorje 2020, z Izumom pri nadgradnji kooperativnega online 

bibliografskega sistema in servisov COBISS.SI. Sodelujemo tudi z drugimi ustanovami v mestu in v državi, 

s katerimi si ob gradivu za razstave izmenjujemo tudi izkušnje o ustvarjanju bogate ponudbe na področju 

kulture v mestu. Pri nadgradnji naših storitev se povezujemo tudi z gospodarskimi podjetji. Izpostavili bi 

podjetje Tenzor, s katerim razvijamo storitve na podlagi tehnologije RFID za večnamensko uporabo. 

 

UKM je kot osrednja univerzitetna knjižnica, druga depozitarna knjižnica in regionalna ustanova z bogato 

domoznansko tradicijo, pomemben dejavnik pri oblikovanju podobe univerze in Maribora na področju 

kulture ter pri popularizaciji znanosti. S skoraj stodvajsetletno tradicijo zbira in hrani dragocenosti pisne 

kulturne dediščine mesta Maribora, kar predstavlja neizčrpen vir znanstvenoraziskovalnega dela in 

umetnške ustvrajalnosti. Načrtno in premišljeno promoviranje dejavnosti knjižnice, njenih storitev in 

zbirk je danes v tekmovalnem okolju izrednega pomena. 

 
 

 

 



 

 

 

 UKM in strategija Univerze v Mariboru 2021-2030 
 

Knjižnice tvorijo v univerzitetnem prostoru podsistem, ki je pomemben dejavnik za razvoj in delovanje 

akademske skupnosti. Univerza v Mariboru je edina v slovenskem prostoru, ki ima osrednjo univerzitetno 

knjižnico z namensko stavbo. S fakultetnimi knjižnicami tvori učinkovit knjižnični sistem. Cilj UKM je biti 

mednarodno primerljiva, sodobna osrednja univerzitetna knjižnica, ki deluje po načelih bibliotekarske 

vede ter svoj razvoj usklajuje z razvojem pedagoških, znanstvenoraziskovalnih, umetniških in strokovnih 

področij Univerze v Mariboru. Zastavila si je temeljno usmeritev – tesno povezanost s poslanstvom in 

cilji univerze. Prizadeva si postati enakovreden partner pri doseganju ciljev univerze.  

 

Zato je Strategija Univerze v Mariboru 2021–2030 temeljni razvojni dokument, ki mu knjižnica sledi. 

Čeprav je knjižnični sistem UM, ki ga tvorijo UKM in 12 knjižnic članic UM funkcijsko povezan in ima 

enotno člansko izkaznico ter pretežno enako kakovostne storitve za uporabnike, vidi UKM nadaljni razvoj 

knjižničarstva na UM v združitvi knjižnic pod njenim okriljem. Razlog je v razvoju novih storitev, ki jim 

moramo zaradi sprememb v načinu poučevanja, študija in raziskovanja v visokošolskem prostoru 

knjižnice slediti in se nanje hitro odzivati. Pripravili bomo analizo prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti 

in nevarnosti reorganizacije knjižničarstva na UM. Na podlagi rezultatov, v prvi vrsti pa na osnovi mnenj 

odločevalcev in sodelavcev fakultetnih knjižnic, se bomo odločili, kako nadaljevati na poti večje 

povezanosti in organiziranosti procesov, da bi učinkoviteje podprli izobraževanje in raziskovanje na 

univerzi.  

 

V središče našega delovanja postavljamo uporabnike, ki jih želimo še bolje spoznati ter se približati 

njihovim navadam, potrebam in pričakovanjem za učinkovitejši študij in raziskovanje. Knjižnico jim 

želimo približati tudi kot možnost in prostor za kakovostno preživljanja prostega časa. Na vseh stopnjah 

študija bomo posodobili vsebine informacijskega opismenjevanja, jih prilagodili individualnim učnim 

ciljem. Osebni knjižničar oz. bibliotekar tutor bo pomagal posameznikom pri reševanju informacijskih 

zagat. Skrb za uveljavljanje in uporabo inovativnih metod poučevanja ter vzpostavitev pogojev za 

študijski proces, ki kot cilj Univerze v Mariboru v ospredje postavlja študenta, je tudi naloga Univerzitetne 

knjižnice Maribor. Informacijsko opismenjevanje je že del kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti, 

pri izvajanju teh vsebin pa želimo prevzeti samostojno vlogo. V sistemu vseživljenjskega učenja, kot si ga 

je zastavila UM, želimo dodati vsebine, ki jih knjižnica že od nekdaj ponuja v različnih oblikah. Z enakim 

namenom želimo vzpostaviti tudi kreativni center digitalnih veščin. Nekatere rešitve smo kot modul za 

uporabo e-učnih gradiv (zastavljena naloga UM je vzpostavitev digitalnega kataloga učnih enot) že 

implementirali v e-učno okolje UM. S tem se odpira možnost povezave knjižničnega kataloga 

COBISS/UKM, DKUM, elektronskih informacijskih virov, ki jih nabavlja UKM, in produkcije UZ UM.  

 

Vizija Evrope je vzpostaviti digitalno odprto družbo. To odpira možnosti udejstvovanja tudi knjižnicam. 

UKM je pred leti prevzela pobudo razvoja paradigme odprtega dostopa na UM, ki je prerasla v 

uresničevanje odprte znanosti. Obsega odprti dostop do publikacij, raziskovalnih podatkov in njihovo 

upravljanje v skladu z načeli FAIR, odprte inovacije, odprte raziskovalne infrastrukture, odprto metriko 

znanstvenih dosežkov in skupnostno znanost. Opredmetenje teh načel predstavlja Evropski oblak odprte 

znanosti, pri katerem sodeluje tudi UKM. Cilj UM na področju znanstvene in umetniške dejavnosti je 



 

 

 

popolna uveljavitev odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav ter 

do javne raziskovalne infrastrukture. 

 

Študenti so primarna ciljna skupina med uporabniki knjižničnih storitev UKM. Zagotavljanje kakovostnih 

knjižničnih storitev zanje v fakultetnih knjižnicah in UKM-u je naša najpomembnejša naloga. Premišljeno 

smo v središče snovanja nove strategije postavili uporabnike, saj jim želimo ponuditi dinamičen in 

prilagodljiv knjižnični ekosistem z najrazličnejšimi knjižničnimi storitvami. Mednje sodi tudi kreativen 

fizični prostor.  

 

K uresničitvi ciljev, ki si jih je zastavila Univerza v Mariboru na področju internacionalizacije, bomo 

prispevali module informacijskega opismenjevanja v angleškem jeziku. Težili bomo k čim večjemu 

poenotenju storitev za domače in tuje študente. Pomembno lahko prispevamo h krepitvi mednarodne 

prepoznavnosti UM tudi z načrtno dejavnostjo pri diseminaciji znanstvenih dosežkov raziskovalcev UM, 

s spodbujanjem uporabe spletnih orodij, virtualnih raziskovalnih okolij, z oblikovanjem osebnih spletnih 

profilov raziskovalcev UM in z upravljanjem njihove enolične identifikacije ORCID.  

 

Z ustanovitvijo raziskovalne skupine UKM, predvsem pa z razvojem raziskovalne dejavnosti na področju 

informacijskih in bibliotekarskih znanosti, želimo bibliotekarske strokovnjake umestiti v slovenski in 

evropski raziskovalni prostor.  

 

Vpetost univerze v okolje in vključevanje UKM v razvoj dolgoročnih, dinamičnih odnosov z uporabniki in 

širšo lokalno ter regionalno skupnostjo je za univerzo razvojni potencial tudi na področju kulture. Pri 

ustvarjanju različnih vsebin, pri ponudbi prireditvene in razstavne dejavnosti si želimo razširiti krog 

sodelujočih iz okolja.  

 

Pri razvoju knjižnične dejavnosti skozi prizmo kakovosti bomo sledili načrtom univerze. Nadgradili bomo 

sistem notranjega institucionalnega spremljanja in zagotavljali kakovost, ki bo podpirala doseganje 

strateških razvojnih prioritet. Pri tem je poudarek na uresničevanju ciljev odličnosti. Zaradi tega bomo 

opredelili kompetence zaposlenih za prihodnost. Poskrbeli bomo za rast kompetenc sodelavcev pri 

vzpostavljanju učeče se ustanove in pri gradnji organizacijske kulture. Za to pa je pomembno spodbudno 

delovno okolje in motivirani sodelavci. 

 

Nanizali smo le najpomembnejše zastavljene cilje Univerzitetne knjižnice Maribor, ki bodo zagotovo 

prispevali k razvoju Univerze v Mariboru in k uresničevanju njenih strateških ciljev. Vsi so namenjeni rasti 

in razvoju knjižničarstva na univerzi in v okolju, ki mu UKM služi. 

 
 



 

 

 

 pODPRImo USTVARJALNOST 
 

Strategija razvoja Univerzitetne knjižnice Maribor 

2021-2025 
 

 

 

VIZIJA 
Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je biti 

mednarodno prepoznavna, nacionalno 

pomembna, regionalno angažirana, sodobna 

osrednja univerzitetna knjižnica, ki svoj razvoj 

usklajuje z razvojem pedagoških, 

znanstvenoraziskovalnih, umetniških in strokovnih 

področij Univerze v Mariboru ter je dejavnik v 

napredku širšega družbenega okolja, v katerem 

deluje. 

 

 

 

 

 

POSLANSTVO 
Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, zbira, organizira, 

hrani in ohranja edinstvene zapise človeške misli in kreativnosti ter zagotavlja dostop do njih. Spodbuja 

in podpira intelektualno rast ter uveljavlja pretok informacij in idej s prostim dostopom do vsega 

zapisanega znanja, informacij in stvaritev. 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 kot učni center s svojimi zbirkami in storitvami služi 

procesom izobraževanja, poučevanja in raziskovanja na Univerzi v Mariboru, intelektualni osebni in 

strokovni rasti ter vseživljenjskemu izobraževanju vseh svojih uporabnikov. 

 



 

 

 

 

 
 

Uporabniki UKM so danes pretežno mladi ljudje, 
študenti, ki jim tehnološki razvoj in z njim pogojene 

družbene spremembe niso tuje. So del njih in 
knjižnično okolje se jim mora prilagoditi ali se celo 
korenito spremeniti. Poznavanje potreb in še bolj 
pričakovanj uporabnikov v njihovem vsakdanu, v 
profesionalnem življenju in v njihovem prostem 

času bodo osnova za nadgradnjo obstoječih 
storitev in za oblikovanje novih. Dovzetnost za 

spremembe je namreč ena od temeljnih usmeritev 
knjižnice, saj se cilji in potrebe univerze in okolja 

hitro spreminjajo.  

 

 

 

CILJ 1: UKM POZNA POTREBE IN 

PRIČAKOVANJA SVOJIH UPORABNIKOV 

 

 

 

 

CILJ 2: UKM SPREMLJA RAZVOJ NAVAD 

IN ŽIVLJENJSKIH STILOV UPORABNIKOV 

 

Uporabniško izkušnjo smo postavili v središče 
aktivnosti knjižnice. Poleg študentov, visokošolskih 
učiteljev in raziskovalcev tvorijo pomemben del 
uporabnikov knjižničnih storitev tudi različne 
javnosti. Knjižnica nagovarja svoje aktivne člane in 
tudi celotno lokalno okolje s težnjo po večji 
prepoznavnosti raznolikih storitev in zbirk ter s 
ciljem krepiti ugled knjižnice kot pomembne 
kulturne in zaupanja vredne ustanove v 
univerzitetnem ali širšem okolju. Preučevanje 
izkušenj uporabnikov pri uporabi knjižničnih 
storitev, ki so del virtualnega in fizičnega prostora, 
bo podlaga za oblikovanje načrta za izboljšanje 
ponudbe storitev, za ugotavljanje njihove 
ustreznosti in učinkovitosti ter za načrtovanje 
njihove promocije. 

Brez sodobne tehnološke podpore si razvoja 
učinkovitih storitev knjižnice ne moremo zamisliti. 

Obsežne zbirke gradiva v fizični obliki še vedno 
tvorijo osnovo vseh storitev knjižnice, njihovo 

dostopnost pa je treba prilagoditi sodobnim 
tehnološkim tokovom v knjižničarstvu. Uvajanje 

tehnologije RFID se je tudi v UKM že pričelo, a jo je 

treba razširiti v učinkovitejše storitve. 

 

 

 

 

CILJ 3: UKM UVAJA RFID ZA 

UČINKOVITEJŠE STORITVE  

 

PODROČJE 1 

 

UPORABNIŠKA  

IZKUŠNJA V SREDIŠČU 

OBLIKOVANJA STORITEV 



 

 

 

Razvojni cilji Podcilji/ukrepi Kazalniki Izhodiščna/končna 
vrednost kazalnika 
 

Pričakovani učinki Rok izvedbe Odgovornost za 
izvedbo / vir 

CILJ 1: 
UKM POZNA 
POTREBE IN 
PRIČAKOVANJA 
SVOJIH 
UPORABNIKOV 

1.1: Letna izvedba anket o 
zadovoljstvu uporabnikov s 
storitvami knjižnice. 

Izvedena anketa. Anketa se izvaja vsako 
leto / 1-krat letno. 

- permanentno spremljanje in 
primerjava rezultatov;  
- trendi razvoja dejavnosti. 

Vsako leto. Komisija za kakovost / 
redna dejavnost. 

1.2: Izvedba ciljnih tematskih študij 
uporabnikov in preučevanje 
uporabniške izkušnje. 

- Opredeljena 
tematska področja. 
- Spremljanje 
uporabe obstoječih 
storitev in analiza 
podatkov. 

0 / Izvedene študije 
uporabnikov. 
(bienalno) 

- izboljšanje obstoječih storitev 
knjižnice; 
- doseganje visoke stopnje 
zadovoljstva uporabnikov s 
storitvami knjižnice. 

2021-2025 Komisija za kakovost; 
svetovalka za stike z 
javnostmi / redna 
dejavnost. 

1.3: Priprava strategije ponudbe 
storitev za uporabnike s posebnim 
statusom. 

Izdelana strategija. 0 / 1 - prilagojene storitve 
uporabnikom s posebnim 
statusom. 

2023 EIPD, EPŠR / redna 
dejavnost. 

CILJ 2: 
UKM SPREMLJA 
RAZVOJ NAVAD IN 
ŽIVLJENJSKIH STILOV 
UPORABNIKOV 

2.1: Izvedba tematskih študij 
življenjskih stilov uporabnikov in 
potencialnih uporabnikov s 
pomočjo kvalitativnih metod (npr. 
fokusne skupine, strukturirani 
intervjuji, tehnike opazovanja). 

Opredelitev 
informacijskih virov 
za analizo podatkov o 
uporabnikih. 
 
Nabor novih 
knjižničnih storitev 
(oblikovanje novega 
koncepta ponudbe). 

0/ 1 
 
 
 
 
0 / 1 

- uvid v spreminjanje 
življenjskih stilov uporabnikov 
zaradi načrtovanja razvoja 
storitev in drugih dejavnosti 
knjižnice; 
- poznavanje navad in 
življenjskih stilov uporabnikov 
in potencialnih uporabnikov za 
načrtovanje promocije storitev. 

2025 Komisija za kakovost; 
vodje enot; 
svetovalka za stike z 
javnostmi / redna 
dejavnost. 
 
V povezavi s: 
ciljem/ukrepom 17.3: 
Analiza življenjskih 
stilov ciljnih skupin 
uporabnikov 

2.2: Identifikacija ključnih 
knjižničnih storitev za posamezne 
ciljne skupine uporabnikov 
(študenti, visokošolski učitelji, 
raziskovalci, seniorji, občani, 
uporabniki s posebnim statusom 
…). 

Nabor ključnih 
storitev za 
posamezne ciljne 
skupine. 

0 / 1 - doseganje visoke stopnje 
zadovoljstva uporabnikov s 
storitvami knjižnice. 

2021 Vodje enot; R / redna 
dejavnost. 

2.3: Ocena vpliva knjižnice na 
končne učinke matične ustanove. 

Po priporočilih in 
standardih za 
visokošolsko 
knjižničarstvo 

0 / 1 - dvig zavedanja pomena 
knjižnične dejavnosti na končne 
učinke UM. 

2024 Komisija za kakovost; 
R / redna dejavnost. 



 

 

 

CILJ 3: 
UKM UVAJA RFID ZA 
UČINKOVITEJŠE 
STORITVE 

3.1: Novelacija projekta uvedbe 
tehnologije RFID v UKM 
(opredelitev področij za 
implementacijo, izbor RFID 
komponent). 

Novelirana 
dokumentacija. 

0 / 1 - posodobitev projektne 
dokumentacije. 

2021 Delovna skupina za 
RFID / redna 
dejavnost. 

3.2: Opredelitev fazne uvedbe RFID 
v delovne procese knjižnice. 

Načrt postopne 
implementacije RFID 
tehnologije. 

0 /1  - vzpostavljen natančen načrt 
implementacije RFID. 

2022 Delovna skupina za 
RFID / redna 
dejavnost. 

3.3: Implementacija tehnologije 
RFID. 

Fazna 
implementacija glede 
na finančne 
zmožnosti. 

0 / 1 - vzpostavljena tehnologija; 
- večja stopnja zaščite 
knjižničnega gradiva; 
- racionalizacija delovnih 
postopkov; 
- uvedba novih storitev 
(samopostrežne/brezstične 
storitve). 

2025 Delovna skupina za 
RFID / dodatna 
sredstva; prihranki. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

CILJ 4: PRIDOBIVANJE IN DOSTOPNOST 

KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN 

INFORMACIJSKIH VIROV Z RAZLIČNIH 

ZNANSTVENIH PODROČIJ 
 

V visokošolskem knjižničarstvu prevladujeta pri 
organizaciji knjižničnih zbirk dve struji, elektronski 
informacijski viri, dostopni na daljavo, ki jih 
knjižnice v pretežni meri najemamo, in digitalizacija 
dragocenega in redkega gradiva – posebnih zbirk 
knjižnic, ki knjižnice odlikujejo in ločujejo od drugih. 
Pridobivanje in zagotavljanje dostopa do 

knjižničnega gradiva in informacijskih virov različnih 
znanstvenih in strokovnih področij sta temeljni 
nalogi UKM in najpomembnejša podstat za vse 
sodobne storitve, namenjene različnim 
uporabniškim skupinam. Knjižnični fond UKM ima 
za uporabnike veliko prednosti. Ponujamo jim 
slovensko založniško produkcijo, ker smo po Zakonu 
o obveznem izvodu druga depozitarna organizacija 

slovenske kulturne dediščine. Kot domoznanska 
knjižnica načrtno pridobivamo gradivo lokalnega in 
regionalnega značaja. Zbirko dopolnjujemo z 
aktualno znanstveno literaturo. S konzorcijskim 
povezovanjem zagotavljamo uporabnikom z UM 
dostop do najpomembnejših zbirk znanstvenih 
časopisov in drugih podatkovnih zbirk. Nabavi 
informacijskih virov za učbeniško zbirko, 
zagotavljanju dostopnosti gradiva in nenehnemu 
razvoju učbeniške zbirke posvečamo posebno 
pozornost. Knjižnični fond bogatimo tudi z 
digitalizacijo iz lastnih zbirk. Ponujamo ga javnosti 
preko repozitorija DR UKM. Posebno pozornost 
posvečamo pridobivanju obveznega izvoda UM in 
sodelujemo z Univerzitetno založbo Univerze v 
Mariboru. Razvoj knjižničnih zbirk je stalen proces, 
ki vključuje določanje ciljev za razvoj zbirk z 
različnih področij, vrednotenje zbirk, načrtovanje in 
implementacijo. Zagovarjamo proaktivno nabavno 
politiko – na zahtevo uporabnika, vendar gradnja 
temeljnih knjižničnih zbirk znanja kljub temu ne 
sme zamreti. 

PODROČJE 2 

 

RAZVOJ KNJIŽNIČNE 

ZBIRKE 



 

 

 

Strateško je UKM usmerjena v ustvarjanje 
hibridnega sveta klasičnih in digitalnih 

informacijskih virov, prepoznavanje različnih 
pojavnih oblik dokumentov, ki niso več zgolj 

besedilni viri, zbrani v knjižničnih katalogih in 
podatkovnih zbirkah. UKM 

 sledi sodobnim oblikam knjižničnega gradiva. Študij 
na daljavo je spodbudil tudi ustvarjanje pretočnih 

vsebin za lažjo in bolj zanimivo izvedbo predavanj in 
laboratorijskih vaj. Osredotočili se bomo na zbiranje 

pretočnih vsebin, ki nastajajo na fakultetah UM v 
podporo študiju na daljavo. Te vsebine so kot 
moderna tehnološka dopolnitev pedagoškega 
procesa pomembne že same po sebi. Posebno 

veljavo pa so dobile v času, ko je bil študij na 
daljavo edina možnost, zato so po obsegu, pomenu 

in produkciji stopile v ospredje. 

 

 

 

CILJ 5: OBLIKOVANJE VIRTUALNEGA 

SVETA ZNANJA — PRETOČNE VSEBINE 
 

 

 

 

 

 

 

CILJ 6: ZAGOTAVLJANJE ENOSTAVNEGA 

DOSTOPA DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

IN INFORMACIJSKIH VIROV 

Razvoj knjižničarstva je zaznamovan z razvojem 
informacijsko komunikacijske tehnologije, in sicer s 

porastom informacijskih virov v spletnem okolju, z 
digitalnimi knjižnicami, odprtokodnimi rešitvami 
itd. Dostopnost elektronskih virov, nove tehnologije 
in posledično spremenjeno vedenje uporabnikov 

narekujejo oblikovanje novih storitev za uporabo na 
sodobnih napravah. V ospredju so predvsem 
pametni telefoni. Knjižnica mora nuditi 
uporabnikom storitve, aplikacije in gradiva, ki 
rešujejo njihove potrebe po dostopu do publikacij 
od koderkoli in iz katerekoli naprave. Težnja k čim 
manjšemu številu vstopnih točk za iskanje 
informacij in povezovanje različnih informacijskih 
sistemov, ki so funkcijsko sorodni ali 

komplementarni, je še vedno ena izmed 
najpomembnejših nalog. Elektronski informacijski 
viri morajo biti tam, kjer je uporabnik. To pa ni zgolj 
knjižnični katalog v knjižnici, temveč tudi na spletu. 

Način avtentikacije uporabe elektronskih virov na 
daljavo z enotno digitalno identiteto olajša dostop 
do informacijskih virov. Vzpostaviti želimo varen 
način elektronskega pošiljanja reprodukcij 
tiskanega knjižničnega gradiva v dovoljenem 
obsegu. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Razvojni cilji Podcilji/ukrepi Kazalniki Izhodiščna/končna 
vrednost kazalnika 
 

Pričakovani učinki Rok izvedbe Odgovornost za 
izvedbo / vir 

CILJ 4: 
PRIDOBIVANJE IN 
DOSTOPNOST 
KNJIŽNIČNEGA 
GRADIVA IN 
INFORMACIJSKIH 
VIROV Z RAZLIČNIH 
ZNANSTVENIH 
PODROČIJ 

4.1: Priprava dokumenta Upravljanje s 
knjižnično zbirko UKM. 

Sprejet 
dokument. 

0 (obstaja: Dokument o 
nabavni politiki UKM) / 
1 

- dokument, ki celovito 
obravnava upravljanje s 
knjižnično zbriko UKM; 
-  skrb za zagotavljanje 
dostopnosti, nabave in 
nenehnega razvoja knjižnične 
zbirke.  

2021 Komisija za nabavo 
knjižničnega gradiva 
/ redna dejavnost. 

4.2: Pridobivanje slovenike s 
primerjavo lokalnega in vzajemnega 
kataloga ter slovenske založniške 
produkcije. 

Dotok:  15.000 / 19.000 (letno). - večji prirast gradiva iz 
obveznega izvoda Republike 
Slovenije in obveznega izvoda 
UM. 

2021-2025 EPOKG / redna 
dejavnost. 

4.3: Prirast bibliografskih zapisov za 
knjižnično gradivo, ki je kulturnega, 
domoznanskega, 
znanstvenega/učnega pomena in za 
potrebe osebnih bibliografij. 

Št. bibliografskih 
zapisov. 

19.000 / 21.000 (letno). - letni prirast bibl. zapisov v 
zastavljeni vrednosti. 

2021-2025 EPOKG, EPŠR, EDPS 
/ redna dejavnost. 

4.4: Aktivno sodelovanje v konzorcijih 
za nabavo elektronskih virov z 
različnih znanstvenih področij – 
mednarodne znanstvene literature in 
drugih podatkovnih zbirk. 

Vzpostavljeno 
sodelovanje. 

1 / letno - učinkovita ponudba 
mednarodne znanstvene 
literature v elektronski obliki. 

2021-2025 EIDK, R / redna 
dejavnost. 

4.5: Prednostna bibliografska 
obdelava redkega in dragocenega 
gradiva ter gradiva iz posebnih zbirk.  

Prednostni 
seznam gradiva za 
bibliografsko 
obdelavo. 

0 / letno - javna objava dragocenega 
gradiva v e-obliki. 

2021-2025 EDPS, EPOKG / 
redna dejavnost. 
 
V povezavi s: ciljem 
24 — Kompetence 
za prihodnost. 

4.6: Digitalizacija knjižničnega gradiva 
iz posebnih zbirk in javna objava 
digitalnih objektov v zbirkah DR UKM. 

Glej: 13.1.2: Digitalizacija redkega in dragocenega gradiva ter gradiva iz posebnih zbirk – 
priložnost akademskega okolja za znanstveno obravnavanje. 

EDPS, EPOKG, EIDK 
/ redna dejavnost. 

4.7: Retrospektivna katalogizacija po 
izboru glede na aktualnost za 
izobraževalni in 
znanstvenoraziskovalni proces UM in 
glede na pomembno pisno kulturno 
dediščino ali domoznansko vsebino. 

Št. bibliografskih 
zapisov. 

1.000 / 5.000 (letno) - javna objava metapodatkov v 
knjižničnem katalogu 
COBISS/UKM. 

2021-2025 EPOKG / redna 
dejavnost. 

4.8: Zaključek retrospektivne 
katalogizacije serijskih publikacij po 
matičnem listkovnem katalogu. 

Št. bibliografskih 
zapisov. 

0 / 4.900 - celotna zbirka serijskih 
katalogov v knjižničnem 
katalogu COBISS/UKM. 

2025 EPOKG / redna 
dejavnost. 



 

 

 

4.9: Načrtno pridobivanje izvorno 
digitalnih dokumentov 
domoznanskega značaja. 
 

Št. digitalnih 
objektov. 

0 / 300 - raziskovalne naloge Mladi za 
napredek Maribora v DR UKM. 

2023 EDPS / redna 
dejavnost. 
 
V povezavi s: 
področjem 5: 
Kulturna in 
znanstvena 
dediščina). 

CILJ 5: 
OBLIKOVANJE 
VIRTUALNEGA SVETA 
ZNANJA – PRETOČNE 
VSEBINE 

5.1: Identifikacija pretočnih učnih 
vsebin, ki nastajajo na UM za podporo 
študiju na daljavo. 

Izvedena spletna 
anketa. 

0 / 1 - poznavanje pretočnih vsebin – 
videoposnetkov, njihovega 
nastanka in lokacije. 

2021 EPŠR, EIDK, R / 
redna dejavnost. 

5.2: Analiza pretočnih vsebin po 
namenu, izvoru, tehničnih parametrih, 
dostopnosti. 

Izdelana analiza. 0 / 1 - analiza značilnost pretočnih 
vsebin. 

2022 R, EPŠR, EIDK / 
redna dejavnost. 

5.3: Priprava predloga organizacije in 
upravljanja pretočnih učnih vsebin in 
pravnih podlag zanje na UM. 

Izdelan predlog. 0 / 1 - predlog posredovan organom 
UM v sprejem. 

2022 R, EPŠR, EIDK / 
redna dejavnost. 

5.4: Vzpostavitev zbirke pretočnih 
vsebin za podporo študijskemu 
procesu na UM. 

Vzpostavljena 
zbirka. 

0 / 1 - ob potrditvi predloga 
vzpostavitev zbirke. 

2023 R, EPŠR, EIDK / 
redna dejavnost. 

CILJ 6: 
ZAGOTAVLJANJE 
ENOSTAVNEGA 
DOSTOPA DO 
KNJIŽNIČNEGA 
GRADIVA IN 
INFORMACIJSKIH 
VIROV 

6.1: Implementacija sistema za enotno 
prijavo za dostop do e-virov 
(Shibboleth). 

Vzpostavljena 
enotna prijava. 

0 / 1 - zagotovitev enostavne prijave 
za dostop do elektronskih virov. 

2021 EIDK / redna 
dejavnost. 

6.2: Vzpostavitev varnega pošiljanja 
digitalnih kopij tiskanega gradiva po 
elektronski pošti v dovoljenem 
obsegu. 

Vzpostavljeno 
varno pošiljanje. 

0 / 1 - nadgradnja obstoječe storitve. 2022 EIDK / redna 
dejavnost. 

6.3: Povezava informacijskih virov v e-
obliki z google učenjakom in drugimi 
inf. viri na spletu na nivoju 
metapodatkov. 

Vzpostavljeno 
permanentno 
povezovanje. 

0 / 1 - prisotnost informacijskih virov 
na svetovnem spletu in 
vzpostavljena povezava z 
drugimi servisi in storitvami. 

2021-2025 EIDK / redna 
dejavnost. 

 



 

 

 

 
 

 

Informacijska pismenost je skupna vsem 
znanstvenim disciplinam, učnim okoljem in stopnjam 

izobraževanja. Informacijska znanja pomagajo 
posamezniku razumeti vsebino informacij, pomagajo 
mu širiti področje raziskovanja in prevzemati nadzor 

nad lastnim učenjem. Učno okolje, v katerem se 
študenti aktivno vključujejo v študijski proces, 

zahteva informacijsko pismenega študenta, ki se je 
sposoben posvetiti reševanju problemov in zmore v 

tem procesu kritično razmišljati. Z aktivnim 
vključevanjem informacijskega opismenjevanja v 

študijski proces na vseh stopnjah študija, z 
nadgradnjo in s posodobitvijo obstoječih in na 

uporabnike ter študijske vsebine usmerjenih 
modulov informacijskega opismenjevanja, z 

uvajanjem osebnega knjižničarja želimo krog 
udeležencev izobraževanj širiti. S tem bodo študenti 

osvojili kompetence, ki jim bodo omogočale lažje 
vključevanje v študijski proces in kasneje na trg 

delovne sile. Paradigma odprte znanosti narekuje 
tudi izobraževalcem/knjižničarjem, da obvladajo 

nove veščine. Temu bomo posvetili več pozornosti. 
Nadgradnja veščin za posredovanje znanj iz 

informacijske pismenosti, pridobivanje kompetenc 
na področju digitalne pismenosti, znanstvenega 

komuniciranja, etične rabe virov … bodo naše 
prioritete. 

 

 

 

CILJ 7: ZVIŠANJE KOMPETENC 

INFORMACIJSKE PISMENOSTI 

UPORABNIKOV IN IZOBRAŽEVALCEV 

 

 

 

 

CILJ 8: KNJIŽNICA — UČNI CENTER 

UNIVERZE V MARIBORU 

 

 

 

 

V sodobni družbi se vedno znova poudarja pomen 
izobrazbe, razgledanosti in fleksibilnosti ljudi. Brez 
vseživljenjskega izobraževanja človek v družbi ni 
več konkurenčen in kot njen temeljni subjekt ni 
sposoben slediti sodobnim tokovom razvoja 
družbe in gospodarstva. Informacijsko pismen 
otrok, nato konkurenčen aktivni prebivalec in 
nazadnje dobro preskrbljen in vitalen starostnik so 
izzivi današnje družbe. Vloga knjižnice kot učnega 
centra ima velik pomen za uresničitev učnih ciljev 
posameznika za njegov karierni razvoj in za 
doseganje osebnih ciljev v zasebnem življenju. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UKM ni zgolj univerzitetna knjižnica, je hkrati tudi 
kulturna ustanova, ki jo poleg študentov in članov 
akademske skupnosti obiskujejo tudi drugi 
uporabniki. Zato je njena odgovornost do 
skupnosti še večja. Kakovost zbirk, njihova 
ustreznost in prilagodljivost izobraževalnim 
programom, aktualne strokovne in poljudne 
vsebine, kakovost knjižničnih storitev in ponudba 
na kulturnem področju so temeljne značilnosti 
takšnega centra, bogatega s knjigami in dogodki. 
Odgovor je v vseživljenjskem izobraževanju, pri 
katerem imajo knjižnice eno najpomembnejših 
vlog. 

 
 

 



 

 

 

Razvojni cilji Podcilji/ukrepi Kazalniki Izhodiščna/končna 
vrednost kazalnika 

Pričakovani učinki Rok izvedbe Odgovornost za 
izvedbo / vir 

CILJ 7: ZVIŠANJE 
KOMPETENC 
INFORMACIJSKE 
PISMENOSTI 
UPORABNIKOV IN 
IZOBRAŽEVALCEV 

7.1: Nadgradnja in posodobitev 
obstoječih modulov informacijskega 
opismenjevanja, tudi v angleškem 
jeziku. 

Posodobljen program 
informacijskega 
opismenjevanja. 

0 / 1 - višja stopnja informacijske 
pismenosti ciljnih skupin 
uporabnikov; 
- večje število udeležencev na 
modulih informacijskega 
opismenjevanja. 

2022-2025 EPŠR, EDPS, EIDK / 
redna dejavnost. 
 
V povezavi tudi s: 
ciljem/ukrepom 
18.3 —Vzpostavitev 
storitev za 
spodbujanje kulture 
dialoga in 
argumentacije. 

7.2: Sodelovanje z Doktorsko šolo UM 
in doktorskimi šolami članic. 

Št. IO v okviru 
Doktorske šole UM in 
doktorskih šol članic 
UM. 

4 / 8 - višja stopnja informacijske 
pismenosti ciljnih skupin 
uporabnikov; 
- večje število udeležencev na 
modulih informacijskega 
opismenjevanja; 
- poglobljeno sodelovanje z 
deležniki na UM. 

2025 EPŠR, EIDK, R; vodje 
enot / redna 
dejavnost. 

7.3: Uvedba strokovne pomoči kot 
»osebni knjižničar« oz. »bibliotekar 
tutor«. 

Uveden sistem 
osebnega knjižničarja. 

0 / 1 - večji vpliv knjižnične 
dejavnosti na končne učinke 
univerze. 

2022 EPŠR; vodje enot / 
redna dejavnost. 

7.4: Povezovanje učnih vsebin 
informacijskega opismenjevanja s 
programi na vseh stopnjah študija in 
področjih raziskovanja na UM. 

Št. primerov 
povezovanj v okviru 
študijskih programov 
UM. 

0 / 4 - ciljno usmerjena nabava in 
uporaba knjižničnega gradiva; 
analiza uporabe/obrata 
zbirke. 

2022-2025 EPŠR; vodje enot / 
redna dejavnost. 

7.5: Usposabljanje knjižničarjev — 
nadgradnja veščin za posredovanje 
znanj iz informacijske pismenosti: 
pridobivanje kompetenc na področju 
digitalne pismenosti, znanstvenega 
komuniciranja, etične rabe virov … 

Izdelan program 
usposabljanja 
sodelavcev za 
pridobivanje 
kompetenc za IP. 

0 / 1 - nadgradnja kompetenc 
izobraževalcev. 

2022-2015 R, EIDK, EPŠR; vodje 
enot / redna 
dejavnost. 
 
V povezavi s: ciljem 
24 — Kompetence 
za prihodnost. 

CILJ 8: KNJIŽNICA 
— UČNI CENTER 
UNIVERZE V 
MARIBORU 

8.1: Krepitev sodelovanja v programu 
Izpopolni UM za razvoj kariere 
zaposlenih. 

Št. izvedenih 
predavanj. 

2 / 6 - prepoznavnost knjižnice kot 
ponudnika koristnih vsebin za 
osebno in strokovno rast. 

2023 R, EPŠR; vodje enot 
/ redna dejavnost. 

8.2: Vzpostavitev programa 
vseživljenjskega izobraževanja za ciljne 
skupine uporabnikov. 

- Izdelan program. 
- Št. izvedenih 
predavanj. 

0 / 1 
0 / 10 

2022 Vodje enot, R / 
redna dejavnost. 
 



 

 

 

V povezavi s: ciljem 
17.1: Opredelitev 
ciljnih skupin 
uporabnikov. 

8.3: Vzpostavitev tržno zanimivega 
programa vseživljenskega 
izobraževanja. 

- izdelan program. 
- št. izvedenih 
predavanj. 

0 / 1 
0 / 4 

2025 Vodje enot, R / 
redna dejavnost. 
 
V povezavi s: 
ciljem17.1: 
Opredelitev ciljnih 
skupin uporabnikov. 

 

 

 



 

 

 

 

 

»Ob jasnih večerih me je oče vzel na sprehod, razlagal mi je ozvezdja in 

vedno enako zaključil, kaj vse bi lahko videla bolje, če bi imela 

zvezdogled.« (Sergej Vrišer) 

 

 

 

 

CILJ 9: SPODBUJANJE ODPRTOSTI IN 

PREPOZNAVNOSTI UNIVERZE V 

MARIBORU V NACIONALNEM IN 

MEDNARODNEM RAZISKOVALNEM 

PROSTORU 
 

Odprtost v znanosti je usmeritev, ki jo intenzivno 
uvajamo v raziskovanje in je pomemben dejavnik 
za povečanje raziskovalne integritete, znanstvene 

odličnosti in vpliva na kakovost raziskovalnih 
rezultatov. Odprta znanost je odgovorna znanost, 
saj spodbuja sodelovanje, povezovanje, deljenje in 
ponovno uporabo znanja za razvoj družbe 
nasploh. Pomeni nov pristop k znanstvenemu 
procesu, ki temelji na sodelovalnem delu, novih 
načinih razširjanja znanja z uporabo digitalnih 
tehnologij in računalniških zmogljivosti ter 
sodelovalnih orodij. Vključuje odprti dostop do 

znanja, tj. publikacij, raziskovalnih podatkov, 
izobraževalnih virov, metodologij, programske in 
strojne opreme in druge ustrezne infrastrukture. 

Spodbujanje odprtega dostopa do znanstvenih objav 
postaja pomemben element pri nabavi elektronskih 

informacijskih virov in mednarodne znanstvene 
literature. Tranzicija v odprto znanost in nov način 
znanstvenega komuniciranja povzročata dodatne 

stroške v obliki plačevanja stroškov procesiranja 

člankov. Poznavanje stroškov odprtega dostopa je 
pomemben odločevalski podatek, zato je treba 

vzpostaviti celovit sistemski vnos oz. prenos člankov, 
objavljenih v odprtem dostopu, v DKUM, seveda po 
preteku embarga zanje. Ob tem je treba celovito in 

sistematično spremljati plačila oz. stroške objavljanja, 
ki nastanejo ob tovrstnih objavah. 

 

 

 

Cilj 9.1: Spremljanje, analiza in administriranje 

financiranja in stroškov objav v odprtem 

dostopu na UM 

 

 

 

 

Cilj 9.2: Nadgradnja infrastrukture za odprto 

znanost na UM 

Pred nami je obdobje, v katerem bomo na UM 
vzpostavili storitve za podporo upravljanju z 

raziskovalnimi podatki, ki so lahko odprti ali zaprti. 
Sodelujemo pri vzpostavitvi za to področje 
ustrezne infrastrukture in skrbimo za obstoječ 
institucionalni repozitorij, tj. DKUM. UM bomo 
predlagali ustrezno politiko ravnanja na področju 

PODROČJE 4 

 

PODPORA ZNANSTVENI 

ODLIČNOSTI 



 

 

 

odprte znanosti in še posebej pri ravnanju z 
raziskovalnimi podatki.  

UKM je nacionalni partner v evropskem projektu 
H2020 – National Initiatives for Open Science in 

Europe, ki je del družine infrastrukturnih projektov za 
vzpostavitev načel Evropskega oblaka odprte 

znanosti na nacionalnem nivoju. UKM in Arnes sta 
koordinatorja Slovenske skupnosti odprte znanosti (v 

nadaljevanju SSOZ), ki bo povezovala deležnike na 
področju odprte znanosti, nacionalne kontaktne 

točke za področje odprte znanosti, ponudnike 
programske in strojne opreme in računalniških 

zmogljivosti v Sloveniji po načelu odprtega dostopa. 

 

 

CILJ 10: VZPOSTAVITEV SLOVENSKE 

SKUPNOSTI ODPRTE ZNANOSTI 
 

Cilj 10.1: Mednarodni projekt »National 

Initiatives for Open Science in Europe« 

(NI4OS-Europe) 

 
 

 

 

Cilj 10.2: Kompetenčni center Odprta knjižnica / 

Odprimo:UM 

 

S podporo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 
smo se pri storitvah za raziskovalce na področju 
odprte znanosti povezali s Centralno tehniško 
knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK) in z 
Univerzitetno knjižnico Univerze na Primorskem 
(UK UP). Formalno se želimo povezati v t. i. 
»kompetenčni center«, poimenovan Odprta 

knjižnica, ki bo nedeljiv člen SSOZ. Univerzitetni 
portal Odprimo:UM predstavlja personalizacijo 
storitev za raziskovalce UM.  

UKM bo s svojimi storitvami nudila podporo v vseh 
fazah življenjskega cikla nastajanja publikacije, tj. v 

vseh fazah raziskovalnega procesa. Pozornost bomo 
usmerili k spodbujanju sodelovanja in novih načinov 

razširjanja znanja z uporabo digitalnih tehnologij, 
računalniških zmogljivosti in sodelovalnih orodij ter 

ključnih načel znanstvenega komuniciranja in 
raziskovalne integritete. To so poštenost, 

objektivnost, previdnost, spoštovanje intelektualne 
lastnine, zaupnost in odgovorno objavljanje. Mednje 
sodijo bibliografije raziskovalcev in z njimi povezano 

svetovanje na področju kariernega razvoja, 
svetovanje na področju znanstvenega publiciranja, 
upravljanja z referencami, vrednotenje znanstvene 

uspešnosti, da bi s tem zagotovili etična načela 
znanstvenega komuniciranja in dosegali najvišjo 

stopnjo raziskovalne integritete.  

 

 

 

CILJ 11: RAZISKOVALNA INTEGRITETA – 

STORITVE PRI PODPORI RAZISKOVANJU 

 
 

 

CILJ 12: KNJIŽNICA – POTENCIAL NA 

RAZISKOVALNEM PODROČJU 

 

UKM se čuti sposobna aktivno delovati tudi na 
raziskovalnem področju. Da bi se lahko kot 

ustanova prijavljali na projekte, moramo 
vzpostaviti razvojno raziskovalno skupino in 
začrtati razvoj naše raziskovalne dejavnosti. 

 



 

 

 

Razvojni cilji Podcilji/ukrepi Kazalniki Izhodiščna/končna 
vrednost kazalnika 

Pričakovani učinki Rok izvedbe Odgovornost za 
izvedbo / vir 

Cilj 9.1: Spremljanje, 
analiza in administriranje 
financiranja ter stroškov 
objav v odprtem dostopu 
na UM 

9.1.1: Kontinuiran vnos znanstvenih objav 
avtorjev UM v DKUM v odprtem dostopu 
(zlati in zeleni odprti dostop) z evidenco 
stroškov za APC. 

Št. znanstvenih 
objav v DKUM. 

50 / 500 - načrtno evidentiranje in javna 
objava znanstvenih objav 
avtorjev UM v institucionalnem 
repozitoriju (DKUM) v odprtem 
dostopu. 

2023 UKM in knjižnice 
članic UM / redna 
dejavnost. 

9.1.2: Analiza stroškov za objavo v zlatem 
odprtem dostopu avtorjev UM. 

Izvedena analiza. 0 / 1-krat letno. - pogajalsko izhodišče. 
Seznanitev vodstva UM z 
rezultati analize. 

2022-2025 Vodstvo UKM; 
svetovalec za 
elektronske vire / 
redna dejavnost. 

9.1.3: Administracija objav v odprtem 
dostopu avtorjev UM pri različnih 
založnikih. 

Administriranje in 
pomoč avtorjem 
iz UM. 

2020: 30 objav / 
100 objav letno. 

- evidenca porabljenih kuponov 
za plačilo APC; administriranje 
popustov pri plačilu APC. 

2021-2025 EPŠR; redaktor 
bibliografije UM / 
redna dejavnost. 

Cilj 9.2: Nadgradnja 
infrastrukture za odprto 
znanost na UM 
 
 
 

9.2.1: Priprava predloga pravilnika o odprti 
znanosti na UM. 

Pripravljen 
predlog. 

2020: osnutek 
obstaja / 1 

- uveljavljena politika odprte 
znanosti in upravljanje z 
raziskovalnimi podatki na UM. 

2022 vodstvo UKM v 
sodelovanju s 
FERI (LHRS) / 
redna dejavnost. 

9.2.2: Priprava predloga upravljanja z 
raziskovalnimi podatki kot del pravilnika o 
odprti znanosti. 

Pripravljen 
predlog. 

2020: osnutek 
obstaja / 1 

- uveljavljena politika odprte 
znanosti in upravljanje z 
raziskovalnimi podatki na UM. 

2022 vodstvo UKM v 
sodelovanju s 
FERI (LHRS) / 
redna dejavnost. 

9.2.3: Vzpostavitev mreže strokovnjakov 
(RCUM, članice UM …) za učinkovito 
podporo pri ravnanju z raziskovalnimi 
podatkov (upoštevaje znanstveno 
disciplino). 

Vzpostavljena 
mreža. 

0 / 1 - sistemska podpora 
raziskovalcem na področju 
odprtega dostopa in 
upravljanje z raziskovalnimi 
podatki. 

2023 Vodstvo UKM v 
sodelovanju s 
FERI (LHRS) / 
redna dejavnost. 

9.2.4: Sodelovanje pri nadgradnjah 
funkcionalnosti institucionalnega 
repozitorija DKUM. 

Načrt razvoja 
DKUM. 

2020: obstaja / 1 
na leto. 

- implementacija nadgradenj, 
usklajenih s potrebami 
akademskega okolja. 

2021-2025 Vodstvo UKM 
(EIDK, R), FERI 
(LHRS), Rektorat 
UM. 

Cilj 10.1: Mednarodni 
projekt »National 
Initiatives for Open 
Science in Europe« 
(NI4OS-Europe) 

10.1.1: Vzpostavitev SSOZ Podpis pisma o 
nameri ali 
konzorcijske 
pogodbe. 

0 / 15 ustanov - vzpostavljena skupnost in 
sodelovanje deležnikov na 
področju odprte znanosti v 
Sloveniji. 

2021 Vodstvo UKM 
(sodelujoči na 
projektu); Arnes / 
projektni viri. 

10.1.2: Vzpostavitev spletne strani SSOZ. Vzpostavljena 
spletna stran. 

0 / 1 - promocija SSOZ in Evropskega 
oblaka odprte znanosti. 

2021 Vodstvo UKM 
(sodelujoči na 
projektu); Arnes / 
projektni viri. 



 

 

 

10.1.3: Vzpostavitev kataloga slovenske 
raziskovalne infrastrukture, storitev in 
servisov po načelu odprtega dostopa. 

Vzpostavljen 
katalog. 

0 / 1 - dostop do storitev in servisov 
na enem mestu. 

2022 Vodstvo UKM 
(sodelujoči na 
projektu); Arnes / 
projektni viri. 

Cilj 10.2: Kompetenčni 
center Odprta knjižnica / 
Odprimo:UM 
 

10.2.1: Formalna ustanovitev 
kompetenčnega centra Odprta knjižnica. 

Ustanovljen 
kompetenčni 
center. 

2020: obstaja / 1 - povezovanje knjižnic za 
učinkovito podporo 
raziskovalcem na področju 
odprte znanosti. 

2021 UKM; CTK; Univ. 
knjižnica UP. 

10.2.2: Ažuriranje vsebin za spletno stran 
Odprte knjižnice in Odprimo:UM. 

Ažurirana spletna 
stran. 

2020: obstaja /  
ažuriranje. 

- obveščanje akademske 
skupnosti o novostih na 
področju odprte znanosti. 

2021-2025 R, EPŠR, EIDK / 
redna dejavnost. 

CILJ 11: RAZISKOVALNA 
INTEGRITETA – STORITVE 
PRI PODPORI 
RAZISKOVANJU 

11.1 Opredelitev novih storitev za podporo 
raziskovalcem v vseh fazah življenjskega 
cikla nastajanja publikacije, tj. v vseh fazah 
raziskovalnega procesa (npr. upravljanje s 
podatki, uporaba različnih spletnih orodij, 
virtualnih okolij, infrastruktur, oblikovanje 
spletnih profilov …) z upoštevanjem načel 
raziskovalne integritete. 

Nabor in 
oblikovanje novih 
storitev za 
posamezne faze 
raziskovalnega 
procesa. 

0 / 1 (nabor) 
4 / 10 (storitev) 

- učinkovita podpora 
raziskovalcem v fazah 
raziskovanja, objavljanja, 
hranjenja in diseminacije 
raziskovalnih rezuktatov. 

2022 EIDK, EPŠR / 
redna dejavnost. 
 
V povezavi s: 
- ciljem/ukrepom 
2.3: Identifikacija 
ključnih 
knjižničnih 
storitev za 
posamezne ciljne 
skupine 
uporabnikov. 
- ciljem/ukrepom 
7.1: Nadgradnja 
in posodobitev 
obstoječih 
modulov inf. 
opismenjevanja. 

CILJ 12:  
KNJIŽNICA – POTENCIAL 
NA RAZISKOVALNEM 
PODROČJU 

12.1: Identifikacija sodelavcev, ki imajo 
pogoje za raziskovalni naziv po pravilnikih 
UM in ARRS. 

Nabor 
sodelavcev. 

0 / 1 - vzpostavitev raziskovalne 
dejavnosti v UKM. 

2021 Vodstvo UKM / 
redna dejavnost. 

12.2: Ustanovitev raziskovalne skupine. Ustanovljena 
raziskovalna 
skupina. 

0 / 1 2021 Vodstvo UKM / 
redna dejavnost. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bogat fond dragocenega in unikatnega knjižničnega 
gradiva UKM je uvrščen v posebne zbirke. Gradivo 

iz teh zbirk je pomemben vir informacij, ki 
dopolnjujejo knjižnično zbirko UKM in slovensko 
pisno kulturno dediščino. Digitalizacija gradiv iz 

posebnih zbirk nudi raziskovalcem in študentom 
odlično priložnost za delo s tovrstnim gradivom. 

Usmerjenost knjižnice v digitalizacijo in dostopnost 
zbirk – vključno s posebnimi zbirkami – sta dve od 
glavnih usmeritev UKM. Na ta način zagotavljamo 

dostop do sicer v fizični obliki bolj varovanega 
gradiva, ponujamo ga v znanstveno obravnavanje, 

hkrati pa zagotavljamo trajno hranjenje pisne 
dediščine nacionalnega, regionalnega in 

univerzitetnega pomena. 

 

 

 

CILJ 13: PRIDOBIVANJE IN 

DIGITALIZACIJA EDINSTVENEGA 

GRADIVA UKM 
 

 

 

 

Cilj 13. 1: Osredotočanje na digitalizacijo in 

večjo dostopnost 

 

Digitalizacija gradiv iz posebnih zbirk s poudarkom 
na domoznanski kulturni dediščini, na edinstvenih 
izvodih in rokopisih postaja pomembna storitev 
knjižnice. UKM se bo na področju digitalizacije pri 
izbiri gradiv in prednostnih nalog prilagodila 
študijskim programom na UM in njenim 
raziskovalnim področjem. K sodelovanju bo 
pritegnila notranji raziskovalni potencial v povezavi 
z zunanjimi deležniki. S tem bo aktivno prispevala k 
promociji skupnostne znanosti v lokalnem okolju. 
Nadgradnja repozitorija DR UKM bo sledila trendom 
na področju digitalne humanistike. 

Ključni strateški cilj UKM v tem obdobju je 
povečanje števila obstoječih uporabnikov in 

pritegnitev novih. Ciljno usmerjena izbira gradiv iz 
posebnih zbirk za digitalizacijo glede na njihovo 

vsebino bo pripomogla k promociji pisne kulturne 
dediščine ter k večji uporabi le-teh pri poučevanju 

in znanstvenem obravnavanju. V sodelovanju z 
akademsko skupnostjo in drugimi deležniki bo UKM 

s promocijo, s predavanji, z razstavami in drugimi 
dogodki nadgradila prepoznavnost in razširila 

 

 

 

Cilj 13.2: Večja prepoznavnost in uporaba 

posebnih zbirk UKM za poučevanje, 

raziskovanje in za splošno javnost 

 

 

 

PODROČJE 5 

KULTURNA IN 

ZNANSTVENA DEDIŠČINA 



 

 

 

uporabo edinstvenega gradiva ter obogatila 
ponudbo repozitorija DR UKM. 

 

 

 

Cilj 13.3: Priprava učnega in raziskovalnega 

programa iz zbirke pisne kulturne dediščine 

 

Repozitorij DR UKM, ki vsebuje digitalne objekte 
dragocenega in edinstvenega gradiva, je 
infrastruktura, na kateri bomo pričeli v UKM kot 
zametek razvoja skupnostne znanosti razvijati 
participatorno knjižničarstvo. K sodelovanju bomo 
povabili predavatelje in raziskovalce in skupaj z 
njimi razvili program poučevanja in raziskovanja, ki 
bo temeljil na gradivu iz posebnih zbirk UKM. Pri 
tem bomo uporabili metodo množicanja (ang. 
crowdsourcing). Povabili bomo študente in 
raziskovalce z različnih študijskih smeri, predvsem 
bodoče jezikoslovce, zgodovinarje, geografe in tiste, 
ki lahko s svojim znanjem obogatijo védenje o 
digitalnem objektu. Skupni program bo del smernic 
in prioritet za izvedbo digitalizacije. 

UKM je ob NUK skrbnica slovenske pisne kulturne in 
znanstvene dediščine. Zavezana je k varovanju, 

zaščiti in ustreznemu hranjenju arhivskega in 
drugega obveznega izvoda. Kot domoznanska 
knjižnica namenja posebno skrb pridobivanju, 

varovanju, hrambi, strokovni obdelavi in promociji 
mariborske pisne kulturne dediščine, zapuščinam 

ter posebnim zbirkam, ki predstavljajo njen 
dragocen in izjemen fond. Ena njenih primarnih 

nalog je tudi trajno arhiviranje vseh publikacij, 
katerih založnik je UM. Zato knjižnica skrbi zanj, 

vzdržuje institucionalni repozitorij DKUM ter 
sodeluje pri nadgradnji njegovih funkcionalnosti ter 
gradi digitalni repozitorij DR UKM. Glede na sedanjo 

zasedenost obstoječih skladišč predstavlja dotok 
gradiva problem, ki ga moramo v čim krajšem času 

rešiti. Investicija UM v osrednji univerzitetni arhiv je 
nujna, rešitev pa mora biti dolgoročna. 

 

 

 

 

CILJ 14: ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA IN 

ZAŠČITE GRADIVA TER TRAJNO 

OHRANJANJE PISNE KULTURNE IN 

ZNANSTVENE DEDIŠČINE 
 

 



 

 

 

Razvojni cilji Podcilji/ukrepi Kazalniki Izhodiščna/končna 
vrednost kazalnika 

Pričakovani učinki Rok izvedbe Odgovornost za izvedbo / 
vir 

Cilj 13. 1: Osredotočanje na 
digitalizacijo in večjo dostopnost 

13.1.1: Izbor redkega in 
dragocenega gradiva ter 
gradiva posebnih zbirk za 
digitalizacijo. 

Prednostni 
seznam gradiva 
za bibliografsko 
obdelavo in 
digitalizacijo. 

0 / 1-krat letno - z digitalizacijo dragocene 
pisne kulturne dediščine 
univerze in mesta zagotoviti 
širok dostop do kulturnih 
dobrin. 

2021-2025 EDPS / redna dejavnost. 
 
V povezavi s:  
ciljem 4.5: Prednostna 
bibliografska obdelava 
redkega in dragocenega 
gradiva ter gradiva iz 
posebnih zbirk.  
  

13.1.2: Digitalizacija redkega 
in dragocenega gradiva ter 
gradiva iz posebnih zbirk – 
priložnost akademskega 
okolja za znanstveno 
obravnavanje. 

Št. digitalnih 
objektov. 

28.000 / 30.000 
letno 

- z digitalizacijo dragocene 
pisne kulturne dediščine 
univerze in mesta zagotoviti 
širok dostop do kulturnih 
dobrin v DR UKM. 

2021-2025 EDPS, EPOKG, EIDK / redna 
dejavnost. 

13.1.3: Prilagoditve 
postopkov digitalizacije z 
upoštevanjem zahtev 
trajnega hranjenja digitalnih 
objektov in metapodatkov. 

Vzpostavljeno 
trajno hranjenje 
digitalnih 
objektov. 

0 / 1 - dolgoročna hramba in 
dostopnost digitalnih 
objektov. 

2021 EDPS, EPOKG, EIDK; 
sodelovanje z NUK / redna 
dejavnost; najem 
programske podpore. 

13.1.4: Posodobitev DR UKM 
– izboljšanje uporabniškega 
iskalnika, prilagoditve glede 
na uporabniško izkušnjo. 

Izvedene 
posodobitve. 

0 / 1 - večja prepoznavnost in 
uporaba gradiva iz posebnih 
zbirk UKM. 

2023 EIDK / redna dejavnost. 

Cilj 13.2: Večja prepoznavnost in 
uporaba posebnih zbirk UKM za 
poučevanje, raziskovanje in za 
splošno javnost 

13.2.1: Vzpostavitev načrtne 
promocije digitaliziranega 
knjižničnega gradiva iz 
posebnih zbirk. 

Št. promocijskih 
objav. 

3 / 8 (letno) - domoznanstvo kot 
soustvarjalec kulturnega 
okolja mesta, univerze in širše 
regije – kulturna ponudba, 
kulturne dobrine. 

2021-2025 EDPS; svetovalka za stike z 
javnostmi / redna 
dejavnost. 

13.2.2: Spletne razstave 
digitalnih objektov. 

Št. spletnih 
razstav. 

2 / 4 (letno) - večja prepoznavnost in 
uporaba gradiva iz posebnih 
zbirk UKM. 

2022-2025 EDPS, EIDK / redna 
dejavnost. 

Cilj 13.3: Priprava učnega in 
raziskovalnega programa iz zbirke 
pisne kulturne dediščine 

13.3.1: Izbor redkega in 
dragocenega gradiva ter 
gradiva iz posebnih zbirk za 
digitalizacijo glede na vsebino 
študijskih programov in 
raziskovalnih prioritet na UM. 

Glej 13.1.1  
Glej 13.1.2 

  2022 EDPS, EPOKG, EIDK / redna 
dejavnost. 



 

 

 

13.3.1: Oblikovanje spletnih 
učnih virov. 

Št. spletnih učnih 
virov. 

0 / 2 - večja prepoznavnost in 
uporaba gradiva iz posebnih 
zbirk UKM; 
- mobilizacija notranjega 
raziskovalnega potenciala v 
povezavi z zunanjimi deležniki. 

2023 EDPS, EPOKG, EIDK / redna 
dejavnost 

13.3.2: Vzpostavitev 
funkcionalnosti DR UKM za 
sodelovanje z drugimi 
deležniki pri dopolnjevanju 
metapodatkov o digitalnem 
viru. 

Vzpostavljena 
funkcionalnost. 

0 / 1 - vodelovanje z drugimi 
deležniki iz akademske 
skupnosti (študenti) in iz 
lokalnega okolja; 
- uveljavitev skupnstne 
znanosti. 

2022 EDPS, EIDK / redna 
dejavnost. 

13.3.3: Vzpostavitev modula 
informacijskega 
opismenjevanja - uporaba 
dragocenega in redkega 
gradiva za poučevanje in 
umetniško in znanstveno 
obravnavanje. 

Vzpostavljen 
modul IO. 

0 / 1 - večja prepoznavnost in 
uporaba gradiva iz posebnih 
zbirk UKM; 
- mobilizacija notranjega 
raziskovalnega potenciala v 
povezavi z zunanjimi deležniki. 

2023 EDPS / redna dejavnost. 

CILJ 14: ZAGOTAVLJANJE 
VAROVANJA IN ZAŠČITE GRADIVA 
TER TRAJNO OHRANJANJE PISNE 
KULTURNE IN ZNANSTVENE 
DEDIŠČINE 

14.1: Analiza razmer na 
področju hranjenja in 
varovanja knjižničnega 
gradiva v fizični obliki. 

Izdelana analiza. 0 / 1 - rešitev prostorskih težav za 
hranjenje knjižničnega gradiva 
v fizični obliki. 

2025 Vodstvo knjižnice / 
zagotavitev zadostnih 
finančnih sredstev; 
ustrezna lokacija in 
medresorski dogovor; 
ustrezni bioklimatski pogoji 
za hrambo gradiva; skrbnik. 
 
V povezavi s:  
ciljem 24: Kompetence za 
prihodnost. 

14.2: Vzpostavitev osrednjega 
skladišča za knjižnično 
gradivo. 

Vzpostavljeno 
centralno 
skladišče. 

0 / 1 2025 

14.3: Katalog katalogov in 
drugih evidenc UKM (za 
knjižnično gradivo) 

Vzpostavljen 
katalog 

0/1 - popis vseh katalogov in 
signaturnih evidenc UKM za 
knjižnično gradivo. 

2023 EPOKG / redna dejavnost 

14.4: Vzpostavitev hranjenja 
elektronskih virov (digitalnih 
in digitaliziranih); 
vzpostavitev trajnega 
hranjenja digitalnih objektov 
na novih temeljih. 

V povezavi s: ciljem 13.1.3: Prilagoditve postopkov in sistema 
digitalizacije z upoštevanjem zahtev trajnega hranjenja digitalnih 
objektov in metapodatkov. 

2022 EDPS, EPOKG, EIDK; 
sodelovanje z NUK / redna 
dejavnost; najem 
programske podpore. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

CILJ 15: NOV 

 KONCEPT ZA NOVE STORITVE 

 

Knjižnice so že od nekdaj prostor socialne 
interakcije. Obiskovalci jih uporabljajo v različne 
namene – študijske, karierne, družabne in za 
preživljanje prostega časa. So študijski in družabni 
prostor in pogosto priljubljeno srečevališče, kraj 
druženja ljudi in izmenjave idej. Zato je UKM 
pomemben prireditveni prostor univerze in mesta. 
Knjižnice niso več zgolj prostor za »tih«, zbran 
študij, temveč nudijo okolje tudi za interakcijo. Z 

udobnimi prostori za oddih lahko vzbujajo interes 
za preživljanje prostega časa s knjigo ali za 
eksperimentiranje s tehnologijo. Čeprav je prva 
izbira obiskovalcev še vedno knjiga kot informacijski 
vir, je značilnost današnjega časa tudi uporaba 
prostorov, saj knjižnica že intuitivno spodbuja 
vedoželjnost. Premore potencial za spodbujanje 
kreativnosti. Uporabniki jo obiskujejo za potešitev 
informacijskih potreb, priložnosti ali zaradi navdiha. 

S preobrazbo prostora za različne namene, ki bo 
spodbujal mnoge načine in oblike učenja ter 
uporabe, s ponudbo informacijskih virov in strojne 
ter programske opreme za uporabo le-teh, želimo 

vzbuditi v uporabnikih tudi naključno odločitev, 
kako uporabiti prostor in storitve knjižnice in 
izkusiti zanje novo uporabniško izkušnjo.  

Čeprav je knjižnica v zadnjih dveh desetletjih 
doživela dve večji prenovi, celovita obnova objekta 

še ni dokončana. Energetska sanacija še ni 
zaključena, prav tako ne prenova dvigal. Notranja 

oprema za zaposlene in uporabnike je večinoma 
zastarela ... 

 

 

 

 

CILJ 16: POSODOBITEV OBJEKTA 

KNJIŽNICE IN NOTRANJE OPREME 

 

PODROČJE 6 

KNJIŽNICA KOT RAZNOLIK 

PROSTOR 



 

 

 

Razvojni cilji Podcilji/ukrepi Kazalniki Izhodiščna/končna 
vrednost kazalnika 

Pričakovani učinki Rok izvedbe Odgovornost za izvedbo / 
vir 

CILJ 15: NOV KONCEPT ZA 
NOVE STORITVE 

15.1: Priprava Idejnega osnutka 
konceptualne prenove knjižnice 
kot večnamenskega prostora. 

Izdelan idejni osnutek 
konceptualne prenove. 

0 / 1 - zasnova novih možnosti 
uporabe knjižničnih 
prostorov. 

2023 Delovna skupina / redna 
dejavnost. 

15.2: Razširitev in prenova 
študijskega prostora. 

Prenovljen študijski 
prostor. 

0 / 1 - krčenje prostega pristopa, 
ureditev prostorov za delo v 
različnih skupinah, prenova 
pohištva, komunikacijska 
oprema. 

2022 Delovna skupina; EIPD, 
EPŠR, EPOKG / redna 
dejavnost; vir financiranja 
– projektna sredstva. 

15.3: Uvedba samopostrežnih 
storitev in novih komunikacijskih 
poti. 
 

Uvedene 
samoposrežne storitve. 

0 / 3 - neodvisnost uporabnikov 
pri uporabi knjižničnih 
storitev. 

2023 Delovna skupina; vodstvo 
knjižnice / redna 
dejavnost; vir financiranja 
– projektna sredstva. 
 
V povezavi s: ciljem 3 — 
UKM uvaja RFID za 
učinkovitejše storitve 

15.4: Prostorske ureditve za nove 
interakcijske dejavnosti 
uporabnikov in za nove 
tehnologije (ureditev prostora za 
kreativno delo). 

Urejen prostor za 
kreativno delo. 

0 / 1 - uvedene nove možnosti 
uporabe knjižničnih 
prostorov. 

2025 Delovna skupina; vodstvo 
knjižnice / redna 
dejavnost; vir financiranja 
– projektna sredstva. 

15.5: Ureditev prostorov in 
opreme za sprostitev in 
družabnost, kulturno 
(prireditveno-razstavno) in 
umetniško dejavnost. 

Prenovljeni prostori in 
oprema. 

0 / 1 - uvedene nove možnosti 
uporabe knjižničnih 
prostorov. 

2025 Delovna skupina; vodstvo 
knjižnice / redna 
dejavnost; vir financiranja 
– projektna sredstva. 

CILJ 16: 
POSODOBITEV OBJEKTA 
KNJIŽNICE IN NOTRANJE 
OPREME 

16.1: Priprava projektne 
dokumentacije za sanacijo in 
energetsko posodobitev objekta. 

Pripravljen idejni 
osnutek. 

0 /1 - izboljšani klimatski pogoji 
za zaposlene in uporabnike. 

2023 Delovna skupina; vodstvo 
knjižnice / redna 
dejavnost; vir financiranja 
– projektna sredstva. 

16.2:Osrednje skladišče 
knjižnilnega gradiva. 

Glej: Cilj/ukrep 14.2: Vzpostavitev osrednjega skladišča za knjižnično gradivo. 

16.3: Zamenjava dotrajane 
opreme in notranjega pohištva. 

Postopna zamenjave 
dotrajane opreme in 
notranjega pohištva. 

0 / 1 - večje zadovoljstvo 
zaposlenih na delovnem 
mestu. 

2022 Vodstvo knjižnice / redna 
dejavnost. 



 

 

 

16.4: Posodobitev opreme za 
razstavno dejavnost. 

Posodobljena oprema 
za razstavno dejavnost. 

0 / 1 - boljše možnosti za 
postavitev zanimivih 
razstav. 

2022 Vodstvo knjižnice / redna 
dejavnost. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Knjižnica je s svojo raznoliko dejavnostjo usmerjena 
tako v akademsko kot v lokalno in nacionalno 

skupnost. Zaradi tega so raznovrstne tudi njene 
komunikacijske poti. V prihodnjih letih bodo 

osnovne usmeritve knjižnice v marsičem ostale 
podobne kot doslej, a razvijajoča se dejavnost, 

knjižnična ponudba, posamezne storitve in 
poslanstvo v okoliščinah spreminjajočega se sveta 

bodo gotovo podvrženi nadgrajevanju in 

smiselnemu dopolnjevanju. S tem se bodo širile 
tudi sodelovanje in komunikacijske poti, razvijala pa 

se bo predstava o poslanstvu knjižnice v okolju. 
Okrepili bomo prizadevanja za še večjo 

prepoznavnost različnih vidikov poslanstva knjižnice 
ter za tradicionalno in novonastajajočo raznolikost 

njene ponudbe. Za bolj učinkovito komuniciranje 
bomo sledili tistim načinom komuniciranja, ki jih 

uporabljajo posamezne skupine uporabnikov, zlasti 

mladi. Za eno prvih nalog, povezanih s 
komuniciranjem, si zato zadajamo prav spoznavanje 

življenjskih stilov in komunikacijskega vedenja 
različnih kategorij uporabnikov. Knjižnica bo pri 

razvoju storitev in njihovi promociji, pri udejanjanju 
njenih specifičnih ciljev k sodelovanju nagovarjala 

različne akterje iz lokalnega, strokovnega, 
akademskega in iz drugih okolij, tudi iz takih, s 

katerimi doslej še ni sodelovala. 
Prizadevali si bomo za krepitev ugleda v okolju, za 

ustvarjalna sodelovanja z akademsko in drugimi 
skupnostmi pa tudi za širjenje pozitivnih vrednot v 
širšem okolju. Ob tem bomo podobne vrednote in 
konkretne veščine širili tudi med svojimi sodelavci. 

 

 
 

 

CILJ 17: OBLIKOVANJE RAZNOLIKIH 

KOMUNIKACIJSKIH POTI ZA RAZLIČNE 

SKUPINE UPORABNIKOV 
 

 

 

 

 

CILJ 18: SPODBUJANJE DOJEMANJA 

RAZLIČNIH VIDIKOV POSLANSTVA 

KNJIŽNICE V OKOLJU 
 

 

 

 

 

CILJ 19: KREPITEV UGLEDA KNJIŽNICE V 

OKOLJU 

 

 

PODROČJE 7 

KOMUNICIRANJE S 

CILJNIMI SKUPINAMI 

UPORABNIKOV IN 

PROMOCIJA 



 

 

 

Razvojni cilji Podcilji/ukrepi Kazalniki Izhodiščna/končna 
vrednost kazalnika 

Pričakovani učinki Rok izvedbe Odgovornost za izvedbo / 
vir 

CILJ 17: 
OBLIKOVANJE 
RAZNOLIKIH 
KOMUNIKACIJSKIH POTI 
ZA RAZLIČNE SKUPINE 
UPORABNIKOV 

17.1: Opredelitev ciljnih skupin 
uporabnikov (visokošolsko okolje, 
lokalna skupnost, gospodarstvo, 
seniorji, uporabniki s posebnim 
statusom, tuji študenti …). 

Nabor ciljnih skupin 
uporabnikov. 

0 / 1 - krepitev virtualne in fizične 
prisotnosti na vseh področjih 
dejavnosti knjižnice po različnih 
komunikacijskih poteh. 

 

2022 Vodje enot; svetovalka za 
stike z javnostmi; 
Komisija za kakovost / 
redna dejavnost. 

17.2: Opredelitev komunikacijskih 
strategij za posamezne ciljne 
skupine. 

Nabor 
komunikacijskih 
strategij glede na 
ciljne skupine. 

0 / v povezavi s 
17.1. 

- širši nabor komunikacijskih 
kanalov za komuniciranje z 
različnimi skupinami uporabnikov 
in posodobitev spletne strani; 
- celovita, uporabniku prijazna in 
vizualno usklajena podoba vseh 
komunikacijskih kanalov. 

2022 Svetovalka za stike z 
javnostmi / redna 
dejavnost. 
 
V povezavi: ciljem 24 — 
Kompetence za 
prihodnost  

17.3: Analiza življenjskih stilov 
ciljnih skupin uporabnikov. 

Študije 
uporabnikov. 

0 / 1-krat letno - učinkovito nagovarjanje 
različnih skupin uporabnikov in 
potencialnih uporabnikov po 
ciljno usmerjenih komunikacijskih 
poteh. 

2021-2025 Komisija za kakovost; 
svetovalka za stike z 
javnostmi / redna 
dejavnost. 
 
V povezavi s ciljem 2 — 
UKM spremlja razvoj 
navad in življenjskih stilov 
uporabnikov. 

17.4: Oblikovanje novih 
komunikacijskih poti. 

Nabor 
komunikacijskih poti 
glede na specifične 
skupine 
uporabnikov. 

0 / 1  
 

- širši nabor komunikacijskih 
kanalov za komuniciranje z 
različnimi skupinami uporabnikov 
in posodobitev spletne strani. 

2022 Svetovalka za stike z 
javnostmi; vodje enot / 
redna dejavnost. 
 
V povezavi s 
ciljem/ukrepom 
17.3 — Analiza 
življenjskih stilov ciljnih 
skupin uporabnikov. 

CILJ 18: 
SPODBUJANJE 
DOJEMANJA RAZLIČNIH 
VIDIKOV POSLANSTVA 
KNJIŽNICE V OKOLJU 

18.1: Opredelitev učinkovitih poti za 
seznanjanje z novimi storitvami, 
vsebinami, dejavnostmi knjižnice. 

Nabor 
komunikacijskih 
kanalov glede na 
ciljne skupine. 

0 / 1 - krepitev ugleda knjižnice v 
okolju skozi njen sodoben, 
razširjen koncept; 
- krepitev kritičnega razmišljanja 
uporabnikov, zlasti študentov; 
- spodbujanje komunikacijskih 
potencialov pri vseh zaposlenih. 

2022 Svetovalka za stike z 
javnostmi; vodje enot / 
redna dejavnost. 

18.2: Vzpostavitev strateških 
partnerstev za uresničevanje pobud 
razvoja v akademski skupnosti in 
lokalnem okolju. 

Ustanovljen 
strateški svet UKM. 

0 / 1 2024 Vodstvo knjižnice; 
svetovalka za stike z 
javnostmi / redna 
dejavnost. 



 

 

 

18.3: Vzpostavitev storitev za 
spodbujanje kulture dialoga in 
argumentacije. 

Vzpostavljen nabor 
storitev (npr. 
debatni kotiček za 
uporabnike, 
razvijanje veščin 
debate in 
argumentacije). 

0 / 1 2023 Vodje enot; svetovalka za 
stike z javnostmi; EPŠR / 
redna dejavnost. 

CILJ 19: 
KREPITEV UGLEDA 
KNJIŽNICE V OKOLJU 

19.1: Širitev aktivnosti Kluba 
prijateljev UKM v podporo 
storitvam, ugledu in razvoju 
knjižnice. 

Nabor novih 
aktivnosti. 

0 / 1 - okrepljen ugled knjižnice skozi 
sodelovanja v različnih okoljih in z 
zagovorniki knjižnice. 

 

2022 Vodstvo knjižnice; 
svetovalka za stike z 
javnostmi / redna 
dejavnost. 

19.2: Vzpostavitev zagovorništva za 
konkretno namero (npr. arhivsko 
skladišče). 

Uresničena namera 
s podporo 
zagovornikov iz 
različnih skupnosti. 

0 / 1 - uresničevanje zastavljenih ciljev 
s pomočjo zagovornikov. 

 
 

2023 Vodstvo knjižnice; 
svetovalka za stike z 
javnostmi / redna 
dejavnost. 

19.3: Organizacija dogodkov in 
razstav, ki se navezujejo na 
dogajanje v okolju – v sodelovanju z 
deležniki iz lokalnega okolja. 

Število 
vzpostavljenih 
sodelovanj. 

2 / 4 (letno) - ustvarjalna povezanost knjižice 
z deležniki iz različnih okolij. 

2021-2025 Vodstvo knjižnice; 
svetovalka za stike z 
javnostmi; odgovorna 
oseba za razstavno 
dejavnost; EDPS / redna 
dejavnost. 

19.4: Popularizacija znanosti in 
umetnosti ( predstavitve knjig in 
projektov, tematske razstave, 
eksperimenti v živo, debate … - v 
sodelovanju z ustvarjalci iz 
akademskega in drugih okolij. 

Št. prireditev za 
popularizacijo 
znanosti. 

4 / 10 (letno) - popularizacija znanosti in 
umetnosti in krepitev zavedanja 
o pomenu znanstvenih spoznanj. 

2021-2025 Vodstvo knjižnice; 
svetovalka za stike z 
javnostmi; odgovorna 
oseba za razstavno 
dejavnost; EDPS / redna 
dejavnost. 

19.5: Sistematična promocija 
edinstvenega knjižničnega gradiva iz 
posebnih zbirk UKM. 

Št. promocijskih 
prispevkov. 

4 / 10 (letno) - popularizacija edinstvenega 
knjižničnega gradiva. 

2021-2025 Skrbniki zbirk; svetovalka 
za stike z javnostmi / 
redna dejavnost. 

19.6: Promocija knjižne produkcije 
Univerzitetne založbe Univerze v 
Mariboru. 

Št. 
prireditev/dogodkov 
za popularizacijo 
produkcije UZ UM. 

2 / 4 (letno) - promocija in spodbujanje 
uporabe publikacij, ki jih publicira 
UZ UM. 
 

2021-2025 Svetovalka za stike z 
javnostmi / redna 
dejavnost. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

CILJ 20: VEČJA STOPNJA POVEZANOSTI 

KNJIŽNIČNE MREŽE UNIVERZE V 

MARIBORU 

 

Elaborat strateškega razvoja knjižnične 
informacijske dejavnosti UM smo v UKM pripravili 

prvič leta 2010. Temelji na reorganizaciji knjižnične 
dejavnosti na UM in na krepitvi vseh treh iz 
poslanstva izvirajočih vlog UKM-a. S strokovnim 
povezovanjem knjižnične informacijske dejavnosti 
se UKM zavezuje k uresničevanju svojih nalog 
osrednje univerzitetne knjižnice. Z drugačnim 
pristopom k organiziranosti knjižnične dejavnosti na 
UM pod okriljem osrednje univerzitetne knjižnice 
pa UKM dojema kot priložnost za sistemsko 
ureditev novih sodobnih storitev v okviru redne 
dejavnosti, za učinkovitejšo uporabo človeških virov 
in njihovih znanj, za optimizacijo knjižničnih 
procesov za enakomernejši razvoj … in navsezadnje 

za enotno dojemanje pomembnosti knjižnične 
podpore procesom poučevanja in raziskovanja na 
UM. Po desetih letih želimo ponovno analizirati 
prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti 
reorganizacije knjižničarstva na UM. Izsledke 
analize bomo uporabili za pripravo strateškega 
razvoja knjižnične dejavnosti na UM.  

UKM ima osrednjo in koordinacijsko vlogo v 
knjižničnem informacijskem sistemu UM, k čemur 
jo zavezujeta Statut UM in Zakon o knjižničarstvu. 

Koordinacija poteka na področjih nabave in 
ponudbe knjižničnega gradiva, organiziranja in 

usklajevanja delovanja medknjižnične izposoje, 
hranjenja in izločanja knjižničnega gradiva na 

univerzi, izdelave bibliografij visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 

UM, pridobivanja in obdelave obveznih izvodov 
gradiv, ki nastajajo in se objavljajo v okviru 

univerze, vključno z diplomskimi, magistrskimi in 
doktorskimi nalogami, pri usklajevanju izvedbe 

programov izobraževanja uporabnikov, nudenju 
strokovne pomoči knjižničnim strokovnim delavcem 

in pri opravljanju domoznanske dejavnosti za mesto 

 

 

 

CILJ 21: PROAKTIVNA KOORDINACIJA 

KNJIŽNIČNE MREŽE UNIVERZE V 

MARIBORU (RAZVOJ IN SVETOVANJE) 

 

 

 

 

 

 

 

PODROČJE 8 

POVEZANOST 
UKM Z DELEŽNIKI V 
OKOLJU 



 

 

 

in širšo regijo. Koordinacijo knjižnične dejavnosti na 
UM želimo aktivneje in bolj učinkovito povezati tudi 

s področji organiziranosti delovnih postopkov, 
izobraževanja strokovnih delavcev in na finančnem 
področju. Želimo ji dodati nov pomen in okrepiti tri 

ključna področja, to so razvoj dejavnosti, svetovanje 
in strokovna pomoč sodelavcem v fakultetnih 

knjižnicah UM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJ 22: SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI 

SKUPNOSTMI IN VKLJUČEVANJE 

UPORABNIKOV V DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 
 

Ker podobnost krepi in različnost navdihuje, se 
bomo, kjer bo to le mogoče, povezali in sodelovali z 
različnimi deležniki na različnih področjih dejavnosti 
UKM. V akademskem okolju bomo skozi razvoj 
informacijskega opismenjevanja in drugih storitev 
krepili sodelovanje z učnim osebjem, s knjižničarji in 
s študenti. Uporabili bomo možnosti, ki jih ponuja 
digitalizacija, z njo povezana digitalna humanistika 
in skupnostna znanost. Okrepili bomo sodelovanje z 
lokalnim in akademskih okoljem. S tem se bosta 
širila tudi krog sodelovanj in nabor komunikacijskih 
poti, razvijala pa se bo tudi predstava o poslanstvu 
knjižnice v okolju. 

 
 

 

 



 

 

 

Razvojni cilji Podcilji/ukrepi Kazalniki Izhodiščna/končna 
vrednost kazalnika 

Pričakovani učinki Rok izvedbe Odgovornost za 
izvedbo / vir 

CILJ 20: 
VEČJA STOPNJA 
POVEZANOSTI KNJIŽNIČNE 
MREŽE UNIVERZE V 
MARIBORU 

20.1: Imenovanje delovne skupine. Imenovana delovna 
skupina. 

0 / 1 / 2021 Vodstvo knjižnice / 
redna dejavnost. 

20.2: Analiza prednosti, 
pomanjkljivosti, priložnosti in 
nevarnosti reorganizacije 
knjižničarstva na UM. 

Izdelana analiza 0 / 1 - rezultati analize bodo 
podprli upravičenost uvedbe 
sprememb v organizaciji 
knjižničarstva na UM. 

2022 Delovna skupina / 
redna dejavnost. 

20.3: Opredelitev ključnih strateških 
razvojnih področij knjižničnega 
sistema na UM. 

Izdelan nabor 
razvojnih področij. 

0 / 1 - strateška razvojna 
usmeritev knjižničarstva na 
UM. 

2023 Delovna skupina / 
redna dejavnost. 

20.4: Izdelava strateškega 
razvojnega načrta knjižnične 
dejavnosti na UM, skladnega s 
strateškimi cilji UM do 2030. 

Izdelana strategija. 0 / 1 - razvoj dejavnosti v skladu z 
zastavljenimi strateškimi 
cilji. 

2024 Delovna skupina / 
redna dejavnost. 

CILJ 21: 
PROAKTIVNA KOORDINACIJA 
KNJIŽNIČNE MREŽE UNIVERZE 
V MARIBORU (RAZVOJ IN 
SVETOVANJE) 

21.1: Imenovanje sodelavcev, ki 
bodo zadolženi za posamezna 
področja koordinacije. 

Imenovane 
odgovorne osebe. 

0 / 1 - vzpostavljena mreža 
svetovalcev za posamezna 
področja koordinacije in 
razvoj storitev v okviru 
knjižnične mreže UM. 

2021 Vodstvo knjižnice / 
redna dejavnost. 

21.2: Oblikovanje podstrani na 
spletni strani UKM; uvedba 
intraneta za področje koordinacije. 

Vzpostavljena 
podstran. 

0 / 1 - učinkovitejše sodelovanje; 
- vzpostavljena učinkovita 
komunikacija. 

2022 
 

Vodstvo knjižnice; 
EIDK; uredništvo 
spletnih komunikacij / 
redna dejavnost. 

21.3: Oblikovanje internega portala. Vzpostavljen portal. 0 / 1 - učinkovitejša komunikacija;  
- optimalnejše sodelovanje. 

2023 Vodje enot; EIDK. 

CILJ 22:  
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI 
SKUPNOSTMI IN 
VKLJUČEVANJE 
UPORABNIKOV V 
DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 

22.1: Opredelitev vsebin, ki bodo 
pritegnile k sodelovanju deležnike iz 
akademskega okolja, lokalne 
skupnosti, NVO in drugih okolij k 
soustvarjanju ponudbe storitev. 

Nabor potencialnih 
vsebin in storitev. 

0 / 1 - raznolikost vsebin kot 
posledica sodelovanja 
različnih deležnikov pri 
soustvarjanju knjižničnih 
storitev; 
- večje število prireditev, 
povezanih z akademskim 
okoljem; 
- povezovanje ponudbe 
storitev z drugimi akterji na 
področju kulture; 
- okrepljena paradigma 
knjižnice kot prostora 
socialne interakcije; 

2022 Vodje enot; vodstvo 
knjižnice; svetovalka 
za stike z javnostmi; / 
redna dejavnost. 



 

 

 

- trdnejša povezava med 
knjižnico in izvajalci 
pedagoškega in drugih 
procesov na univerzi in v 
drugih okoljih. 

22.2: Spodbujanje aktivnega 
sodelovanja v Društvu bibliotekarjev 
Maribor (DBM) in Zvezi 
bibliotekarskih društev Slovenije 
(ZBDS) in drugih sorodnih 
združenjih. 

Št. objav v 
stanovskem 
strokovnem 
časopisu; 
aktivna udeležba na 
posvetovanjih; 
št. aktivnih 
sodelovanj v 
organih in 
strokovnih telesih 
stanovskih združenj 
(DBM, ZBDS). 

2; 2; 2 / 6; 10; 6 - prepoznavnost sodelavcev 
UKM v bibliotekarski 
strokovni javnosti; 
- krepitev ugleda knjižnice 
skozi njene ustvarjalne 
posameznike – zaposlene in 
uporabnike. 
 

2025 Vodstvo knjižnice; 
zaposleni / redna 
dejavnost. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Samo motivirani in zadovoljni sodelavci so ključ do 

kakovosti na vseh področjih delovanja knjižnice. 
Omogočanje timskega dela, spodbujanje 

postavljanja in doseganja osebnih in skupnih ciljev 
UKM, spodbujanje strokovne in osebne rasti 

zaposlenih ter dobri medsebojni odnosi vodijo do 
celovitega in zaključenega kroga zagotavljanja 

kakovosti. Načrtovanje in skrb za rast strokovnih 
potencialov zaposlenih je za UKM posebnega 

pomena. Princip učeče se organizacije temelji na 
dveh vidikih znanja, na znanju posameznika in 

znanju organizacije. Znanje zaposlenih je za 
organizacijo velik kapital, ki ga je treba negovati, z 

učenjem plemenititi in s prenosom znanja 
nadgrajevati kot znanje organizacije. Komunikacija 

in povezovanje mladostnih idej z izkušnjami 
sodelavcev zagotavlja knjižnici stalnico v razvoju. 

 

 

 

CILJ 23: RAST STROKOVNEGA 

POTENCIALA KNJIŽNICE 

 

 

 

 

CILJ 24: KOMPETENCE ZA PRIHODNOST 
 

Strokovni delavci knjižnice smo nenehno pred 

izzivom pridobivanja novih znanj. Spreminjajoče se 
okolje, v katerem delujemo, namreč narekuje 
obvladovanje novih veščin. Če so se knjižničarji v 
preteklosti specializirali za posamezna delovna 

področja, danes okolje in uporabniki od njih 
pričakujejo veliko mero interdisciplinarnosti in 
suverenosti. Spreminjajoče se okolje visokošolskega 
izobraževanja, znanstvenega komuniciranja, odprta 
znanost in intenziviranje delovanja na daljavo 
oblikujejo potrebe po novih znanjih, kompetencah 
in nenazadnje tudi novih poklicnih profilih. 
Spremembe v okolju narekujejo knjižnicam nove 
naloge, ciljno izobraževanje kadra in zaposlovanje 

sodelavcev s področij računalništva, informacijske 
tehnologije, komunikacij, digitalnega marketinga, 
založništva in drugih področij. Da bomo lahko 
učinkovito odgovorili na pričakovanja okolja, bomo 

opredelili kompetence zaposlenih v knjižnici 
prihodnosti, jim omogočili njihovo pridobivanje ali 
zaposlili kader, ki bo pripomogel k razvoju 
knjižnične dejavnosti. 

PODROČJE 9 

KADRI IN KOMPETENCE 

ZA PRIHODNOST 



 

 

 

Razvojni cilji Podcilji/ukrepi Kazalniki Izhodiščna/končna 
vrednost kazalnika 

Pričakovani učinki Rok izvedbe Odgovornost za 
izvedbo / vir 

CILJ 23:  
RAST STROKOVNEGA 
POTENCIALA 

23.1: Načrtovanje izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih, skladno z 
zastavljenimi strateškimi cilji in 
potrebami dejavnosti knjižnice. 

Letni načrt 
izobraževanja 
zaposlenih; 
 število udeležb 
na strokovnem 
izobraževanju 
doma in v tujini. 

Izdelan letni načrt 
izobraževanja. 
 
150 / 200 na leto. 
 
 
 

- rast strokovnega potenciala 
zaposlenih – pridobitev novih 
veščin za učinkovito podporo 
dejavnostim UM. 

Vsako leto. Vodstvo knjižnice / 
redna dejavnost. 

23.2: Razvoj kulture kakovosti, ki bo 
spodbujala prenos znanja in izkušenj 
med zaposlenimi ter timsko delo. 

Izvedba internih 
izobraževanj. 

10 / 25 na leto. - s prenosom znanja med 
zaposlenimi želimo doseči 
večjo sinergijo med 
sorodnimi delovnimi 
postopki. 

2025 Vodje enot / redna 
dejavnost. 

23.3: Vzpostavitev metod učeče se 
organizacije – gradnja 
organizacijskega znanja. 

Uveden 
dokumentni 
sistem za 
podporo 
delovnim 
procesom. 

0 / uveden 
dokumentni 
sistem za vsaj štiri 
celovite delovne 
procese. 

- večja povezljivost med 
delovnimi postopki, optimalni 
rezultati delovnih procesov. 

2022-2025 Vodje enot / redna 
dejavnost. 

CILJ 24: KOMPETENCE ZA 
PRIHODNOST 

24.1: Analiza stanja obstoječe 
sistemizacije delovnih mest v UKM. 

Izdelana analiza. 0 / 1 - kadrovska projekcija 2023-
2027; 
- večja motivacija in 
izboljšana produktivnost 
starejših zaposlenih; 
- nadgradnja znanj 
knjižničarjev za načrtovanje 
in upravljanje sodobne, 
interaktivne in dinamične 
spletne prisotnosti knjižnice v 
okolju; 
- nadgradnja znanj s področij 
komunikacij, informacijsko-
komunkacijskih tehnologij, 
analize podatkov. 

2021 Vodstvo knjižnice / 
redna dejavnost. 

24.2: Strategija ravnanja s starejšimi 
zaposlenimi. 

Izdelana 
strategija. 

0 / 1 2022 Vodstvo knjižnice / 
redna dejavnost 

24.3: Identifikacija ključnih 
kompetenc za prihodnost. 

Nabor ključnih 
kompetenc za 
prihodnost. 

0 / 1 2022 Vodstvo knjižnice / 
redna dejavnost. 

24.4: Identifikacija ključnih delovnih 
mest za uresničevanje ciljev 
strategije UKM in UM. 

Nabor ključnih 
delovnih mest. 

0 / 1 2022 Vodstvo knjižnice / 
redna dejavnost. 



 

 

 

  
pODPRImo USTVARJALNOST 
 
Zaključek 
 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor ima univerzitetno, nacionalno in regionalno vlogo in z bogatim 

historičnim in aktualnim fondom ter svojo dejavnostjo ustvarja pomembno podstat za delovanje 

univerze. Strategija razvoja Univerzitetne knjižnice Maribor za obdobje 2021–2025 je razvojni 

dokument, hkrati pa tudi akcijski načrt za njegovo izvajanje. Opredeljuje tiste segmente 

dejavnosti, cilje in ukrepe, ki jim bomo v tem obdobju posvetili največjo pozornost. Verjamemo, 

da pomenijo zastavljeni cilji izzive, s katerimi bomo nadgradili in izboljšali dejavnost osrednje 

univerzitetne knjižnice kot varuhinje slovenske pisne kulturne dediščine in kot domoznanske 

knjižnice. Vsem zastavljenim ciljem je skupno, da sledijo uresničevanju potreb in pričakovanjem 

univerzitetnega okolja. Zanj zagotavljamo najučinkovitejšo podporo pri vseh procesih. 

 

Zastavljene strateške cilje bomo uresničevali v skladu z letnimi načrti dejavnosti Univerzitetne 

knjižnice Maribor, predvsem pa bomo preverjali njihov vpliv na razvoj okolja, v katerem in za 

katerega delujemo. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 PRILOGA  
 

Pregled uresničevanja Strategije razvoja Univerzitetne knjižnice Maribor v obdobju 2015-2020 

 
 

Leto Ciljna vrednost kazalnika Realizacija 

PODROČJE – ORGANIZACIJA KNJIŽNIČARSTVA 

CILJ 1: VEČJA STOPNJA POVEZANOSTI KNJIŽNIČNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA UNIVERZE V 

MARIBORU 

2015 Izdelan in potrjen strateški načrt 
razvoja UKM 2015-2020. 

2015: Strateški načrt razvoja UKM do 2020 sprejet na 7. redni seji 
Strokovnega sveta UKM dne 25. 11. 2015. 
2020: Strateški načrt UKM 2021-2025: imenovana je bila delovna skupina, 
marec 2020, načrt: sprejetje strategije marec 2021. 

2017 Izdelan strateški načrt razvoja 
knjižnične dejavnosti na UM. 

2016: Strateška razvojna področja, pomembna za razvoj knjižničnega 
sistema na UM. Predstavili smo jih odločevalcem na univerzi in 
predstavnikom članic v Komisiji za knjižnični sistem dne 28. 10. 2016. K 
pripravi osnutka nismo pristopili, ker člani KISUM-a niso podprli enovitega 
poslovnega modela knjižničnega sistema na UM.  
2017: V okviru delovne skupine za strategijo visokošolskega knjižničarstva 
pri MIZŠ smo opravili kvalitativno analizo knjižničarstva na UM.  
2017: Univerzi v Mariboru smo za razvojni steber predlagali tri področja: 1. 
šola informacijskega opismenjevanja, 2. vzpostavitev svetovalnega centra 
»Odprimo:UM« v UKM in 3. ustanovitev kreativnega centra za učenje 
digitalnih veščin v UKM. 
2018: Strateški cilj – vzpostavitev enovitega poslovnega modela 
knjižničarstva na UM smo prestavili v novo strateško obdobje 2021-2025. 

2017 Potrjen strateški načrt razvoja 
knjižnične dejavnosti na UM na 
ustreznih organih knjižnice in 
univerze. 

Nerealizirano 
2020: Cilj smo prestavili v naslednje strateško obdobje. 

2018 Predstavitev enotnega poslovnega 
modela knjižničarstva UM kot del 
strateškega načrta knjižnične 
dejavnosti na univerzi. 

2015: Pogodbo o izvajanju knjižnične dejavnosti na Fakulteti za turizem smo 
podpisali 22. 1. 2015. Zanje smo vzpostavili lokalni katalog v okviru sistema 
COBISS in jih vključili v knjižnični informacijski sistem UM. 
2016: Pogodba o izvajanju knjižnične dejavnosti na Fakulteti za energetiko. 
2017: 30. 9. 2017 sporazumna odpoved pogodbe s Fakulteto za turizem, 
zaposlili bibliotekarko. 
2020: izvajali smo dejavnost za dve fakulteti, FE in FT.  
 

2020 Vzpostavljen enotni poslovni 
model knjižničarstva na UM. 

2018: Strateški cilj – vzpostavitev enovitega poslovnega modela 
knjižničarstva na UM smo prestavili v novo strateško obdobje 2021-2025. 

CILJ 2: POSODOBLJENA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UKM 

2015 Vzpostavljena je nova 
organizacijska struktura UKM, ki 
podpira dejavnost knjižnice v 
sodobnih okoliščinah 

2015: Realizirano 

2015 Implementacija nove 
organizacijske sheme in delovnih 
procesov. 

2015: Realizirano 

2016 Izdelan katalog delovnih procesov 
in postopkov in spremljajočih 
dokumentov. 

2016: Reorganizacija poslovnih procesov UKM je bila uvedena s 1. 2. 2015. 
Katalog delovnih procesov in postopkov je izdelan do faze osnutka. 
Dokončanje zastavljenega cilja je preneseno v leto 2021. 
2020: Izdelavo kataloga delovnih procesov in postopkov smo prenesli v 
naslednje strateško obdobje.  

2018, 

2020 

Evalvacija delovnih procesov in 
postopkov, spremembe in 
dopolnitve. 

2018: Izvedena evalvacija delovnih procesov in postopkov. 
2019: Evalvacija delovnih procesov in postopkov na primeru Enote za 
izposojo in posredovanje dokumentov (informatorstvo) 



 

 

 

CILJ 3: ZDRUŽITEV KNJIŽNIČARSTVA IN ZALOŽNIŠTVA UNIVERZE V MARIBORU 

2016 Uveljavitev odprtega dostopa do 
izobraževalnih vsebin. 

2015: Osnutek Pravilnika o odprtem dostopu do znanstvenih informacij in 
raziskovalnih podatkov na UM. 
2017: Načelo odprtega dostopa do izobraževalnih vsebin je sestavni del 
osnutka Pravilnika o odprtem dostopu na UM, ki ga je UKM predložila 
univerzi.  
2017: Osnutek so obravnavali na sestanku s predstavniki (prof. dr. Vaupotič, 
prof. dr. Repas, prof. dr. Ojsteršek, dr. Golob in mag. Legat). 
2018: V letu 2018 sta osnutek obravnavali Komisija za 
znanstvenoraziskovalno dejavnost pri Senatu UM, Komisija za dodiplomski 
študij in podiplomski študij pri Senatu UM. Novo vodstvom UM smo 
opozorili na pripravljen osnutek. 
2019, 2020: Prenos naloge v naslednje strateško obdobje zaradi nove 
nacionalne strategije na tem področju, ki bo sprejeta v letu 2021 v okviru 
RISS in Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v fazi 
predloga. 

2017 Vzpostavitev strokovne podpore 
univerzitetnemu elektronskemu 
založništvu. 

2015: Oblikovan idejni osnutek vzpostavitve strokovne podpore 
univerzitetnemu elektronskemu založništvu v kontekstu odprtega dostopa 
do znanstvenih informacij in poslovnih modelov odprtega dostopa v 
revijalnem založništvu. 
2016: Organizirali smo izobraževanje za založnike (izvajalec NUK); 
organizirali smo posvet z naslovom Elektronsko založništvo – pasti in 
priložnosti. 
2020: Delno realizirano (Razvoj s knjižnico podprtega univerzitetnega 
založništva: opredelitev procesov strokovne podpore UKM založniški 
dejavnosti na UM - založniška dejavnost na UM poteka v sodelovanju z 
Univerzitetno knjižnico Maribor. Procesi so povezani preko CIP-zapisov s 
COBISS sistemom in DKUM). 

2020 Integracija založniške dejavnosti s 
knjižničarstvom na UM. 

2016: Vzpostavljeno sodelovanje med UKM in Univerzitetno založbo UM 
2018: Prevzem predstojništva Univerzitetne založbe UM s strani sodelavca 
UKM. 
2018/2019: Oblikovanje zbirke Univerzitetne založbe UM v DKUM. 

PODROČJE — KAKOVOST KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI NA UM 

CILJ 4: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI OSREDNJE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE UKM 

IN VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC NA UNIVERZI V MARIBORU 

2018 Implementacija kazalnikov 
kakovosti knjižnične dejavnosti 
glede na končne učinke univerze. 

2015: Izvedena anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM. 
2015: Oblikovan nabor kazalnikov uspešnosti knjižnične dejavnosti glede na 
končne učinke univerze na podlagi ISO 16439 Informatika in dokumentacija 
– Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic. 
2017: Kazalniki kakovosti potrjeni na SS UKM, na 11. seji Komisije za 
knjižnični sistem UM 23. 2. 2017, 9. na seji KOKU 13. 4. 2017 in na 23. seji 
Senata UM 20. 6. 2017. Končne učinke le-teh bomo spremljali v 
srednjeročnem obdobju 2018-2021. 
2018: Evalvacija kazalnikov kakovosti knjižnične dejavnosti posameznih 
knjižnic UM. 

CILJ 5: UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR POZNA POTREBE SVOJIH UPORABNIKOV 

2017 Opredelitev potreb uporabnikov 
posameznih ciljnih skupin in njihovo 
sprotno preverjanje. 

UKM vsako leto izvaja anketo o zadovoljstvu s storitvami. 
2016, 2017: Izvedli smo spletno anketo po metodologiji LibQual ACRL - 
ameriškega združenja raziskovalnih knjižnic. Rezultati omogočajo 
primerjavo s priznanimi evropskimi univerzitetnimi knjižnicami. 
2018/2019: Izvedena anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM. 
Rezultati kažejo visoko stopnjo zadovoljstva. 
2019/2020: Izvedena anketa o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM. 
Rezultati kažejo visoko stopnjo zadovoljstva. 

PODROČJE – ORGANIZACIJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE 

CILJ 6: OBLIKOVANJE VIRTUALNEGA SVETA ZNANJA 

2015 Vzpostavljen digitalni repozitorij UKM. 2016: Realizirano 



 

 

 

2015 Prirast digitalnih objektov (digitaliziranih 
ali digitalno rojenih): letno do 5.000 
strani. 

2016: Realizirano (v 2018 že 17.000 digitalnih objektov) 
2020: 28.668 strani. 

2016 Vzpostavljen proces urejanja avtorskih 
pravic za objavo na spletu. 

2017: Delno realizirano. Znanje na tem področju se izgrajuje 
vzporedno z javnim objavljanjem digitaliziranih objektov. 

2016 Retrospektivni vnos bibliografskih 
zapisov redkega in dragocenega gradiva 
in gradiva iz posebnih zbirk kot 
prednostne naloge. 

2017: Realizirano, vendar ne v pričakovanem obsegu. 
2020: Redna dejavnost. 

2017 Vzpostavljeno načrtno zbiranje digitalno 
rojenih dokumentov domoznanskega 
značaja. 

2017: Nerealizirano. 
2020: Cilj prestavljen v naslednje strateško obdobje. 

2017 Digitalna knjižnica UM kot repozitorij 
znanstvene dediščine univerze 
(vzpostavitev trajnega hranjenja 
dokumentov). 

2015: Z Narodno in univerzitetno knjižnico smo se dogovorili za 
sodelovanje pri uporabi njihove infrastrukture in izdelanih poslovnih 
procesov za trajno hranjenje gradiv v DKUM in Repozitoriju UKM; 
2015: Institucionalni repozitorij kulturne dediščine UKM vzpostavljen – 
Repozitorij UKM. 
2015: Pripravljena izhodišča, smernice, osnutek delovnih procesov za 
digitalizacijo in objavo gradiv v repozitoriju, sprejet je protokol o 
upravljanju z elektronskim fotografskim gradivom in vabili UKM; 
2016: Celovit strateški dokument o digitalizaciji. 
2016: NUK je posredoval ponudbo za trajno ohranjanje DKUM in 
Repozitorija UKM. 
2017: Sklenitev pogodbe za trajno hranjenje z NUK (DKUM, DR UKM; 
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022). 
2020: Dogovor, da se sklene aneks k pogodbi, ki natančneje 
opredeljuje odgovornosti pogodbenih strank. 

2017 Vzpostavljen model nabave knjižničnega 
gradiva po meri uporabnika. 

2017: Realizirano. 
2018: Opravljena analiza poslovnega modela PDA različnih ponudnikov 
e-knjig; zaradi znižanja sredstev smo poslovni model nadomestili z 
nakupom individualnih naslovov e-knjig. 
2020: Nerealizirano; načrt uvedbe v letu 2021. 

2018 Različne aplikacije, integrirane v celovit 
informacijski sistem (COBISS, DKUM, 
SICRIS, repozitorij UKM, e-učno okolje, 
»Google učenjak« itd.). 

2015: Implementiran je agregator metapodatkov lokalnih katalogov 
UM, realizirana je konverzija in deduplikacija lokalnih katalogov 
fakultetnih knjižnic v UM:NIK. 
2019: Testna verzija Akademske digitalne zbirke kot nadgradnje 
iskalnika COBISS/UM:NIK. 
2020: Implementacija; Akademska digitalna zbirka v okviru COBISS+ 
dostopna od 1. 1. 2021. 

PODROČJE - IZOBRAŽEVANJE 

CILJ 7: INTEGRACIJA INFORMACIJSKE PISMENOSTI V KURIKULUM UNIVERZE V MARIBORU 

2016 Vzpostavitev sodelovanja s Kariernim 
centrom UM. 

2016: Delno realizirano. 

2018 Večja stopnja informacijske pismenosti 
študentov UM (število udeležencev 
izobraževanja UKM). 

2015: št. udeležencev: 5.160 
2016: št. udeležencev: 6.194 
2017: št. udeležencev: 6.403 
2018: št. udeležencev: 6.146 
2019: št. udeležencev: 5.939 
2020: št. udeležencev: 2.617 (epidemija). 

2019 Integracija informacijske pismenosti kot 
sestavnega dela visokošolskega študija 
UM. 

2019: Predmet informacijsko opismenjevanje vključen v nabor 
kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti. 

2019 Vzpostavljene učne sheme nivojskega 
modela informacijskega opismenjevanja. 

2019: Pripravljen koncept in vsebine za informacijsko opismenjevanje 
v okviru Doktorske šole. 
2020: Izvedba IO v okviru Doktorske šole UM. 

CILJ 8: OBLIKOVANJE KNJIŽNICE KOT UČNEGA CENTRA UNIVERZE V MARIBORU 

2015 Analiza razpoložljivih virov, ki jih 
uporabljajo študenti pri učenju, in drugih 
podpornih mehanizmov za njihovo delo 
in življenje na univerzi, ki morajo biti 

Realizirano 



 

 

 

zlahka dostopni in zasnovani po njihovih 
potrebah. 

2016 Vzpostavitev ažurnega interaktivnega 
centralnega seznama obvezne in 
priporočljive študijske literature, 
urejenega po predmetih, povezanega s 
knjižničnim sistemom in e-učno zbirko. 

2015: Pripravljena je zasnova seznama obvezne in študijske literature, 
ki bo povezoval aplikacije COBISS-DKUM-Moodle. 
2018: Osnutek zasnove pilota pripravljen, okolje za razvoj je 
pripravljeno - usklajeno z RCUM, Moodle in dodatki za Moodle), 
programiranje vtičnika za Moodle). 
2018: Pripravljena prototipna aplikacija – vtičnik za e-učno okolje 
Moodle. 
2019: vtičnik za e-učno okolje integriran v Moodle. 
2020: Modul Učna gradiva vzpostavljen, raziskovalni vodiči integrirani 
v Moodle. 

2016 Uveljavitev načela odprtega dostopa na 
področju izobraževalnih vsebin, ki jih 
izdaja UM. 

2017: Načelo odprtega dostopa do izobraževalnih vsebin je sestavni 
del osnutka Pravilnika o odprtem dostopu na UM, ki ga je UKM 
predložila univerzi. V letu 2018 sta osnutek obravnavali Komisija za 
znanstvenoraziskovalno dejavnost pri Senatu UM, Komisija za 
dodiplomski študij in podiplomski študij pri Senatu UM. Novo 
vodstvom UM smo opozorili na pripravljen osnutek. 
2020: Prenos naloge v naslednje strateško obdobje zaradi nove 
nacionalne strategije na tem področju, ki bo sprejeta v 2021 v okviru 
RISS in Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v 
fazi predloga. 

2017 Prenovljena ponudba izobraževalnih 
vsebin za pridobivanje kompetenc 
informacijske in digitalne pismenosti. 

Realizirano. 

2017 Oblikovanje univerzitetne e-učne zbirke. Nerealizirano. 
2018 Večja stopnja implementacije knjižničnih 

storitev v e-učno okolje univerze. 
2015: V e-učnem okolju Moodle Univerze v Mariboru je v 9 učnih 
enotah uporabljen vtičnik EDS. 
2016: Popularizacija uporabe knjižničnih storitev v e-učnem okolju 
poteka v okviru izobraževanj za študente in profesorjev. Obsežnejše 
stopnje uporabe še ni zaznati. 
2020: Modul Učna gradiva vzpostavljen, raziskovalni vodiči integrirani 
v Moodle. 

2018 Sodobno opremljen knjižnični prostor za 
učinkovito učenje v kreativnem učnem 
okolju. 

2015: Oblikovanje usmerjevalnega sistema UKM (sodelovanje s 
študenti FGPA – smer arhitektura). 
2017: merjenje obiska v ČUK-u in v knjižnici. 
2017: prenova brezžičnega omrežja. 
2017: Beatnik – glasbeni fotelj za uporabnike. 
2017: BookEye – skener za uporabnike, donacija ŠS UM.  
2018: Kotiček zbirke časopisov PressReader. 

PODROČJE - PODPORA ZNANSTVENI ODLIČNOSTI 

CILJ 9: SPODBUJANJE ODPRTOSTI IN PREPOZNAVNOSTI UNIVERZE V MARIBORU V 

NACIONALNEM IN MEDNARODNEM RAZISKOVALNEM PROSTORU 

2015 Implementacija računalniško podprtega 
točkovanja bibliografij za potrebe 
vrednotenja na UM. 

2016: Realizirano avtomatsko točkovanje bibliografije po habilitacijskih 
merilih Univerze v Mariboru. 

2016 Uveljavljena politika odprtega dostopa 
do znanstvenih del in raziskovalnih 
podatkov na UM. 

2015: Osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na UM. 
2015, 2016: Sodelavka UKM članica delovne skupine pri MIZŠ za 
vzpostavitev Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih 
objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020.  
2017: Pripravljen osnutek Pravilnika o odprtem dostopu na UM. 
2017: sodelovanje pri nastanku Akcijskega načrta izvedbe nacionalne 
strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih 
podatkov v Sloveniji 2015‒2020. 
2020: Sodelavka UKM članica delovne skupine pri EC (EOSC WG Digital 
Skills and Training). 
2020-: Sodelavka UKM članica delovne skupine pri MIZŠ za pripravo 
poglavja o odprti znanosti v okviru RISS. 

2016 Oblikovana sistemska podpora 
raziskovalcem pri objavljanju v odprtem 

2018: Delno realizirano. 
2020: Vzpostavitev svetovalnega centra Odprta knjižnica treh ustanov 
CTK/UKM/UK UP. 



 

 

 

dostopu in upravljanju z raziskovalnimi 
podatki. 

2017 Podpora akademski skupnosti pri 
načrtovanju upravljanja z raziskovalnimi 
podatki. 

2017, 2018: Nerealizirano. 
2019: NI4OS-Europe:  
National Initiatives for Open Science in Europe – UKM projektni 
partner (rezultati projekta). 
2020: Sodelovanje pri prevodu brošure 23 točk: pomoč knjižničarjem 
pri svetovanju o upravljanju z raziskovalnimi podatki in priprava 
dokumentov v okviru NI4OS (podatki FAIR, EOSC). 

PODROČJE – INOVATIVNE TEHNOLOGIJE, METODE IN STORITVE 

CILJ 10: UVAJANJE INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ, METOD IN STORITEV 

2017 Uvedba ključnih programskih tehnologij 
in orodij za učinkovito učenje, 
poučevanje in raziskovanje kot ponudba 
Univerze v Mariboru. 

2015: Napredni iskalnik EBSCO EDS – UM:nik. 
2016: Vtičnik EBSCO EDS za e-učno okolje Moodle. 
2015: BrowZine. 
2017: EndNote Proffesional. 
2018: EndNote Proffesional X9. 
2018/2019: Testna verzija Akademske digitalne zbirke, ki bo 2020 
nadomestila iskalnik UM:NIK. 
2019: Oblikovanje predloga za zaključna dela študentov UM v formatu 
doc. in LaTex, izdelan je tudi raziskovalni vodič. 
2020: Akademska digitalna zbirka v okviru COBISS+ je dostopna od 1. 
1. 2021; nova verzija EndNote 20 (Windows Macintosh); nadgradnja 
prog. opreme LibGuides; obnovitev prog. opreme BrowZine). 

2017 Vzpostavljeno sistemsko financiranje 
vzdrževanja in razvoja Digitalne knjižnice 
Univerze v Mariboru. 

2017: Financiranje vzdrževanja in razvoja Digitalne knjižnice Univerze v 
Mariboru v okviru skupnih nalog univerze, ki jih izvajanje financirajo 
članice UM. 
2018-: Financiranje skupnih nalog Univerze v Mariboru. 

2018 Postopni prehod na tehnologijo RFID v 
skladu z idejnim načrtom. 

2015: Pregled strokovne literature in primerov dobre prakse ter 
ponudb dobaviteljev RFID-opreme. Izdelan idejni načrt uvedbe 
tehnologije RFID v UKM. 
2016: Izdelan elaborat o izvedljivosti in smiselnosti uvedbe RFID 
tehnologije v poslovne procese knjižnice. 
2017: Zaradi previsokih vstopnih stroškov, smo investicijo v novo 
tehnologijo do nadaljnjega prestavili. 
2019: Revizija elaborata o izvedljivosti in smiselnosti uvedbe 
tehnologije RFID v poslovne procese knjižnice. 
2020: Pregled novosti ponudbe storitev RFID za knjižnice. 

2018 Vzpostavljene so nekatere 
samopostrežne storitve za uporabnike. 

2015: Analiza postopkov e-naročanja in predlog ukrepov za 
izboljšanje.. 
2018: Uvedena je storitev spletnega vpisa za študente UM. 
2018/2019: Uveden je posodobljen način naročanja gradiva in spletno 
plačevanje. 
2020: E-zadolžnice - delno realizirano; e-opomini – realizirano.  

PODROČJE – KULTURNA DEDIŠČINA 

CILJ 11: ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA IN ZAŠČITE GRADIVA ZA TRAJNO OHRANJANJE 

KULTURNE IN ZNANSTVENE DEDIŠČINE 

2018 Vzpostavitev osrednjega skladišča za 
knjižnično gradivo. 

2016: Evidentirane so možne lokacije - izpis iz GURS-a; predlog treh 
lokacij je bil priložen k vlogi za osrednji arhiv, kar smo poslali na MIZŠ, 
ki pripravlja srednjeročni načrt investicijskih vlaganj; v prihodnje 
načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije, vsaj DIIP. 

PODROČJE – VPETOST V OKOLJE IN PROMOCIJA 

CILJ 12: SOUSTVARJANJE KREATIVNEGA OKOLJA ZA PROMOCIJO KULTURE IN 

POPULARIZACIJO ZNANOSTI V MESTU, NA UNIVERZI IN V ŠIRŠI REGIJI 

2017 Z digitalizacijo dragocene pisne kulturne 
dediščine smo zagotovili široke dostop 
do kulturnih dobrin. 

2017: 10.000 digitalnih objektov 
2018: 17.020 digitalnih objektov 
2019: ni podatka 
2020: 28.668 strani 



 

 

 

2018 Povečanje deleža dogodkov za 
popularizacijo znanosti. 

2015: št. razstav: 30; št. prireditev: 93; št. dogodkov za popularizacijo 
znanosti: 16. 
2016: št. razstav: 33; št. prireditev: 89; št. dogodkov za popularizacijo 
znanosti: 24. 
2017: št. razstav: 32; št. prireditev: 83; št. dogodkov za popularizacijo 
znanosti: 26 
2018: št. razstav: 31; št. prireditev: 94; št. dogodkov za popularizacijo 
znanosti: 23 
2019: št. razstav: 29; št. prireditev: 80 
2020: št. razstav: 17; št. prireditev: 26 

PODROČJE – RAZVOJ KADROV 

CILJ 13: RAST STROKOVNEGA POTENCIALA KNJIŽNICE 

2016 Izobraževanje zaposlenih smo uskladili z 
vsebinskim načrtom dela in s strategijo 
UKM. 

Realizirano v okviru načrtovanih finančnih sredstev. 

2016 Opredelitev motivacijskih dejavnikov za 
strokovno rast zaposlenih. 

2016: Oblikovali smo nabor motivacijskih dejavnikov, ki bodo vključeni 
v sistem nagrajevanja uresničenih inovacij.  

2017 Vzpostavljen princip učeče se 
organizacije. 

2016: Vzpostavljen sistem internih izobraževanj. 

CILJ 14: KNJIŽNICA – INKUBATOR INOVATIVNIH IDEJ 

2016 Vzpostavljen sistem ustvarjanja in 

spremljanja inovacij. 

Nerealizirano. 

CILJ 15: USTREZNA UMESTITEV POLOŽAJA KNJIŽNIČARJA IN STROKOVNEGA DELAVCA V 
KNJIŽNICI NA UNIVERZI V SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV 
2016 Izdelana tipizacija delovnih mest v 

visokošolskih knjižnicah na Univerzi v 
Mariboru. 

2017: Pregled poimenovanja sistemiziranih delovnih mest v 
visokošolskih knjižnicah UM. 

2017 Izdelan predlog ustrezne umestitve oz. 
odprave nesorazmerij knjižničnih 
delovnih mest in delovnih mest drugih 
strokovnih delavcev v knjižnici v okviru 
sistema javnih uslužbencev. 

2017: Popis in analiza knjižničnih delovnih mest na UM. 
2018: Predlog umestitev oz. odprave nesorazmerij knjižničnih delovnih 
mest in delovnih mest drugih strokovnih delavcev v sistemu javnih 
uslužbencev. 

2018 Izdelan kadrovski načrt za obdobje 
2018-2022. 

2018: Kadrovski načrt do 2022. 
2018/2019: Predlog umestitve oz. odprave nesorazmerij knjižničnih 
delovnih mest in delovnih mest drugih strokovnih delavcev v sistemu 
javnih uslužbencev ob popravkih plačnih razredov. 
2020: Izdelana kadrovska projekcija 2020-2025. 

Vir: Univerzitetna knjižnica Maribor. (2021). Samoevalvacijsko pročilo za študijsko leto 2019/2020. Maribor: Univerzitetna 

knjižnica. 

 
 


